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Redakce, obchodní oddělení a distribuce Západočeského Metropolu děkují čtenářům a obchodním 
partnerům za důvěru a spolupráci v roce 2009. Zároveň všem přejeme klidné prožití vánočních a no-
voročních svátků, pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2010.

www.tydeniky.cz

Text: Lenka Lukešová 

Biskup F. Radkovský 
provázejí mě dobří lidéprovázejí mě dobří lidé

Na západě Čech se k víře hlásí nejméně lidí. Počet věřících klesá. V publikaci, kterou vydalo plzeňské biskupství, 
se uvádí, že za posledních pět let klesl počet účastníků nedělních bohoslužeb asi o desetinu. Je to tím, že umírají 
lidé a nepřicházejí další. Nejhůře je na tom generace čtyřicátníků. Mladší i starší mezi věřícími jsou.

 U příležitosti svého životního jubilea  
- sedmdesátých narozenin - jste se stal 
čestným občanem města Plzně. Jak to 
vnímáte?
Tuto poctu přijímám ne jako soukromá 

osoba, ale jako biskup církve, která se tu 
mnohými způsoby a nakonec i v mé 

osobě snaží sloužit ku prospěchu to-
hoto města a jeho obyvatel. Město 
Plzeň se stalo mým domovem od 
chvíle, kdy jsem převzal duchov-
ní odpovědnost za diecézi, je-
jímž je středem. Tato duchovní 
odpovědnost je symbolizována 
biskupským prstenem, který 
biskup nenosí na ozdobu, ale je 
to jeho snubní prsten s diecézí, 
tedy i s jejím sídelním městem, 
v mém případě s městem Plzní. 

Prosím denně v modlitbách za toto 
město, jeho obyvatele i za ty, kdo mu 

slouží svojí odpovědnou správou i ja-
kýmkoliv jiným způsobem. V tom nejsem 

sám, o to se snaží mnoho křesťanů v tomto městě. A jsem pře-
svědčen, že Bůh tyto prosby slyší a Plzni, nám drahému městu, 
hojně žehná.

 Jste ve věku, kdy je dobré se ohlédnout a říci si, jaká to byla 
cesta tím dosavadním životem?
Člověk je při svých rozhodováních a zvláště při rozhodování 
o kněžském povolání ovlivněn dobrými příklady lidí, kteří touto 
cestou šli. Já si přál být knězem, už když mi bylo kolem deseti 
let. Když jsem byl starší, nemluvil jsem o tom a když se mě ta-
tínek před maturitou zeptal, zda chci být knězem, odpověděl 
jsem, že ne. V té době jsem chtěl být jaderným fyzikem. Věděl 

jsem ale, že jako věřící a syn živnostníka nemám šanci. Pak jsem 
začal studovat matematicko – fyzikální fakultu. Nebylo jedno-
duché se tam dostat. Tatínek tenkrát psal prezidentu Zápotoc-
kému, zda by mi studium nepovolil. 

 Jak to jde dohromady, matematik a kněz?
Matematika i fyzika mě vždycky bavila a baví dodnes. S vírou 
si nijak neodporují, naopak. Jsou to dva různé způsoby po-
znání. První je založen na pozorování a zkušenosti . Je nám 
schopný odkrýt to, že svět a jeho fungování jsme nevymys-
leli. Ukazuje nám, že za vším stojí nějaká vyšší inteligence, 
jak říkal Aristoteles, prvotní nehybný hybatel. Druhý na ten 
první způsob navazuje a je založen na víře ve svědectví těch, 
kterým to sdělil zvláštním způsobem Bůh a ti to zachytili 
písemně do Bible. Věřících studentů na statistice navíc bylo 
více. Mimochodem moje bývalá sekretářka, která teď působí 
v Římě studovala jadernou fyziku, generální vikář zase geo-
fyziku. Takže se to vůbec nevylučuje. Není to neobvyklé.

 V rozhovorech, které jsme spolu vedli. jste přiznal, že jste 
v životě byl několikrát zamilovaný. Přiznejte, je těžké zacho-
vávat celibát?
Celibát je pozitivní z několika pohledů. Tak především, můj ži-
votní partner není člověk ale Bůh, což je partner ideální. A to je 
velká výhoda a navíc při náročnosti mého povolání si nedovedu 
představit, že bych měl ještě rodinu, které bych se měl věno-
vat, což by byla samozřejmě povinnost. Nějaký soukromý život 
vlastně neexistuje. 

 Když se ohlížíte za tím, co jste prožil, jste spokojený?
Byl to hezký život umožněný dary božími, které jsem do-
stal. Už to, že jsem se narodil v harmonické věřící rodině, 
byl dar. To dnes není samozřejmé a čím jsem starší, tím 
víc si to uvědomuji. Provázeli mě dobří lidé, a to také není 
samozřejmost.

Plzeňské městské
dopravní podniky, a. s., 
vám přejí příjemné prožití
vánočních svátků.

Vánoční jízdní řády naleznete na www.pmdp.cz

2.0D - 110 kW/150k  |  2.5i - 123 kW/167k   |  3.6R - 191 kW/260k 

NOVÝ

AUTWEC, s.r.o., Útušická 3, Plzeň-Doudlevce, www.subaruplzen.czAUTWEC, s.r.o., Útušická 3, Plzeň-Doudlevce, www.subaruplzen.cz

Cena od 705 800 Kč 
bez DPH

Na světě jsou místa, kam Vás může dovézt jen Subaru Outback.

Dostane vás všude. Otestujte si ho.

Kombinovaná spotřeba paliva 6,6–10,0 l/100 km, emise CO2 167–232 g/km.  
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Soutěžili v dějepisu

Cheb | V Chebu soutěžili gymna-
zisté z celé ČR ve znalostech dě-
jepisu. Přijelo 180 studentů ze 60 
škol. V letošním ročníku se soutě-
žilo na téma Zrod českého stavov-
ského státu od nástupu Jiřího z Po-
děbrad na trůn až po bitvu u Mo-
háče. Do soutěže se zapojila i řada 
známých osobností, například he-
rec Ondřej Vetchý nebo chirurg pro-
fesor Pavel Pafko. 

Z Plzně do Nashvillu
Plzeňsko | V Plzni odstartovalo vy-
sílání nové regionální rozhlasové 
stanice, RÁDIA SAMSON. Majitel rá-
dia, písničkář Jaroslav Samson Lenk, 
prozradil, že rádio se bude zaměřo-
vat na country, folkovou, bluegras-
sovou a podobnou hudbu a ved-
le letitých hitů bude pomáhat na 
svět i novinkám a začínajícím ka-
pelám a zpěvákům. Dosud vysílalo 
na internetu. Letos získali provozo-
vatelé licenci k pozemnímu vysílá-
ní. Spuštěním terestrického vysílání 
však Rádio Samson z internetu ne-
mizí. V programovém schématu zů-
stávají i oblíbené pořady, které zna-
li posluchači z internetového vysí-
lání, jako je hitparáda Samsonovy 
štafl e, Na zpátečku, Večerní koncert 
nebo Na trampu s Rádiem Samson. 
Zajímavou novinkou ve vysílání bu-
de pořad připravovaný ve spoluprá-
ci s kolegy z amerického Nashvillu. 

U registru
už zaparkujete

Plzeň | Pohodlně zaparkovat je 
možné na registru řidičů a vozidel 
v Koterovské ulici v Plzni na Slova-
nech. Nově zde je k dispozici cel-
kem 107 parkovacích míst. 

Novinky v zoo
Plzeň | Do plzeňské zoo přijela za 
samcem buvolce běločelého samič-
ka z nizozemského safari Beekse 
Bergen. Pár se již seznámil a ná-
vštěvníci je mohou vidět bok po bo-
ku chodit i ležet v jejich stáji v Af-
rickém pavilonu.

Parkování s Plze skou kartouParkování s Plze skou kartou
Nehledejte drobné a využijte nové platební funkce elektronické peněženky Plzeňské karty.Nehledejte drobné a využijte nové platební funkce elektronické peněženky Plzeňské karty.

Nyní je možné prostřednictvím Plzeňské karty platit za parkovné na parkovištích u Pekla a v Sadech Pětatřicátníků.Nyní je možné prostřednictvím Plzeňské karty platit za parkovné na parkovištích u Pekla a v Sadech Pětatřicátníků.  

 Sportovci se společně se štamgasty 
podívali také do autentických výrob-
ních prostor pivovaru, soutěžili v de-
gustaci a učili se správně čepovat pi-
vo Gambrinus. Nové centrum Gam-
brinus bude veřejnosti zpřístupněno 
v zimních měsících v rámci speciál-
ních prohlídek trasy Pilsner Urquell 
a celá prohlídková trasa bude otevře-
na v příštím roce. Hokejový tým HC 
Plzeň 1929 v čele s kapitánem Marti-
nem Strakou a fotbalisté FC Viktoria 
Plzeň vedeni kapitánem Pavlem Hor-
váthem se sešli v pivovaru Gambri-

nus, aby tréninkem pivních znalos-
tí a dovedností dosáhli na titul Šta-
mGast. V rámci tohoto programu pro 
nejvěrnější fanoušky piva Gambri-
nus se zároveň stali jedněmi z prv-
ních hostů nového návštěvnického 
centra. To slouží jako tréninkové cen-
trum, kde se sportovci naučili správ-
ně čepovat pivo a v soutěži degus-
tačních týmů museli rozeznat me-
zi vzorky desítky, jedenáctky a dva-
náctky. Podívali se také do výrobních 
prostor pivovaru a prohlédli si varnu 
a kvasné hospodářství pivovaru.  (ol)

Straka čepoval pivo
Plzeň | Hvězdy plzeňského fotbalu a hokeje si mimořádně zatrénovaly spo-
lečně a seznámily se s historií a způsobem výroby nejoblíbenějšího českého 
piva. Vše se odehrálo v novém tréninkovém a návštěvnickém centru Gam-
brinus, které je první vybudovanou částí prohlídkové trasy pivovaru.

„Výtěžek projektu použijeme na nákup 
drobných věcí, ze kterých budou mít 
děti radost. Je škoda, že se do projek-
tu nezapojilo více organizací, výtěžek 
by byl vyšší,“ uvedla Kateřina Šimko-
vá, ředitelka Domova pro osoby se 
zdravotním postižením Bystřice nad 
Úhlavou. Toto zařízení poskytuje so-
ciální, zdravotně rehabilitační a vý-
chovně pedagogickou péči pro klien-
ty na různém stupni mentálního ne-
bo kombinovaného postižení s celo-
ročním pobytem. 
Princip projektu spočíval v tom, že 
se fi rmy a nejrůznější instituce moh-
ly zaregistrovat, poté zdarma dosta-

Preventivní předvánoční kam-
paň začala první adventní nedě-
li a bude pokračovat minimálně 
do Štědrého dne. Formou audi-
ospotů, reklamních panelů a dal-
ších doplňkových materiálů bu-
de upozorňovat občany na nebez-
pečí kapesních krádeží a snažit se 
jim předcházet. Město přizvalo ke 
spolupráci plzeňská obchodní cen-
tra, ve kterých bývá v předvánoč-
ním období největší koncentrace 
nakupujících a tím i zvýšené rizi-
ko kapesních krádeží. Cílem je, aby 
si lidé uvědomili, že mohou být 
okradeni také kvůli své vlastní ne-
pozornosti a nedbalosti. „Před vá-
nočními svátky mají všichni mnoho 
starostí, bývají roztržitější, ale také 
sebou nosí vyšší částky určené na ná-
kupy dárků,“ uvedl radní pro bez-
pečnost Robert Houdek. „Chtěli by-
chom předcházet těm rozčarováním, 
smutku a často pocitu bezmoci, které 
ztráta osobních věcí, dokladů i peněz 
okradeným přináší. Vždyť často sta-
čí skutečně jen zapnout kabelku,“ do-
dal radní. (ol)

„Na ocenění nás nejvíce potě-
šilo, že hlasovali sami cestují-
cí. Služby chceme dále zlepšovat 
a na příští rok chystáme novin-
ky v souvislosti s našimi cyklo-
busy a dálkovými linkami,“ uve-
dl ředitel společnosti Zdeněk 
Suchan. Anketu Dopravce ro-
ku vyhlašuje Krajský úřad Ús-
teckého kraje. Ve druhém roč-
níku ankety Dopravce roku 
2009 v Ústeckém kraji umístila  
společnost ČSAD Semily a tře-
tí příčka připadla Autobusové 
dopravě s.r.o. Podbořany. „Vel-
mi mě překvapil a potěšil velký 
zájem cestujících o anketu. Za-
tímco v loňském ročníku ode-
vzdalo svůj hlas zhruba 700 ob-
čanů,  letos to byl téměř trojná-
sobek, konkrétně 1966,“ uvedla 
hejtmanka Ústeckého kraje Ja-
na Vaňhová.

Více spojů z Rokycan do Nezvěstic 
a nasazení modernizovaných vozů Re-
gionova na této trati. Změny v odjez-
dech vlaků z Berouna do Plzně a dal-
ší výluky na chebské trati kvůli stav-
bě železničního koridoru. Nové spoje 
ze Stříbra a z Horažďovic předměstí 
do Plzně nebo z Nýřan do Heřmanovy 
Hutě. To jsou největší změny, které za-
žívají cestující v kraji od 13. prosince, 
kdy začal platit nový jízdní řád.
„Nejzásadnější novinkou je zcela jiný 

Vlaky ujedou víc kilometrů

Plzeň | Osobní a spěšné vlaky 
najedou s novým jízdním řádem 
v Plzeňském kraji o 120 tisíc kilo-
metrů více než letos, tedy 5,4 mi-
lionu km. Dobrou zprávou je, že 
cestování vlakem nepodraží.

koncept dopravy na lokální trati Roky-
cany - Nezvěstice,“ uvedl ředitel Kraj-
ského centra osobní dopravy (KCOD) 
Českých drah Vladimír Kostelný. Na 
27 kilometrů dlouhé trati nyní jez-
dí v průměru třicet let staré motorá-
ky. Od prosince zde dráhy nasadily dvě 
technicky dokonalejší soupravy Regi-
onova. „Pojedou z Rokycan do Příkosic 
a zpět. Z Příkosic do Nezvěstic, kde vo-
zíme méně cestujících, budou dál jezdit 
motorové vozy,“ upřesnil Kostelný.
Regionovy jsou zmodernizované star-
ší motorové vlaky. Žlutozelená sou-
prava se skládá z motorového a řídí-
cího vozu. Při dojezdu do cílové stani-
ce strojvedoucí jen přejde na opačný 
konec vlaku, aniž by se s ním musel 
otáčet.

„Díky časovým úsporám na nezvěstické 
trati přidáme denně šest spojů navíc. Cel-
kem jich pojede 39,“ řekl šéf plzeňského 
KCOD. V ranní a odpolední špičce po-
jedou vlaky každou hodinu. Ve zbytku 
dne pak ve dvouhodinovém taktu. Do-
pravu v kraji v příštím roce stejně jako 
letos výrazně ovlivní stavba III. želez-
ničního koridoru. Do konce prvního 
pololetí budou cestující přesedat do 
autobusů kvůli výluce v úseku Planá - 
Cheb. V druhé polovině roku je to če-
ká mezi Planou a Svojšínem. „Postup-
né dokončování stavby mezi Plzní a Che-
bem ale umožní zkrátit cestovní dobu do 
Chebu přibližně o deset minut a v opač-
ném směru o pět minut. Všechny rych-
líky budou také místo ve Františkových 
Lázních nově končit až v Chebu,“ řekla 
Metropolu regionální mluvčí ČD Rad-
ka Pistoriusová.
Příjemnou změnou jízdního řádu je 
několik spojů navíc. „Nově zavádíme 
večerní rychlík z Prahy hlavního nádra-
ží ve 21.04 hodin s příjezdem do Plzně ve 
22.50 hodin,“ uvedl Vladimír Kostelný. 
Na chebské trati přibyl páteční rych-
lík s odjezdem ze Stříbra ve 20.11 ho-
din a příjezdem do Plzně ve 20.49 ho-
din. V opačném směru pojede každé 
pondělí ve 4.30 hodin. Nový rychlík 
do Mariánských Lázní bude v pracov-
ní dny a o sobotách vyjíždět z Plzně ve 
4.10 hodin.  (met)

Otevřená kabelka
…pozvánka pro zloděje
To je nejen stručné a výstižné va-
rování, ale i motto předvánoč-
ní kampaně, kterou město Plzeň 
připravilo pro své občany ve spo-
lupráci s Městskou policií Plzeň 
a Policií ČR.

Cestující dali jedničku
Karlovarákům

Karlovy Vary | Nejlepším do-
pravcem Ústeckého kraje je 
společnost Autobusy Karlovy 
Vary.

Výtěžek projektu pomůže postiženým
Bystřice nad Úhlavou | Domov pro 
osoby se zdravotním postižením Bys-
třice nad Úhlavou, jenž je jediným za-
řízením, které bylo v Plzeňském kra-
ji vybráno do ekologicko-charitativ-
ního projektu SBÍREJ-TONER.CZ, získá 
výtěžek z renovace tonerů, které by-
ly od dubna do října v rámci tohoto 
projektu v Plzeňském kraji nasbírá-
ny ve výši 2 306 korun.

ly sběrné boxy, do kterých postupně 
dávaly vypotřebované tonery z tis-
káren. Šlo o celostátní projekt, v kaž-
dém kraji byla vybrána jedna orga-
nizace, která dostává výtěžek z vý-
kupů v kraji, v němž sídlí. „Díky to-

muto projektu mohly fi rmy a různé 
instituce přispět i bez peněz na pomoc 
osobám s mentálním postižením. V ce-
lé republice se pro postižené za pou-
hých šest měsíců trvání projektu vy-
bralo celkem 145 124 korun.“  (vza)

Kapři z Košináře
Správa veřejného statku města Plz-
ně nabízí prodej vánočních kaprů 
z městských rybníků. Zakoupit 
je můžete v areálu městských sá-
dek pod rybníkem Košinář. Bude 
možný příjezd k areálu od Bílé Ho-
ry i z Bolevce. Po dobu prodeje ve 
dnech 14. až 23. prosince mezi 10 - 
17 hodinou.  (met)
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 Proč jsi vyměnil Měšťanskou Be-
sedu za Parkhotel?
Oslovil mne sál s výbornou akus-
tikou pro více než 700 diváků, vel-
ké parkoviště a navíc jde o velmi 
snadno dostupné místo, kam není 
problém se dostat i městskou hro-
madnou dopravou. Letošní diskoté-
ka se ponese pod heslem „Pojďme 
si ulevit“, se kterým Forrest Gump 
vstupoval do politiky. Což znamená, 
pojďme se na všechno vykašlat nebo 
všechno hoďme za hlavu. Mám vel-
kou radost z toho, že na diskotéce 
je vždy plno a věřím, že tomu bude 
i letos na Boží hod vánoční. Zazní 
klasický rokenrol a muzika 60. a 70. 
let. Okrajově se dotkneme i let 80. 
Stejně jako každý rok, uvádím disko-
téku i v Domě kultury Inwest. Lístky 
už jsou v předprodeji v recepci Park-
hotelu,v přízemí Dominiku a na tele-
fonu 736 737 546.

 Kdy se vůbec odehrála první dis-
kotéka?
V roce 1969 jsem s diskotékami za-

„Na revitalizaci Mikulášského vrchu jsme 
získali dotaci z evropské pokladny 27,6 
milionu korun, stát přispěl sumou 1,6 mi-
lionu,“ připomněl mluvčí ašské radnice 
Milan Vrbata. Příspěvek město dostalo 

„Vakcíny jsou hrazeny Ministerstvem 
zdravotnictví ČR. Přijdou do našeho 
kraje ve třech etapách,“ uvedla ře-
ditelka Krajské hygienické stanice 
Jitka Landová. Karlovarská krajská 
nemocnice obdržela také 300 ba-
lení léku Tamifl u. Podle pandemic-
kého plánu Karlovarského kraje by 
mělo být očkováno celkem 1327 
zdravotnických a 360 sociálních 
pra  covníků.  Ve vakcinačních cen-
trech jsou očkováni zaměstnanci 
zařazení do kritické infrastruktury. 
Chronicky nemocné očkují praktičtí 
lékaři. Ti mají tyto pacienty v evi-
denci a jde výhradně o lidi, kteří 
patří do skupiny rizikových pacien-
tů. Seznam diagnóz určilo MZ ČR. 
Z celkových 1327 by měla být zatím 
naočkována asi polovina zdravotní-
ků. Jde o sestry a lékaře očkovacích 
týmů, infekčního oddělení, ARO 
a JIP.  Karlovarský kraj překročil hra-
nici epidemie, v současné době činí 
počet nemocných 2036 na 100 tisíc 
obyvatel. Nejvíce jich je na Cheb-
sku, dále na Karlovarsku a Sokolov-
sku. V regionu je 50 potvrzených 
případů nákazy virem H1N1.  (vza)

Na Oldies diskotéku do Parkhotelu
A je to tady. Rok se sešel s rokem 
a Zdeněk Raboch pořádá tradičně 
na první svátek vánoční oblíbenou 
Oldies diskotéku. Tentokrát v Park-
hotelu u Borského parku 31. Disko-
téka začne 25. prosince ve dvacet 
hodin. Proč je jinde a jak bude vypa-
dat, jsme se Zdeňka zeptali. 

čal, ale ta úplně první vánoční Ol-
dies  se uskutečnila v roce 1979. Od 
začátku 90. let se diskotéky Oldies 
přesunuly do Besedy  DK Inwest. Pak 
jsme se přesunuli do DASu a do Pek-
la. Oba sály byly vždy vyprodané, 
ale větší sál už v Plzni nebyl. Když 
tehdy v 80. letech probíhalo jednání 
s tehdejším vedením Besedy, všichni 
tvrdili, že je to blbost, aby někdo při-
šel první vánoční svátek na nějaký 
starý písničky. Nejen, že byla Beseda 
narvaná, ale lidi bez lístků stáli i na 
chodbě!

 Co je na Oldies nejhezčí?
Začínáme s klasickým rokenrolem 
50. let. I když je to strašně rychlý, 
a lidi to neutancujou, je to pietní 
vzpomínka na rokenrol. Pak přichá-
zejí 60. léta s mými zamilovanými 
Beatles, nakonec léta 70., možná 
ještě začátek 80. Nejhezčí na Oldies 
je pozorovat lidi. Jsou mezi nimi ře-
ditelé, podnikatelé, významné osob-
nosti a když je pak vidím na parke-
tě, točí sakem nad hlavou a úplně 
zapomínají na svůj věk i postavení, 
to je paráda. A to je asi důvod, proč 
lidi tolik chodí na Oldies. Vracejí se 
do doby svého mládí, oživí si nejen 
hudbu, ale i svoje prožitky s ní spo-
jené. 

Zdeněk Raboch v době kdy, se pouštěly klasické černé desky.
Text: Olga Čermáková
Foto: archiv Zdeňka Rabocha

Vakcinační centra
začala očkovat

Karlovy Vary | Do vakcinačních 
center  v Karlovarském kraji do-
razilo 550 dávek očkovací látky, 
kterou budou postupně očkováni 
nejprve zdravotníci. 

Mikulášský vrch v novém
Aš | Mikulášský vrch v Aši se za necelý rok změnil z nevábného zarost-
lého místa v lokalitu s odpočinkovou zahradou, amfi teátrem, jezírky 
a také vyhlídkou. Důkladné obnovy se dočkala budova muzea a k ne-
poznání se změnilo i kamenné schodiště z Moravské ulice.

Jako již každoročně je polovina pro-
since spojena s celostátní změnou 
jízdních řádů v linkové osobní dopra-
vě. Významný západočeský dopravce 
ČSAD autobusy Plzeň a.s. připravila 
pro cestující opět řadu novinek a vy-
lepšení.
Výraznou obměnou projdou především 
dálkové a turistické linky. U spojení do 
Karlových Varů bude nabídnuta širší 
možnost předprodeje jízdenek včetně 
prodeje přes Internet. Nejen hokejoví 
fanoušci využijí nově zřízenou zastáv-
ku Karlovy Vary, KV Arena. Navíc v ne-
děli odpoledne budou odjíždět autobu-

sy z Plzně v pravidelném hodinovém 
rozestupu. Zakoupení jízdenek z do-
mova či rezervace místenky bude nyní 
i na lince ze západočeské metropole do 
Chebu a zpět.
Rozšířen bude provoz linek umožňu-
jících přepravu většího počtu jízdních 
kol, tzv. Cyklobusy. Oblíbený Brdský cy-
klo bus z Plzně do Příbrami, stejně jako 
loňská novinka Cyklobus Český les 
z Plzně do Bělé nad Radbuzou, vyjedou 
na svoji trasu již od 1. května a budou 
jezdit až do „Václava“. Koncem května 
pak bude spuštěn provoz tradičních 
šumavských Zelených autobusů.

Provoz zahájí také nová regionální 
linka spojující oblast Stříbra a Nýřan 
s Plzní, přičemž autobusy obslouží 
i rozvíjející se nákupní a průmyslovou 
zónu Borská pole. Jinde zase přibudou 
nové spoje, například z České Břízy ve 
dnech školního vyučování nebo nao-
pak o prázdninách ze Štěnovic na pl-
zeňský CAN.
Dále se drobných změn a úprav dočkají 
zejména ty autobusové linky v Plzeň-
ském kraji, které jsou provázány s že-
lezničním jízdním řádem.  Návaznosti 
na vlak nebyly narušeny a také vznikly 
nové. 

Novinky v autobusové dopravě od 13. 12.

Letošním zákazníkům
děkujeme

a budoucí s radostí
očekáváme

ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Váš dopravce

www.csadplzen.cz

Plzeň | V  nákupním centru Borská po-
le v Plzni připravili i letos tradiční chari-
tativní sbírku Vánočních dárků pro děti 
z dětských domovů. Tak jako v předcho-
zích letech i tentokrát děti z domovů na 
západě Čech napsaly Ježíškovi. Jejich 
přáníčka jsou teď u Vánočního stromu 
splněných přání v pasáži Nákupního 
centra Borská pole. Každý, kdo chce 
pomoci, sem může přijít, vybrat dárek 
a pořídit ho. S výběrem dárku a orien-
tací v seznamech na místě pomohou 
Kisspatrolky rádia. Ty jsou u Vánočního 
stromu každý všední den od dvanác-
ti hodin až do 20. prosince. Všechny 
nashromážděné dárky pak těsně před 
Vánoci team rádia rozveze do všech 
dětských domovů na západě Čech. (ol)

Vánoční strom splněných přání

První dárky pro děti z dětských domovů vybrala hejtmanka Plzeňského kraje Milada 
Emmerová. Pro holčičku vybrala na hraní česací hlavu a pro chlapce sklápěcí auto. 

společně s bavorským městem Rehau. 
Muzejní zahradu od okolí odděluje no-
vá zeď. „Hradba kolem muzea z vnitřní 
strany slouží jako lapidárium, kde jsou 
uloženy náhrobní kameny z bývalého 
evangelického kostela,“ podotkl Milan 
Vrbata. Zahrada i přilehlá odpočin-
ková zóna bude v noci kvůli obavám 
z řádění vandalů zamčená. V těsném 
sousedství muzea navíc vyrostl i dět-
ský koutek s prolézačkami a také nové 
parkoviště. Poprvé mohli lidé navštívit 
muzeum před několika dny. (vza) 

Trhy na náměstí Republiky

Trhovci již tradičních Vánočních 
trhů zaplnily plzeňském náměstí 
Republiky již první adventní neděli 
a potrvají až do středy 23. prosince. 
Na každý den je připraven i zajíma-
vý divadelní či hudební program. 
Trhy nabízejí především klasické 
řemeslné výrobky, připraveno je ob-
čerstvení a nechybí oblíbený svařák 
nebo grog pro zahřátí.
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INTERNET ZDARMA

Společnost Autobusy Karlovy Vary, a. s.,
Vám nabízí

INTERNET ZDARMA
na vybraných linkách do Prahy, Plzně, Karlových Varů, Sokolova, Chebu a Aše.

Zpříjemněte si s námi cestu a surfujte po internetu, pište e-maily
nebo chatujte s přáteli během jízdy.

Autobusy vybavené touto službou poznáte podle loga AKV WiFi zone. Více na 

www.autobusy-kv.cz

Dárek pro milou osobu 
Kvetoucí čaj exkluzivní  kolekce 
Kvetoucí čaje jsou ručně umělecky svazované lístky zeleného čaje, které tvoří 
základ čajového poupěte. Uvnitř jsou skryty barevné květy bylinek, které se 
před zraky spotřebitele rozvinou po vložení do 90° C horké vody v překrásný 
květ. Kvetoucí čaje nabízí jedinečný chuťový i estetický zážitek.
Návod k přípravě: Nalijte vroucí vodu do konvičky a vhoďte do ní poupě 
kvetoucího čaje. Doporučujeme použít jeden květ pro 0,5 litru vody o tep-
lotě 90°C. Během 3-6 minut můžete pozorovat, jak se čajový květ postupně 
rozvíjí a kvete přímo před vašima očima, zároveň se připravuje čajový výluh, 
který završí tento zážitek konzumací výtečného čaje.

METROPOL    tip na dárek

Pro rodiče
Královský odpočinek 
Potřebujete se uvolnit po celoroční práci? Odpočinout si a zrelaxovat celé 
Vaše tělo i mysl od všedních starostí? Nechte se hýčkat v salonu, kde se o Vás 
postarají odborníci. Kromě masáže s balahodárným účinkem na Vaše tělo si 
zajisté užijete i příjemnou atmosféru, která vše doprovází: vonné tyčinky, 
osvětlení svíčkami, čaj. Dopřejte si radost, která Vám dodá novou energii 
a budete se cítit opět skvěle.

V nové sedmipatrové budově a rekon-
struovaných prostorách bude probíhat 
vzdělávání a praktická příprava stře-
doškoláků pro obory jakými jsou stro-
jírenství, stavebnictví, elektrotechnika, 
management a veřejně správní činnost, 
a to v rámci řádné výuky, výuky v rekva-
lifi kačních kurzech, kurzech ICT, vzdělá-
vání pedagogických pracovníků a vzdě-
lávání dospělých. Nezanedbatelnou čás-
tí bude výuka ve zřízeném odloučeném 
pracovišti Fakulty strojní Západočeské 
univerzity v Plzni. Zjednoduší se také 
pohyb studentů a zaměstnanců školy 
v jejím areálu a projekt navíc citlivě na-
váže na urbanistické řešení okolí stavby. 
„Ještě za mého působení na ISŠTE Sokolov 
jsme snili o stavbě nové budovy pro ten-
to typ školy. Projekt se začal rozbíhat už 
v roce 2002 rekonstrukcí strojařských dílen 
a díky skvělé spolupráci mých kolegů ve 
škole a podpoře kraje se náš sen stal sku-
tečností,“ uvedl hejtman Josef Novotný, 
který pracoval jako ředitel ISŠTE Sokolov 
do listopadu 2008.
Celková plánovaná kapacita školy je 
celkem 1200 žáků (550 učební obory, 
650 studijní obory) a 130 zaměstnanců, 
z toho 77 učitelů teoretického vyučová-
ní a 23 učitelů odborného výcviku.
Náklady na stavbu a vybavení do-
sáhnou více než 380 milionů korun, 
přičemž projekt je podporován z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF) prostřednictvím Regionálního 
operačního programu regionu soudrž-

V Sokolově vyroste nová moderní škola za téměř 400 milionů
Integrovaná střední škola technic-
ká a ekonomická v Sokolově patří 
v současnosti k největším středním 
školám v našem regionu se širokou 
nabídkou oborů. Díky revitalizaci 
prostor školy vznikne moderní cent-
rum celoživotního vzdělávání odpo-
vídající evropské úrovni. 

nosti Severozápad. Dotace z rozpoč-
tu Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad bude činit 92,5 procenta 
celkových způsobilých výdajů projek-
tu, přičemž podíl dotace EU činí 85 
procent a podíl Regionální rady 7,5 
procenta. Zbývajících 7,5 procenta způ-
sobilých výdajů hradí Karlovarský kraj 
prostřednictvím ISŠTE Sokolov, která je 
příjemcem dotace. 
Realizace projektu je rozdělena do 
dvou etap, přičemž první etapa stav-
by byla zahájena na počátku prosin-
ce letošního roku přípravou území 
a demoličními pracemi. Následně se 
uskuteční výstavba nové přípojky ka-
nalizace a stavba první části nové bu-
dovy. Tato etapa stavby bude ukončena 
31. května 2011. Druhá etapa stavby 
začne 1. června 2011. Etapa zahrnuje 

dokončení výstavby nové budovy, dí-
len, rekonstrukci budov č. 1 a 2 včetně 
nového venkovního osvětlení a sado-
vých úprav. Konec druhé etapy stavby 
je naplánován na 30. dubna 2012.
„Nová sedmipatrová budova nabídne 
13 prostorných učeben pro 32 žáků a 14 
učeben pro 16 žáků. Samozřejmostí je la-
boratoř fyziky a chemie. Dvě nové učebny 
výpočetní techniky budou vybaveny nej-
modernějšími technologiemi,“ vysvětlil 
současný ředitel školy Pavel Janus. 
V učebnách budou umístěny interak-
tivní tabule, popřípadě dataprojektory. 
Objekt bude vložen přímo do středu 
areálu ISŠTE Sokolov, mezi budovami č. 
1, č. 2 a pavilonem dílen nahrazením 
budovy č. 3, šaten a vstupního objektu. 
Toto řešení už od začátku počítá s oto-
čením hlavního vstupu k Lobezskému 

potoku protažením ulice Josefa Kajetá-
na Tyla „pobytovým“ mostem. Tento 
most bude řešen jako samostatná ak-
ce města Sokolov. Získá se tak přímé 
propojení školy se Starým náměstím. 
Vstupní hala bude propojena otvory ve 
stropech přes čtyři podlaží a zkoncent-
ruje veškeré administrativní pracoviště 
zajišťující řízení a provoz celé školy. Ve 
třetím a čtvrtém podlaží vznikne dvou-
podlažní školní knihovna jako vědecké 
centrum a školní klidová zóna. V ná-
vaznosti na knihovnu a vstupní halu 
jsou umístěny učebny celoživotního 
vzdělávání tak, že jejich provoz může 
probíhat odděleně i mimo provoz ce-
lé školy, tedy i ve večerních hodinách. 
Většina prvního nadzemního podlaží 
bude vyhrazena halovým šatnám. Po-
hyb po budově usnadní pět výtahů.

Nad střechu vystupuje strojovna vzdu-
chotechniky a tak maximální výška 
budovy činí 26,4 metru. Nad šatnami 
se nachází tělocvična (přes tři patra). Je 
navržena tak, že může sloužit alterna-
tivně i jako aula pro minimálně 120 lidí. 
V případě potřeby se zde může sejít celý 
pedagogický sbor.  Páté, šesté a sedmé 
patro je věnováno výhradně učebnám 
a kabinetům. Všechny provozní části 
školy jsou doplněny požadovaným po-
čtem hygienických zařízení.
V rámci této akce se počítá také s re-
vitalizací stávajících budov č. 1 a č. 2, 
jež zahrnuje rekonstrukci obvodové-
ho pláště se zateplením, rekonstrukci 
a zateplení plochých střech a zajištění 
statiky budov. 

Přeji Vám, abyste prožili svátky vánoční v příjemné 
atmosféře se svou rodinou a nejbližšími přáteli. 
Přání klidných Vánoc patří také všem, kteří se i ve svátečních 
chvílích starají o naše zdraví a bezpečí, tedy lékařům 
a zdravotním sestrám, záchranářům nebo policistům.
V roce 2010 ať Vás provází pevné zdraví 
a úspěch v osobním i pracovním životě.

Milí čtenáři Západočeského Metropolu,

Hejtman Karlovarského kraje 

Josef Novotný

Foto vizual: KÚ KK
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Helena Vondráčková, královna české pop music, ale také česká Barbra Streisand, Cher, „Holka od Červený řeky“ 
(Červená řeka - píseň z roku 1963), do 6. prosince Caterina de´Gherardini, matka Mony Lisy ve stejnojmenném 
muzikálu Divadla Broadway, kde jsme se sešly.

de Gherardini, matka Mony Lisy ve stejjnonojmjmmenenném 
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 Muzikály jsou vaše velká láska a zna-
menají pro vás, jak jste řekla v jednom 
z rozhovorů, zpestření koncertní prá-
ce, jejíž součástí byla letošní oslava 
vašich narozenin v Divadle Kalich a ná-
sledně i „Recitály“ s vaší doprovodnou 
kapelou Charlie Band…
Já mám ráda intimnější prostředí kultur-
ních domů, kde člověk opravdu vidí li-
dem do očí, má s nimi větší kontakt než 
při megakoncertech, může s nimi víc 
navazovat komunikaci. Tento typ před-
stavení mně také vyhovuje, je to takové 
domáčtější a vidím, že i lidé mají rádi, 
když k tomu kterému umělci nevzhlížejí 
z velké dálky, ale mají ho tak říkajíc jako-
by v kuchyni u sebe doma.

 Píle, to je jedna z vlastností, díky 
které jste dnes tam, kde jste. Po DVD 
„HELENA LIVE“ s bonusovým live CD 
vydaným v září, se vaši příznivci v po-
lovině listopadu dočkali i nového CD. 
Jaké je jeho menu?
Je to velmi pestré CD, obsahuje všechny 
možné žánry od lyriky přes rytmické 
věci k trošičku rockovějším, jednu píseň 
mně dokonce napsal Pepa Vojtek, zpí-
vám krásný duet s Bárou Basikovou. Pís-
ničky napsali jednak čeští autoři, jednak 
jsou tam písně stažené ze světové inter-
netové nabídky, mám tam i cover pís-
ničku z desky Helena zpívá Billiho Joela, 
kterou jsem natočila v němčině v teh-
dejším západním Německu. Z této des-
ky jsem si vzala píseň Vím málo, kterou 
tady nazpívala s českým textem Hana 
Zagorová. Já jsem se s ní domluvila, do-
volila mi, že si tuto písničku s krásným 
textem Zdeňka Rytíře můžu zazpívat. 

 CD obsahuje i písničku Nic nás ne-
rozdělí…
Ano, k této písni jsme v říjnu na Krétě 
natočili videoklip s režisérem Petrem 
Hojdou, vznikly i velmi krásné fotky 
a já se těším, že i videoklip bude vyda-

Předvánoční Dlouhá noc s Helenou
řený. Tato píseň je druhým singlem alba, 
které se jmenuje Zůstáváš tu se mnou. 
První pilotní písnička k tomuto albu by-
la píseň Mít rád až k zbláznění, zpívala 
jsem ji už loni v Lucerně, byla to první 
věc pro nové CD.

 Vaše první sólové album „Růže 
kvetou dál“ jste vydala přesně před 
čtyřiceti lety, v roce 1969. Měla jste 
tehdy profesní cíle, které se vám splni-
ly a plní?
Samozřejmě, že ano. Tenkrát jsem byla 
v začátcích své dráhy, ale myslím si, že 
i teď, když jsem vlastně, dá se říct, za 
zenitem, pořád ještě hledám nové ces-
ty, kterými bych mohla zaujmout, ať už 
to je muzikál, nové písničky, nebo styl 
zpěvu. Pořád se snažím zdokonalovat 
a zmodernizovat a myslím, že se mi to 
docela daří. Protože třeba v roce 2000, 
kdy jsme vymysleli nový repertoár, se 
mi najednou rozšířilo spektrum o mla-
dou generaci. 

 Jedním z vašich největších hitů té 
doby je Dlouhá noc. 
To je hit, který snad neošoupe. Když 
jsem vystupovala v hudební televizní 
show v Moskvě, nabídla jsem tuto pís-
ničku. Byl to pořad pro mladé lidi, tako-
vý model jako je SuperStar nebo Let´s 
Dance. Dekády od šedesátých do deva-
desátých let zastupují různí umělci, ať 
jsou to zpěváci, zpěvačky nebo skupiny, 
mladí lidé, kteří sedí jednak na pódiu, 
jednak v sále, hlasují, jaký umělec za tu 
kterou dekádu jim byl nejbližší. Takový 
seriálový televizní pořad. A ti tam úplně 
šíleli z Dlouhé noci. Říkala jsem si - na 
této písni musí něco být, když ji všichni, 
ať mladá, střední nebo starší generace, 
milují. Je to vzácná výjimka. Stane se to 
a je úžasné, že ta píseň vůbec vznikla. 
Napsal ji Michal David, kterého se sna-
ží někteří novináři pranýřovat a mají 
vůči němu výtky. Já si o něm myslím, 

že je to vynikající muzikant a sklada-
tel, který má obrovský potenciál. Ještě 
nám určitě předvede spoustu krásných 
věcí a jeho písničku z muzikálu Mona 
Lisa obsahuje mé novém album jako 

bonus.
 Když si vybíráte písničky, sází-

te už na některou s tím, že bude 
hitem?
Ne vždy se člověk trefí, ale větši-
nou ano. Právě při Dlouhé noci 
lidé z fi rmy, která vydává mé 
desky, měli jiný názor, mysleli 

si na Vodopád, píseň, na kterou 
jsme natočili videoklip, a já jim ří-

kala: ale vy se mýlíte, podle mě to bude 
Dlouhá noc. A také byla. Je obrov-
ská škoda, že jsme nenatočili 

videoklip na Dlouhou noc, ale 
máme ho v rámci DVD z Lu-
cerny, takže se dá použít jako 
videoklipová píseň.

 Pražská Lucerna se po roce, 
19. a 20. prosince, promění ve 

„svět“ s oblíbenou Helenou 
pro její fanoušky. Jaký dá-

rek pro ně chystáte?
Chystám nové hosty, bu-
de to skupina No Name, 

kterou mám velmi rá-
da a vážím si jí. Byla 

jsem potěšena, 
když radostně 
přijala mé po-
zvání. Moc se 
na ni těším 
a doufám, že 
publikum také. 

A pak se vždy 
snažím do svého po-

řadu vzít někoho mladšího, tentokrát 
padla volba na Šárku Vaňkovou, která 
zazpívá dvě písničky. Chystám ještě jed-
no překvapení, ale to teď neprozradím, 
protože by pak nebylo žádným překva-
pením. Přijďte se podívat do Lucerny.

 Po loňských zkušenostech, kdy se 
po vstupenkách zaprášilo, budou letos 
koncerty dva.
Loni byla Lucerna nebezpečně předi-
menzovaná a spousta lidí se tam nedo-
stala, tak jsme zkusili, jestli se prodají 
dvě vystoupení. A navíc budou k mání 
jisté vstupenky za jistou cenu. Ten, kdo 
si je koupí, může zhlédnout zkoušku 
a před koncertem si dát v restauraci ved-
le Lucerny něco dobrého k jídlu či pití.

 Před Vánocemi v Lucerně nadělu-
jete, respektive vaše písně, radost. Co 
vám udělá radost o Vánocích, v jaké 
fázi jsou vaše přípravy na ně a na co 
se těšíte? 
Během turné na Slovensku, až se bu-
deme přesouvat z města do města, 
zapřemýšlím o dárcích a o tom, jak to 
celé pojednáme. Nevím, jestli stačím 
upéct svoji vánoční štolu, kterou ráda 
dělám, protože pracovní nápor je tam 
velký, mám dojem, že mi manžel říkal, 
že mám do Vánoc volné dva dny, což je 
hodně málo. Chtěla bych, abychom si 
o svátcích užívali klidu, abychom třeba 
odjeli s pejskem na hory na lyžovačku, 
abychom chodili do lesa, užívali si hez-
kých fi lmů, které jsem si během roku na-
koupila a nemám čas se na ně podívat, 
poslouchali nějakou krásnou muziku. 
Tak na to se těším. 

Text: Alena Volfová
Foto: archiv Heleny Vondráčkové

Ministr práce a sociálních věcí Petr 
Šimerka zhodnotil složitou situaci 
fi nancování sociálních služeb v letoš-
ním roce. Ze strany MPSV byla krajům 
v rámci dotací přidělena částka blížící 
se 6,9 miliardy korun.  Návrh státního 
rozpočtu na rok 2010 na sociální ob-
last počítá jen s částkou 3 miliardy ko-
run. Pokud by nebyla zvýšena, dostali 
by se poskytovatelé sociálních služeb 
do krizové situace. 
„Udělám vše proto, abych přesvědčil po-
slance o tom, že když v žádné jiné kolon-
ce, tak v této kolonce státního rozpočtu je 
třeba tu částku navýšit,“ doplnil ministr 
Šimerka. Významným bodem jednání 
bylo podepsání memoranda o spolu-
práci mezi Potravinářskou komorou 
ČR, Agrární komorou ČR a Asociací 
krajů ČR. Podepsáno bylo také memo-
randum o spolupráci mezi Českomo-
ravským fotbalovým svazem a Asocia-
cí krajů ČR. Předseda ČMFS Ivan Hašek 
seznámil s připravovaným projektem 
„Bezpečná branka.“ Na tiskové konfe-

Na 9. zasedání Rady Asociace krajů
České republiky se podepisovala memoranda

V pátek 27. listopadu se v Plzni ko-
nalo 9. zasedání Rady Asociace kra-
jů České republiky, jehož hostitelkou 
byla hejtmanka Plzeňského kraje 
Milada Emmerová. Přítomni byli 
hejtmani všech krajů ČR. Vystoupili 
zde ministr práce a sociálních věcí 
Petr Šimerka, ministr zemědělství 
Jakub Šebesta, prezident Potravi-
nářské komory ČR Miroslav Toman, 
prezident Agrární komory ČR Jan 
Veleba a předseda Českomoravské-
ho fotbalového svazu Ivan Hašek. 

renci vystoupili všichni hejtmani a vy-
jádřili nesouhlas s článkem o hospo-
daření krajů, který zveřejnila některá 

média. Zároveň poskytli přesné infor-
mace o fi nanční situaci jednotlivých 
krajů.

Hejtmani krajů České republiky na 9. zasedání Rady Asociace krajů České republiky 
v Plzni upřesnili fi nanční situaci jednotlivých krajů.

Předseda ČMFS Ivan Hašek a předseda AKČR Michal Hašek
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e Inteligentní člověk ví, kdy a kde má přestat být rozumný, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Dárkový poukaz na rekondiční masáž získává vylosovaná výherkyně Jana Kalivodová z Plzně. Pro úspěšného 
vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připravena láhev výborné medoviny, košík zajímavých netradičních piv a  dárkový poukaz na masáž v jednom z plzeňských kosmetických salonů. Těšíme se na vaše 
odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 7. ledna 2010. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. 
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METROPOL horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Jste bojovníci, kteří si umějí 

výborně poradit s překážkovou dráhou 
svého života. O sympatie ale občas při-
cházíte pro přílišný egoismus. Ve vá-
nočním čase myslete víc na jiné než na 
sebe, vrátí se vám to.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Často bezmezně obdivujete li-

di, kteří si obdiv vůbec nezaslouží, zato 
k lidem, kteří pro vás udělali mnohem 
víc, než si chcete připustit, se chováte 
přezíravě. Zamyslete se nad pravými 
hodnotami.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Občas si sami stavíte do cesty 

překážky, abyste si dokázali, jak jste 
výkonní. Za takových okolností se ne-
můžete vyhnout pádům, ale člověk se 
učí z vlastních chyb, pokud ovšem není 
zcela nepoučitelný.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Stojíte před nelehkým rozhodo-

váním, ale nikdy není nic tak horké, aby 
se to nedalo na chvíli odložit. Všechny 
věci ve vesmíru mají svůj řád a v pod-
statě se uspořádávají samy. Vsaďte na 
intuici.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Přestože se na Vánoce tento-

krát nijak zvlášť netěšíte, uvidíte, že 
se vám nakonec velmi vydaří a budete 
překvapivě šťastní a spokojení. Dejte si 
ale pozor na kapesní zloděje a neserióz-
ní kolegy.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Nezoufejte si stále, že nic nestíhá-

te, protože se vyčerpáváte  zbytečnostmi 
a hloupostmi. Sepište si seznam úkolů 
a soustřeďte se jen na to, co je pro vás doo-
pravdy důležité. Jedině tak se nezhroutíte.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Umíte vždycky vsadit na 

správnou kartu. I tentokrát se vám 
podaří být v pravý čas na pravém 
místě. Konec roku vás odmění  tak, 
že se vám budou trochu podlamovat 
kolena. Ale ustojíte to.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Přestaňte prožívat každou 

maličkost, jako by šlo o život. Stre-
sujete se zbytečně nepodstatnými 
a banálními záležitostmi. Jste chytří, 
schopní a úspěšní, naučte se z toho 
konečně radovat a užívat si to.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Vzdušné zámky svým miláč-

kům nenadělujte. Musí se s přemírou 
vaší fantazie vypořádávat po celý rok, 
na jeho závěr by si zasloužili něco re-
álného. Určitě je neurazíte dovolenou 
na Tahiti nebo Haiti. 

Štír 24. 10. - 22. 11.
Pod stromeček dostanete dá-

rek, o jakém už dlouho sníte. Vaši blíz-
cí vás velmi milují, proto k nákupu 
dárků pro ně přistupujte také láskypl-
ně a velkoryse, ať se o Štědrém večeru 
nemusíte cítit zahanbeni.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Je chvályhodné, že do nového 

roku chcete vkročit očištění od sta-
rých hříchů a chyb. K tomu můžete 
dospět jedině cestou pokory a sebe-
zpytování, ale nepřehánějte to. Vaše 
nedokonalost je šarmantní.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Konec roku je období setkávání, 

nevyhýbejte se proto společenským událos-
tem. Čeká na vás příjemné rozptýlení v po-
době nezávazných pozvání na skleničku 
a lehkých fl irtů. Využijte je, uvolníte se.

Připravila: Ludmila Petříková

Programy divadel Plzeň

15. 12. – 11.00 hodin – Koločava – zadáno. 
15. 12. – 19.00 hodin – Válka ve sborovně (K 9). 
16. 12. – 19.00 hodin – Maryša – pro seniory. 
17. 12. – 19.00 hodin – Limonádový Joe. 
18. 12. – 19.00 hodin – Koločava (S 2).
19. 12. – 19.00 hodin – Chicago. 
20. 12. – 16.00 hodin – Řeči  (Z). 
25. 12. – 16.00 hodin – Kniha džungle. 
26. 12. – 19.00 hodin – Ve státním zájmu. 
27. 12. – 19.00 hodin – Sliby–chyby.
29. 12. – 19.00 hodin – Hledá se muž. Zn.: Bohatý!  (K 13).
30. 12. – 19.00 hodin – Válka ve sborovně – pro seniory. 
31. 12. – 17.00 hodin – Hledá se muž. Zn.: Bohatý!.

KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 743

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

15. 12. – 19.00 hodin – Salome (V 5). 
16. 12. – 19.00 hodin – Bohéma  (V 6).
17. 12. – 19.00 hodin – Šípková Růženka (S 9). 
18. 12. – 19.00 hodin – Salome (S 6).  
19. 12. – 19.00 hodin – LUCERNA – premiéra (P). 
20. 12. – 19.00 hodin – Vévodkyně z Chicaga.
25. 12. – 19.00 hodin – Naši furianti.
26. 12. – 19.00 hodin – Zpívání v dešti. 
27. 12. – 14.00 hodin – Louskáček. 
29. 12. – 19.00 hodin – Lucerna (S 7).  
30. 12. – 19.00 hodin – Bohéma (V 2).       
31. 12. – 17.00 hodin – Lazebník sevillský.  
 1. 1.  – 19.00 hodin – Prodaná nevěsta
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  14.12. 16.00, 17.00 hod. Plzeň-
ští Heligonkáři 
  15.12. 16.00 hod Gabra a har-
monikář 17.00 hod Betlém (di-
vadelní spolek Jezírko) 
  16.12. 16.00, 17.00 hod Eva Me-
licharová s kapelou 
  17.12. 16.00, 17.00 hod Hlásek 
ZUŠ Přeštice a křest knihy Ku-
chařka plzeňských strašidel za 
účasti autorů, autogramiáda 
  18.12. 17.00 hod Betlém (diva-
delní spolek Jezírko) 
  19.12. 15.00, 16.00 STRAŠLIVÁ 
PODÍVANÁ (hudební kapela) 
  20.12. 12.00 – 17.00 hod VESE-
LÝ STŘEDOVĚK S ROMANTIKOU 
(komponovaný šermířský po-
řad skupiny Romantika)  
  21.12. 16.00, 17.00 hod Ko.Mar 
(plzeňský pěvecký soubor) 
  22.12. 16.00 hod Přelet M.S. 
17.00 hod Betlém (divadelní 
spolek Jezírko) 
  23.12. 15.00 – 17.00 hod VÁNO-
CE S NADACÍ PRO TRANSPLAN-
TACE KOSTNÍ DŘENĚ. Každý den 
od devíti dopoledne vánočně 
laděná reprodukovaná hudba.

Vánoce na náměstí 

- PROSINEC 2009 -

Jind iška Kikin uková - 602 502 249, 377 534 489, divadlo_pluto@volny.cz, www.divadlo-pluto.cz
PAVEL KOZÁK, manažer divadla, 602 420 473, predprodej_pluto@volny.cz

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ROKU 2010 v  pond l í  11 .1 .
p e d s t a v e n í m  Z I E G L E R K A s  h o s t y  H  a  š a m p a s k ý m

Klub p átel uvítá nové leny, za lenský poplatek získáte adu výhod

Pond lí

14. 12.

19:30

St eda

16. 12.

19:30

Pond lí

28. 12.

19:30

tvrtek

31. 12.

20:00

Pond lí

11. 1.

19:30

Z I E G L E R K A
operetní revue o slavné subret  Marii Zieglerové

MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH
a n e b  M a n ž e l s t v í  j e  k a b a r e t  1 .

MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH
a n e b  M a n ž e l s t v í  j e  k a b a r e t  1 .

p i zakoupení více jak 6 vstupenek sleva 15,- K /kus, mimoádné slevy - d ti, studenti, senio i 120,- K , slevy nelze kombinovat!
Jind iška Kikin uková - 602 502 249, 377 534 489, divadlo_pluto@volny.cz, www.divadlo-pluto.czJind iška Kikin uková - 602 502 249, 377 534 489, divadlo_pluto@volny.cz, www.divadlo-pluto.cz

P EDPRODEJE

VSTUPENEK :

PAVEL KOZÁK, manažer divadla, 602 420 473, predprodej_pluto@volny.czPAVEL KOZÁK, manažer divadla, 602 420 473, predprodej_pluto@volny.cz
DIVADLO PLUTO, p ed p edstavením, Po-Pá 14:00-18:00 mimo St,

PAPÍRNICTVÍ v OD Centrum, Doubravka, tel.: 377 470 649
REMUS - KOŠUTKA, Papírnictví Žlutická, tel.: 774 030 550

PAPÍRNICTVÍ v Pražské ulici .7, Po-Pá 8-18h, So 8-12h, tel.: 604 578 851
PLZE SKÁ VSTUPENKA, www.plzenskavstupenka.cz

S I L V E S T R O V S K É  P E D S T A V E N Í

MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH
v cen  lístku 450,- K  víno, piva, káva, utopenci, chlebí ky, preclíky, šampa ské na p lnoc a dárek

S L A V N O S T N Í  Z A H Á J E N Í  R O K U  2 0 1 0

Z I E G L E R K A
s  h o s t y  H  a  š a m p a s k ý m
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OBCHODNÍ DŮM LUNA - BORYOBCHODNÍ DŮM LUNA - BORY
Vás zve do obnovené otevřené prodejny SKLO - PORCELÁN

• Bohemia Crystal 
• Originál růžový porcelán 
• Karlovarský porcelán 
Vánoční dárek, který potěší 

p j y

PO - PÁ 10.00 - 18.00 hod., SO 9.00 - 13.00 hod. 
ZAVÁDĚCÍ CENYZAVÁDĚCÍ CENYdo konce rokudo konce roku

 Jaké máte rád Vánoce?
Jsem rodák z Plzně žijící v Praze, ale 
duší Američan. Miluju americké Vá-
noce, Santu Clause a všude žárovky. 
O svátcích je máme po celým baráku 
v Plzni. Miluju také brutálně obrov-
ský, bohatý stromeček. Jen dárky si 
dáváme 24. prosince, jiné datum by 
u rodičů neprošlo.

 Štědrovečerní večeře u Krausů je 
klasická?
Každé Vánoce jsou úplně stejné, co se 
jídla týká. Máme polévku s játrovými 
knedlíčky, kterou máma vaří jen na 
Štědrý den, jinak ne. Místo kapra je 
smažené fi lé a k tomu bramborový 
salát. Takže klasika.

 Pamatujete si z dětství nějaký dá-
rek, ze kterého jste byl paf?
No jasně, digitální hodinky. Moje 
první digitální hodinky Casio, černý. 
Dostal jsem je, když mi bylo tak šest 
sedm let. Všichni nosili digitálky Kes-
sel a já byl tak vytočenej, že je všichni 
mají a já ne, že mi táta sehnal z Ně-
mecka černý, umělohmotný Casia. Ty 
neměl nikdo. To byl teda parádní dar.

 Když jste duší Američan, budete 
letos trávit vánoční svátky v USA?
To ne, byl jsem tam nedávno a pěk-
ně si to užil. Pobyl jsem v San Fran-

„Malířem jsem chtěl být za každou 
cenu. Když jsem neudělal zkoušky, 
splnilo se přání mého otce, abych se 
dal na řemeslo a věnoval se technice,“ 
uvedl Gott při vernisáži svých obra-
zů v Bohemia Sekt Centru ve Starém 
Plzenci.  Gott jako milovník vína se 
stal před 15 lety kmotrem nového 
sektu. A právě přípitkem tímto dnes 
už historickým nápojem z archi-
vů podniku, jehož lahve na podiu 
otevřel nejlepší sommelier České 
republiky roku 2009 Tomáš Brůha, 
Gott výstavu slavnostně otevřel.
Sedmdesátiletý rodák z Plzně za-
vzpomínal na rodiče, kteří byli svěd-
ky toho, jak už od malička hodiny 
a hodiny listoval v knihách s repro-
dukcemi slavných obrazů. Později 
měl prý štěstí na třídního učitele, 
jenž ho vodil mezi akademické malí-
ře. „Díval jsme se jim přes rameno a se-
znamoval se s technikou,“ řekl zpěvák, 

Karel Gott, obrazy a sekt
Starý Plzenec | Za oázu klidu ozna-
čil Karel Gott své malování. Při něm 
se zavírá v ateliéru, neposlouchá 
žádnou hudbu, se štětcem v ruce si 
užívá ticho. Malířem prý chtěl být 
od malička. V deseti letech poprvé 
vytvořil obraz olejem. Až daleko 
později se začal věnovat zpěvu. 

který je držitelem 35 Zlatých a Čes-
kých slavíků. Své obrazy tvoří i s vě-
domím toho, komu je chce věnovat. 
„Viděl jsem například představení Jo-
hanka z Arku s Lucií Bílou. Zamyslel 
jsem se, jak ona zpívá a v tom stylu 
jsem maloval. Trošku picassovský styl, 
je to takový volný projev,“ dodal. Pro-
tože ho živí zpěv a není závislý na 

příjmech z malování, maluje prý 
svobodně. „Tak klidně namaluji Mo-
nu Lisu podle Leonarda da Vinciho, 
jak si sedla do kavárny ke skleničce 
vína. Je to mé svobodné rozhodnutí, 
protože nemám v úmyslu obraz na-
bízet k prodeji,“ dodal. Výstava jeho 
obrazů bude v Bohemia Sekt Centru 
k vidění do 14. února.  (ol)

„Domov pojednám jako jeden velký 
kýč a vrátím se do dětství,“ těší se 
Nela. Pokud jde o cukroví, hodlá 
společně se svými syny Andrejem 
(9) a Daliborem (8) napéci jen jeden 
plech. „Na víc nemám. Nemyslím fi -
nančně, ale svou šikovnost,“ usmívá 
se Boudová. Přesto však cukroví na 

Potřebujeme: 3 rybí hlavy, troje rybí 
vnitřnosti, menší cibuli, celer, mrkev, 
petržel, kousek pórku, pět kuliček 
nového koření, 5 kuliček černého 
pepře, dva stroužky česneku, sůl, 
podravku.
Postup: Rybí maso, nakrájenou koře-
novou zeleninu, stroužky česneku, 
celou cibuli, pórek a všechno koření 
zalijeme 1 a půl litrem studené vody, 
osolíme podravkou a uvaříme. Uva-

Ježíšek naděloval v předstihu
Rocker Petr Kolář (42) se stal potřetí 
otcem. Manželka Zuzana mu poro-
dila druhého syna Jana. Petr má se 
ženou syna Petra Pavla a z prvního 
manželství dospělou dceru Jolanu. 
„Maminka i chlapeček jsou zdraví,“ 
řekla zpěvákova manažerka. Kolář si 
nepřál dopředu znát pohlaví mimin-
ka, chtěl u porodu zažít velké pře-
kvapení. „Mně je opravdu jedno, zda 
to bude chlapec, nebo dívka, hlavně 
ať je to zdravé,“ tvrdil před měsícem 
na svém křtu CD rocker, který s he-
rečkou Simonou Postlerovou zpívá 
v Duetech v televizi.  (met) Foto: bleskove.aktualne.cz

METROPOL recept

Rybí polévka s rybími knedlíčky
podle zpěvačky Evy PILAROVÉ

řené scedíme. Vývar zavaříme rybí-
mi knedlíčky. Maso pečlivě oddělíme 
od kosti, mrkev nakrájíme na tenké 
proužky a s masem vložíme zpět do 
vývaru.
Rybí knedlíčky
Potřebujeme: 250 g fi lé, 1 rohlík, lží-
ci másla, mléko na namáčení rohlíku 
podle potřeby, strouhanku na zahuš-
tění, sůl, kadeřavou petrželku.
Postup: Rohlík namočíme na chvíli 
do mléka až změkne, řádně vymač-
káme. Vymačkaný rohlík a fi lé pome-
leme na masovém strojku, zalijeme 
rozehřátým máslem, osolíme a pro-
mícháme. Ze směsi vytvoříme malé 
knedlíčky a ve vývaru vaříme zhru-
ba 8 minut. Jednotlivé porce polévky 
ozdobíme jemně nakrájenou kadeřa-
vou petrželkou. Dobrou chuť! 

Nela Boudová chystá kýčovité Vánoce
Praha | Svou domácnost zdobí herečka Nela Boudová (42) vánočně už v těch-
to dnech. Jak přiznává,  právě to ji na Vánocích baví nejvíc.

vánočním stole bude víc. Svátky pro-
žije Boudová se svými nejbližšími 
u maminky. „Užívám si, že nemusím 
nic připravovat. Štědrovečerní večeře 
bude bez ryby, protože nejíme maso. 
Maminka nám upeče šmakouny, to 
je vaječná bílkovina, a k nim budeme 
mít bramborový salát,“ prozrazuje 
představitelka doktorky Zuzany Tro-
janové z primáckého seriálu Velmi 
křehké vztahy. 
„Kluci chtějí jen lego, takže to vyřeší 
návštěva jedné prodejny. My dospělí si 
dáváme knihy. O žádných dárcích ne-
sním, protože mám pocit, že všechno 
krásné, co jsem si přála, mi život už 
dopřál,“ svěřuje se herečka, jejímž 
životním partnerem a otcem jejích 
dětí je scénárista Jan Lekeš. Po svát-
cích se rodina chystá na chalupu, 
kde budou až do Nového roku. (len)

Miluji bohatý stromeček
Tomáše Krause znají diváci tv ka-
nálu Nova Cinema jako moderáto-
ra fi lmového magazínu Hvězdný 
reportér. Před tím se jeho hluboký, 
chraplavý hlas linul do éteru z pl-
zeňského rádia Kiss Proton a z ce-
loplošné Frekvence 1. Ve světě 
zábavy však působí již patnáct let. 
A protože se blíží Vánoce,  Tomáše 
Krause jsme se zeptali.

cisku a pak jsem dělal road trip přes 
Los Angeles až do Hollywoodu, když 
jsem ten hvězdný reportér. Každý 
rok jsem alespoň na chvilku zajel na 

Štědrý den za rodiči, i když jsem vysí-
lal, letos to ale poruším. Nadělil jsem 
si cestu do zámoří. Vánoce hodlám 
strávit na Komorech.



www.roxy2.cz            roxy2@
roxy2.cz          tel.: 475 600 650
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Vážení a milí čtenáři,

všimli jste si? Brzy se stmívá, poulič-
ní lampy zdobí světelné symboly Vá-
noc a za okny možná i zasněží (když sv. 
Petr dá). Sousedky se předhánějí v po-
čtu upečených druhů vánočního cukro-
ví a výzdobě oken, dveří a vůbec celého 
bytu. V obchodech zažíváme neskuteč-
ná muka při přetlačování s davy, které 
nám permanentně najíždějí nákupním 
košíkem na paty. Z bilboardu se na mne 
smějí medvědi, pod kterými je napsáno 
- výzdoba, cukroví a koledy, v zimě spí 
jen medvědi.... A tak si říkám, pro koho 
ty Vánoce vůbec jsou. Měly by být přeci 

svátkem klidu, pohody, odpoutání se od 
každodenního pracovního shonu. Mě-
ly by být příležitostí k upevnění rodin-
ných vazeb, k vychutnání slavnostní at-
mosféry vánočních dnů... 
Zatím mi to letos nějak nedochází a asi 
mi to dojde až 23. prosince, že jsou pře-
ci jen ty „Vánoce“. Doba je hektická, li-
di šílej, a to já fakt nemusím. Vánoce ale 
mám ráda – klid, pokoj, sníh, bílo, pur-
pura, stromeček, šťastné úsměvy, rodi-
na pohromadě... Idylka, těžko dosaži-
telná během roku. Ta mi chybí a mo-
mentálně mi chybí i sníh. Chybí mi bílo, 
které mnohdy už od listopadu přivo-
lává sváteční vánoční atmosféru. Nic-

méně, stačí pohled do výkladů a do očí 
mne praští, že jsou opravdu nejkrásněj-
ší svátky v roce za dveřmi. Ozdobený 
stromek na náměstí, vyzdobené ulice 
a Ježíšek se na mne zubí ze všech stran. 
Jen nevím, jestli jsou to ty Vánoce, které 
jsem znávala z dětství. Možná, že bych 
se zase chtěla těšit na Vánoce jako ten-
krát, když mi bylo pět, šest, sedm ne-
bo deset let. Prožívat to tajuplné kouz-
lo Štědrého večera, kdy jsem se nemoh-
la dočkat až se rozsvítí stromek, zazvo-
ní zvoneček a já budu rozbalovat dárky. 
To rozechvění z Vánoc, jaké byly krás-
né. Byly? Jsou? Já nevím? Nevím, zda 
se dokážu zklidnit, popřemýšlet za vů-

ně jehličí a purpury, za vůně a klidu Vá-
noc... To je to, co se postupem času z Vá-
noc vytratilo, protože se jen slepě za ně-
čím ženeme, život nám utíká mezi prs-
ty a ta vánoční atmosféra se nám jaksi 
vytrácí. S přibývajícím věkem ztrácí Vá-
noce své kouzlo, které jsme jako malí 
byli schopni vidět. Dá nám hodně prá-
ce, abychom na chvíli zastavili své zbě-
silé životní tempo. Zkuste si letos Vánoc 
užívat plnými doušky, protože jsou jen 
jednou v roce. 

Olga Čermáková
šéfredaktorka
cermakova@tydeniky.cz

Západočeský METROPOL | Vydává: METROPOL MANAGEMENT s.r.o., IČ: 25477994, www.tydeniky.cz
redakce: Sedláčkova ul. 16, 320 00 Plzeň, tel: 377 222 893, šéfredaktorka: Olga Čermáková, e-mail: cermakova@tydeniky.cz, vedení společnosti: Ing. Jiří Morstadt, tel. +420 602 284 453,
morstadt@tydeniky.cz, obchodní oddělení: Eva Růžičková, tel. + 420 603 170 209, ruzickova@tydeniky.cz, Jan Bárta tel. +420 733 320 735, e-mail: barta@tydeniky.cz, agentura 6 X s.r.o., 
tel. 603 576 964, e-mail: mediaplzen@seznam.cz, ředitel výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz. Tiskne: BOHEMIA PRINT, a. s., Jana Koziny 1632/7, 415 02 Teplice. Distribuce:  
Mediaservis, s. r. o., vlastní distribuce METROPOL. Povoleno MK ČR pod číslem E 18452. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. 
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Adventní koncert
19. 12. od 17:00 - Vánoční koncert ZUŠ 
Horšovský Týn, Erbovní sál zámku Hor-
šovský Týn 
20. 12. Oživený betlém, Zámek Horšov-
ský Týn.
24. 12. od 12:00 do 14:00 - Přijďte si pro 
Betlémské světlo
Místo konání: Kostel Všech svatých 
v Horšově - Horšov 1. Přijďte si prohléd-
nout Betlém a odneste si domů ke štěd-
rovečernímu stolu Betlémské světlo. 
24. 12. od 14:00 - Mše svatá pro děti
Místo konání: Kostel Všech svatých 
v Horšově - Horšov 1 
26. 12. od 17:00 - Klavírní koncert - Er-
bovní sál - Carl Petersson (Švédsko)
Místo konání: Zámek Horšovský Týn.
Chopinova, Lisztova, Saint-Saënseova 
a některá díla Antonína Dvořáka v po-
dání švédského pianisty mladé genera-

Památky nabízejí kulturu i o Vánocích
V předvánočním čase má řada památek spravovaných NPÚ ÚOP v Plzni co nabídnout. Akcemi bude doslova 
praskat ve švech hrad a zámek Horšovský Týn, kde navíc mezi Vánocemi a silvestrem budou mít otevřeno 
stejně jako v létě a za nezvýšené ceny! Milovníci piva oblehnou Švihov, aby se dozvěděli vše o svém oblí-
beném moku a kdo má rád romantiku, vyrazí na Rabí na speciální prohlídky a programy v rámci Večerů 
při svíčkách. Zámek v Červeném Poříčí otevře poprvé v historii během Vánoc svoji zámeckou kapli, kam si 
zájemci budou moci dojít či dojet pro betlémské světlo!

ce, Carla Peterssona. Mezi Vánoci a No-
vým rokem – prohlídky návštěvnických 
okruhů hradu a zámku Horšovský Týn
26. 12.-31. 12. -  10.00 – 15.00 - denně 
bez příplatku standardní prohlídka.
Kromě toho návštěva Horšovského Tý-
na nabízí Vánoční romanticky naladě-
né procházky památkově chráněným 
centrem městečka Horšovský Týn, 
kterému se pro množství zachovaných 
budov a městských prvků také někdy 
přezdívá Český Krumlov západních 
Čech. Kromě prohlídkových okruhů 
hradu a zámku vyrazit na průzkum 
rozsáhlého zámeckého parku či vyrazit 
ke kostelům do Horšova či Vršíček. 

Zámek Červené Poříčí
Betlémské světlo bude rozdáváno 
v červenopoříčské zámecké kapli Nej-
světějšího srdce Páně a sv. Jana Nepo-
muckého 24. 12. 12.00-14.00. 

Zámek Kozel
Výstava betlémů

Výstava betlémů - prosinec 2009 - zá-
mecká jízdárna
Betlémy a grafi ka: jízdárna zámku: 
10:00 – 16:00
Neděle 20. prosinec v 16.00 hod -zá-
mecká jízdárna – Vánoční rozjímání: 
Vánoční koncert vynikajícího kytaro-
vého dua Štěpána a Jana Matěje Raků 
společně s Alfrédem Strejčkem.

Hrad Rabí
Vánoční akce - 

tradiční Večery při svíčkách
I v letošním roce se můžete těšit na 

tradiční prohlídku hradu při svíč-
kách, a to 19. prosince. Prohlídky 
budou probíhat od 16.40 hodin do 
17.20 hodin.

Koncert
19. 12. od 18:00 - Tradiční prohlídky 
hradu při svíčkách s ohni na nádvoří, 
zakončené koncertem přední české 
harfi stky Kateřiny Englichové v duu 
s hobojistou Vilémem Veverkou v hrad-
ní konírně.

Klášter Kladruby
26. prosince od 10.30 - Mše svatá svát-
ku sv. Štěpána v klášterním kostele Na-
nebevzetí Panny Marie 
26. prosince. od 11.30 - Oživený betlém 
– divadlo na nádvoří kláštera

Otevřete srdce dobrým skutkům

Předvánoční čas otevírá ve všech 
lidech obvykle sklony k dobrým 
skutkům. Podobně jako v jiných 
letech i letos připravuje plzeňská 
městská charita akce pro potřeb-
né. Především je to již tradiční 
vybírání dárků pro osamělé. Akce 
vyvrcholí 24. prosince, kdy jsou na 
biskupství plzeňském od 12 hodin 
zváni všichni lidé, kteří by jinak 
byli na Štědrý  den sami, k poseze-
ní pod vánočním stromečkem s ob-
čerstvením. „Aby to občerstvení mě-
li, se již tradičně postarají Plzeňáci, 
kteří jsou ochotni se s jinými podělit 
o to, co budou mít sami na štědrove-
černím stolu. Vybírat budeme od 10 
hodin rovněž na biskupství,“ doda-
la Anna Srbová z městské charity 
s tím, že osamělost doléhá na lidi 
velmi těžce zejména v době svátků 
a to mnohdy více než fi nanční ne-
dostatek.  (vza) 

Betlém Jiřiny Andrlíkové, autorky z Pří-
chovic patří k nejkrásnějším dílům 
u nás. Na hospodářském dvoře vedle 
betléma „pobíhá“ drůbež, ve chlívku 
chrochtá prase a mečí koza,  přes okén-
ka si můžete prohlédnout vnitřek svět-
nic, se stoly, židlemi, kamny i postelí. 
Svítící hvězda nad Betlémem signalizu-
je blížící se Vánoce.   

Nad betlémem svítí „hvězda“

Text a foto: Petr Šatra

Vánoční a povánoční prodejní doba v Zákaznickém centru  Vánoční a povánoční prodejní doba v Zákaznickém centru  
Denisovo nábřeží 12 a v prodejně „Tylova“Denisovo nábřeží 12 a v prodejně „Tylova“

do do 23. 12. 200923. 12. 2009 otevřeno – Po - Pá – 7.00 – 18.00 hod., So – 8,00 – 12.00 hod. otevřeno – Po - Pá – 7.00 – 18.00 hod., So – 8,00 – 12.00 hod.
od od 24. 12. 2009 do 27. 12. 200924. 12. 2009 do 27. 12. 2009 – zavřeno – zavřeno
od od 28. 12. 2009 do 30. 12. 200928. 12. 2009 do 30. 12. 2009 – 7.00 – 19.00 hod. – 7.00 – 19.00 hod.
331. 12. 20091. 12. 2009 – 7.00 – 14.00 hod. – 7.00 – 14.00 hod.

1. 1. 20101. 1. 2010 – 9.00 – 16.00 hod. (pouze Zákaznické centrum, Denisovo nábř. 12.) – 9.00 – 16.00 hod. (pouze Zákaznické centrum, Denisovo nábř. 12.)

2. 1. 20102. 1. 2010 – 8.00 – 12.00 hod. – 8.00 – 12.00 hod.
3. 1. 20103. 1. 2010 – zavřeno – zavřeno
od od 4. 1. 2010 do 15. 1. 20104. 1. 2010 do 15. 1. 2010 - Po - Pá – 7.00 – 19.00 hod., So - 8.00 – 19.00 hod. - Po - Pá – 7.00 – 19.00 hod., So - 8.00 – 19.00 hod.
od od 16. 1. 201016. 1. 2010 - Po - Pá – 7.00 – 18.00 hod., So - 8.00 – 12.00 hod. - Po - Pá – 7.00 – 18.00 hod., So - 8.00 – 12.00 hod.

Zámek Horšovský TýnZámek Horšovský Týn

Hrad RabíHrad Rabí


