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www.nabytek-brueckl.cz

PlzeÀ-Bory • Dvofiákova 2
(roh Klatovská/Dvofiákova)

Zdravotní matrace
• rozmûr: 90 x 200 cm
• 406 pouzdrov˘ch pruÏin
• zimní/letní strana
• vhodná pro osoby s
  onemocnûním pátefie

3.990,-3.990,-3.990,-
6139,-

-35%

Text: Olga Čermáková, foto: archiv

www.pronajemlimuzin.eu • www.pronajemlimuziny.cz • www.vipcars.cz

SVATBY • PARTY • OSLAVY NAROZENIN • FIREMNÍ AKCE • PLESY • LIMOUSINE TAXI SERVICE •

◦ tři černé a dva stříbrné vozy Lincoln Town Car ◦ 24 hodinový servis ◦ profesionální řidiči ◦ palubní hostesky ◦ security team ◦ 

www.roxy2.czwww.roxy2.cz

Váš partner no. 1 v reklaměVáš partner no. 1 v reklamě

Generální ředitel Bohemia Sektu Josef Vozdecký svůj život spojil s vinařstvím. Není divu, vždyť pochází ze 
staré moravské vinařské rodiny, jeho pradědeček i dědeček byli uznávaní vinaři z Šitbořic, vesnici v tra-
diční vinařské oblasti u Velkých Pavlovic. Šéfuje největší české vinařské fi rmě. Ve společnosti Bohemia 
Sekt působí prakticky nepřetržitě třicet osm let, z toho posledních osmnáct let ve funkci generálního 
ředitele. Vínu zasvětil celý svůj život, ale nikdy se jím neopil. V lednu oslavil 65. narozeniny, a to už stojí 
za to se za svým životem ohlédnout. Povídali jsme si o víně, o rodině, o koníčcích, prostě o životě. 

www.roxy2.czyywww.roxy2.czwww.roxy2.czwww.roxy2.czw.roxyw.roxyw.roxyw.roxy
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Generální ředitel Boh
staré moravské vina
diční vinařské oblas
Sekt působí praktic
ředitele. Vínu zasvě
za to se za svým ži

• V lednu oslavil 65. naro-
zeniny. Kráčí ve stopách 
svých předků. Když se 
rozhodovalo, kam půjde 
do školy, rozhodla rodin-
ná tradice. Postupně ab-
solvoval vinařské učiliště, 
střední školu a vinařskou 

fakultu v jihomoravské 
Lednici.
• Je ženatý, má dvě děti 
a dvě vnoučata. Dcera se 
uplatnila jako zahradní 
architektka, syn podniká 
v New Yorku.
• Jezdí služebním Merce-

desem. Téměř dvacet let 
má stále stejného řidiče. 
Jeho oblíbenou hudbou je 
Rolling Stones a Beatles. 
Koníčkem je kromě práce 
tenis. Na dovolenou jezdí 
se ženou do Ameriky za sy-
nem, který se tam oženil.

Josef Vozdecký

Vozdecký,ý,ý,deVozdeckdecký,kýzde ýzdecký,Vozdecký,VoVo e
přes vínop esřes vínspřeses vřes ířřpřes noes vínos víno

Josef Vozdecký,
lékař přes víno

 Pocházíte z vinařské rodiny. Měl 
jste třeba jiné představy o svém po-
volání? Někde jsem se dočetla, že 
jste chtěl být knězem nebo léka-
řem? 
Každý má o svém životě a profesi 
jiné představy. Když byl můj syn 
malý, chtěl být například pope-

lářem. Nikdy je nepromeškal 
a dokonce si na popeláře 
hrál ve škole - položili s ka-
marádem spolužákům je-
jich aktovky na překlápěcí 
židličku a obsah vysypali. 
Přinesl za to poznámku. 
Moji rodiče pracovali 
celý život v zemědělství, 
což byla těžká lopota. 

Vždycky říkali – podívej 
se: pan doktor a pan farář 

nemusejí dělat těžkou práci 
na poli, mají se dobře a dostá-

vá se jim úcty a vážnosti celé obce. 
Jsem z věřící rodiny, takže kdybych se stal farářem, nebylo 
by na tom nic divného. 

 Kdy jste se rozhodl studovat vinařství?
To rozhodnutí padlo v okamžiku, kdy jsem zjistil, že   po-
hled na krev mi nedělá dobře, a farářem jsem se nestal, 
protože se mi začala zapalovat lýtka a líbila se mi děvčata. 
Celibát by mi vadil. Rozhodl jsem se, že budu opravářem 
textilních strojů. Ovšem když jsem přihlášku donesl do-
mů, bylo zle. Dostal jsem facku, co že jsem si to vymyslel 
za blbost. Tatínek mi řekl, že někdo pokračovat v rodinné 
tradici musí, když bratr od zemědělství utekl. A tak jsem 
převzal rodinnou štafetu. V roce 1959 jsem odešel studo-
vat do Valtic učňovskou školu, pak mistrovskou a po ma-
turitě jsem nastoupil na školu vysokou.

 Jak je to s vaším vztahem k vínu?
S dědečkem a pak s otcem jsem musel pracovat v rodinné 
vinici. Byla to povinnost moje i mého bratra. Ale abych 
řekl, že jsem od svých deseti let nechtěl dělat nic jiného, 
tak to ne. My jsme s bratrem říkali našemu domu „Dům 
práce“, protože se u nás pracovalo od rána do večera 
a velmi málo odpočívalo. 

 Chodil jste jako student na pivo nebo už tehdy jste 
byl jen na víno? 
Na pivo jsem chodil se spolužáky, když jsem bydlel na inter-
nátě. Nebo na vysoké škole, když jsme udělali zkoušku, tak 
se šlo na pivo. Nejsem ale pivař. Pro mne je maximum vypít 
čtyři půllitry piva. U nás doma vždycky pivo je, ale já jsem 
si ještě nikdy sám pivo pro sebe neotevřel.

 Kdy vás tedy opravdu to víno „vzalo“? 
Přijel jsem jednou v pátek večer ze školy a už jsem se těšil na 
teplý čaj a dobrou večeři, když za mnou přišel otec, že se pů-
jdeme podívat k sousedovi, panu Kelerovi, který má nějaký 
problém s vínem a že mu třeba poradím, když chodím do té 
vinařské školy. Když jsem k sousedovu vínu přičichl, strašně 
smrdělo. Netroufal jsem si starému vinaři radit, jen jsem po-
dotkl, že víno má sirku a že by bylo dobré vzít březové koště, 
dětskou vaničku, víno ze sudu hadicí přes to březové koště 
přelít, sud vypláchnout vodou, zapálit v něm síru a pak víno 
přelít zpátky. Představte si, že ač tomu soused nevěřil, posle-
chl mne a víno zachránil. Pak vše vyprávěl v místním hostin-
ci, jaký je ten Jožka Vozdecký lékař přes víno. To bylo výborné 
nakopnutí a já se rozhodl, že budu vinař – a dobrý vinař. 

 Kde je vlastně to vaše doma, kam se rád vracíte?
Domů do rodné vsi na Moravu se vracím za příbuznými tak 
dvakrát do roka. Nicméně náš rodný dům nám už nepatří. 
Po smrti rodičů jsme ho prodali.

 Osvěžte paměť a prozraďte, kdy jste nastoupil do Bo-
hemia Sektu?
To vím přesně, bylo to v červenci v roce 1970 a podepsal 
jsem svoji první pracovní smlouvu na funkci technologa 
s platem dva tisíce korun měsíčně.



www.roxy2.cz            roxy2@
roxy2.cz          tel.: 475 600 650

„Tím, že pacient dostává do svého 
těla látky separované z jeho vlastní 
krve, je metoda absolutně bezpeč-

ná. Nehrozí riziko infekce, či aler-
gická reakce. Je to moderní postup, 
k němuž vzhlížíme s obrovskými 

nadějemi,“ dodal primář. (ol)

02 Západočeský Metropol: noviny, které s vámi mluví | bezplatná distribuce do domácností a stojanů v západních Čechách
in

ze
rc

e

z 
re

gi
on

u

METROPOL 
krátce

Oddělení
pro seniory

Plzeň | Lepší péči o seniory nabí-
zí FN v Plzni. Jako první v repub-
lice otevřela na ortopedické klini-
ce zvláštní oddělení pro seniory 
nad 65 let. Na oddělení bude fun-
govat psycholog a posílena bu-
de rehabilitační péče. I přes při-
jetí dalšího personálu si přednos-
ta kliniky Karel Koudela slibuje 
od specializovaného oddělení pro 
starší pacienty úsporu finanč-
ních prostředků, kterou už pod-
le něj ověřili odborníci v americ-
kém Rochesteru.

O Velkou cenu Plzně
Plzeň | Již 3. ročník Velké ceny Plz-
ně v zápase ve volném stylu. Závo-
dy se konají v pátek 12. a v sobo-
tu 13. února v Městské sportovní 
hale Lokomotiva. Soutěžit se bude 
v kategoriích senioři, kadeti a juni-
oři, kadetky a juniorky, st. a ml. žá-
ci a přípravka. 

Poradí zdarma
Plzeň | Centrální plzeňský ob-
vod se rozhodl pomáhat v práv-
ní poradně seniorům. Právní po-
radna pro seniory se bude konat 
vždy v úterý od 10 do 12 hodin ve 
dnech 23. února a 9. a 23. března. 
Je ale nutné, aby se zájemci pře-
dem objednali. Poradna je určena 
lidem starším 50 let, kteří mají tr-
valé bydliště na území třetího pl-
zeňského obvodu. 

Jubilující
elektrárna

Šumava | Osmdesáté narozeniny 
letos oslaví elektrárna Černé jeze-
ro na Šumavě. Jde o první přečer-
pávací elektrárnu v Čechách. By-
la zprovozněna šestého prosince 
1930. Leží zhruba tisíc metrů nad 
mořem a vůči údolí Úhlavy vytváří 
spád 274 metrů. 

Adamský má kluka
Plzeň | Plzeňský hokejista Martin 
Adamský se stal tátou. Na svět při-
šel jeho syn Kryštof. Kryštof Adam-
ský se narodil 19. ledna v 9.04 ho-
din. Váha: 3,64 kg, výška: 51 cm. 

Sbírka potřebným
Karlovy Vary | Český červený 
kříž, oblastní spolek Karlovy Va-
ry, vyhlásil ve spolupráci s Diako-
nií Broumov sbírku použitého oša-
cení. Pod heslem „Nepotřebné vě-
ci potřebným lidem“ proběhne ve 
dnech 8. a 9. února od 10 do 16  
v Kollárově ulici 551/17 v Karlo-
vých Varech – Drahovicích. Kon-
takt: tel. 606 109 918.

Muzeum nabízí
Karlovy Vary | Karlovarské muze-
um připomíná dění pohnutých dní 
konce roku 1989 projektem nazva-
ným 1989 – Cesta ke svobodě. Vý-
stava na Nové louce návštěvníky 
zve do poválečné historie Česko-
slovenska a Karlových Varů. Dějiny 
totalitního komunistického režimu 
ukazuje společně s vývojem a de-
formacemi v lokálním rámci měs-
ta a okolí. Koncepce výstavy shrnu-
je události od 50. do 80. let minu-
lého století. 

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.  

Pacientům nabízí léčebnou meto-
du založenou na autologní aplika-
ci krevních derivátů a kmenových 
buněk zvanou PRP. 
Metoda je určena ke zlepšení sta-
vu kloubů a léčbě defektů, neho-
jících se ran všeho druhu. Léčba 
je ambulantní. „Metoda spočívá 
v tom, že lékaři pomocí speciálního 
přístroje oddělí ze vzorku paciento-
vy krve tzv. růstové faktory a TGF 
beta, které působí na množení bu-
něk a jejich růst,“ řekl lékař Petr Ší-
ma. 
Podle něho má léčba velmi dob-
rý efekt. „Přináší zlepšení u artró-
zy, úlevu od bolesti a hlavně odda-
luje okamžik, kdy je nutná náhra-
da kloubu endoprotézou,“ upřesnil 
primář chirurgie Václav Karnos. 

Děti z 32. ZŠ v Plzni si s městskou policií povídaly o správném přecházení vozov-
ky, ať už na přechodu řízeném světelnou signalizací či bez semaforu, prokázaly, že 
znají barvy a ví, která ruka je levá a která pravá. Všechny také věděly, že nemají sa-
hat na psy a že v autě jezdí jedině připoutaní v autosedačce. Achillovou patou dě-
tí bylo pouze setkání s cizím člověkem. Při hraných scénkách se nechaly nalákat na 
nabízené hračky a s cizím člověkem by bez váhání odešly. Strážníci rozdali dětem 
pracovní listy, na kterých si procvičí a zopakují to, co se dozvěděly a také refl exní 
vestičky, které je zviditelní na procházkách se školkou.

Lékaři představili nový lék na artrózu
Plzeň | Lékaři Chirurgického od-
dělení FN Plzeň představili no-
vou, unikátní metodu léčby svalo-
vých poranění, onemocnění klou-
bů a chronických defektů, kterou 
zavádí jako třetí nemocnice v tu-
zemsku. 

Na snímku lékaři operují právě toutu metodou staršího pacienta.Na snímku lékaři operují právě toutu metodou staršího pacienta.

Foto: Metropol

Bývalá krajská vláda si za 
dobu vedení kraje nedo-
kázala poradit s Karlovar-
skou krajskou nemocnicí, te-
dy s nemocnicemi v Karlo-

vých Varech, Sokolově a v Chebu. Svěřila jejich říze-
ní společnosti Česká zdravotní. Výsledkem byl propad 
v hospodaření, dluhy a probíhající soudní řízení. My 
se postupně snažíme napravovat chyby. Po krajských 
volbách v roce 2008 se zdravotnictví dostalo do ru-
kou hnutí Doktoři v čele s MUDr. Podzemskou. S na-
dějí jsem očekával, že se odborníkům podaří zlepšit 
hospodářský výsledek, stabilizovat personál v jednot-
livých nemocnicích a především vstřícně a věcně ko-
munikovat nejen v rámci karlovarské nemocnice, ale 
i s lékaři v Sokolově a v Chebu. Nestalo se a situace vy-
ústila v odchod Bereniky Podzemské z krajské koalice. 
Jediné, co teď nemocnice potřebují, je zásadní řez. Mu-
síme svěřit KKN schopnému a profesionálnímu ma-
nažerskému týmu. Mělo by jít o management spjatý 
s tímto krajem, který dlouhodobě pracuje ve zdravot-
nictví a zná jeho problémy. Navíc umí komunikovat se 
všemi zdravotnickými zařízeními bez rozdílu a spolu-
pracovat s velkými podniky v re gionu. 
Nesouhlasím s návrhem na rozdělení nemocnic do 
tří samostatných subjektů. Ekonomicky by na to to-
tiž některá z nemocnic mohla tvrdě doplatit. Odmí-
tám informace, že by se krajská nemocnice mohla 
ocitnout na prahu konkurzu. Přišel čas změny, se kte-
rou si musíme poradit my sami. Udělám maximum, 
aby se to podařilo v první polovině letošního roku.
  Josef Novotný, hejman Karlovarského kraje

Šedý zákal se dnes běžně léčí pomocí 
mikrochirurgického operativního zá-
kroku, při kterém dojde k výměně za-
kalené čočky za umělou. 
Tato operace se provádí převážně am-
bulantně. Bohužel působením různých 
faktorů, které není možné dopředu od-
hadnout, je nemalé procento pacientů 
nuceno po operaci nosit dioptrické brý-
le. Nový typ nitrooční čočky LAL tento 
problém eliminuje, jelikož umožňu-
je nastavit optické vlastnosti této čoč-

ky až po její implantaci do oka na míru 
konkrétnímu pacientu, a to neinvaziv-
ně pomocí ultrafi alového světla o spe-
cifi cké vlnové délce. 
Pacient si tak může reálně vyzkoušet, 
zda mu dané nastavení optických para-
metrů vyhovuje. Nastavení je buď ná-
sledně trvale zafi xováno nebo je mož-
né nastavení znovu pozměnit. ČR se 
tak stane teprve sedmou zemí na svě-
tě, kde se tato moderní technologie po-
užívá. (ol)

V Plzni se změna dotýká pohotovosti pro dospělé 
v poliklinikách na Denisově nábřeží a na Francouz-
ské třídě, na stomatologické pohotovosti ve Fakult-
ní nemocnici v Plzni-Lochotíně a na dětské poho-
tovosti v Nemocnici svatého Jiří v Plzni Doubravce. 
Je to stejný systém, jaký už běží od loňského úno-
ra. Plzeňský kraj hradí formou daru regulační poplat-
ky pacientům zdravotnických zařízení, která spada-
jí pod Plzeňský kraj. To znamená, že úhrada poplat-
ků se dosud týkala především klientů mimoplzeň-
ských okresních nemocnic a lékáren, pokud je ovšem 
nemocnice provozují. Systém je založen na tom, že 
pacient poplatek nejprve ve zdravotnickém zaříze-
ní uhradí, ale zároveň vyplněním formuláře požádá 
kraj, aby mu částku formou daru zpětně vrátil. V loň-
ském roce Plzeňský kraj na úhradu poplatků potře-
boval zhruba devět milionů korun. (red)

Hejtman Karlovarského kraje: 
Přišel čas udělat zásadní změnu

Na šedý zákal moderní metodou 
Plzeň | Centrum mikrochirurgie oka OFTA v Plzni otevírá novou 
epochu v terapii šedého zákalu. Jako první pracoviště v tuzemsku 
zavádí implantace unikátních nitroočních čoček, jejichž optické 
vlastnosti lze po implantaci neinvazivně nastavit pomocí ultrafia-
lového světla podle individuálních potřeb pacienta.

Možnost vracení
regulačního poplatku

za pohotovost
Plzeň | Pacienti, kteří se nechají od 1. února v Plz-
ni ošetřit na některém pracovišti lékařské služ-
by první pomoci, budou moci žádat Plzeňský kraj 
o zpětnou úhradu zaplaceného regulačního po-
platku. Ten v případě pohotovosti dělá 90 korun. 
Radní pro zdravotnictví Václav Šimánek vysvětlil, 
že rozšíření míst, kde je možné o kompenzaci re-
gulačních poplatků žádat, je důsledkem toho, že 
pohotovost převzala v Plzni od začátku letošního 
roku Záchranná služba Plzeňského kraje.

Nové moderní sídlo má vzniknout také 
na Borech, v areálu bývalých kasárnách 
nedaleko věznice. Záchranáři dostanou 
lepší podmínky pro práci a také výhod-
nější pozici pro výjezdy. Podle krajské-
ho radního Šimánka chce kraj postavit 
důstojné místo pro záchrannou služ-
bu a pravděpodobně i lékařskou služ-
bu první pomoci. Kraj už má k dispozi-
ci předběžnou studii na nové sídlo. Po-
kud vše půjde dobře, mohl by vypsat na 
jaře výběrové řízení a pak zadat projek-
ty a žádat o stavební povolení. „Budeme 
spokojeni, když do konce roku dotáhneme 
projektovou dokumentaci a povolení. Po-
kud budou peníze, mohl by kraj začít s re-
alizací v roce 2011,“ konstatoval Gabriel. 
Náklady by se měly pohybovat kolem 
80 milionů, maximálně 100 milionů.
Sídlo by mělo vyrůst na krajských po-
zemcích, s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových kraj vy-
jednává o přístupové komunikaci. Od 
policie má předběžný souhlas s výjez-
dem sanitek z areálu. (red) 

Záchranka
vystřídá kasárna

Plzeň | Nové sídlo potřebuje Zdra-
votnická záchranná služba v Plz-
ni. Centrála krajských záchraná-
řů sídlí nyní v plzeňské čtvrti Bo-
ry v nevyhovujících objektech, 
které patří fakultní nemocnici. 
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Plzeň, B. Smetany 1, Goethova 2
Karlovy Vary, Moskevská 22, pasáž OD Kaufland

Sokolov, Staré náměstí 141, Marie Majerové 1815
Cheb, Tř. Svobody 547/19 · Ostrov, Hroznětínská 350 (budova polikliniky)

www.axis-optik.cz

DOMAŽLICE · CHEB · HORAŽĎOVICE · 2x KLATOVY 
2x KARLOVY VARY · OSTROV · PÍSEK · 2x PLZEŇ 
2x SOKOLOV · STRAKONICE · TÁBOR

*Platí pro vybrané obruby při zakoupení kompletních brýlí 
včetně plastových čoček s antireflexní úpravou. 

Akce platí od 1.2. do 31.3.2010 nebo do vyprodání zásob. 
Slevy se nesčítají.

1 SKLO 
ZDARMA
při nákupu nových dioptrických brýlí.

Ilustrační foto

Společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s. 
získala dotaci z ROP ve výši 36 % 
z necelých 7 milionů předpokláda-
ných nákladů, potřebných k rekon-
strukci nádraží.
„Plzeňské autobusové nádraží pat-
ří svou úrovní k nejlepším v republi-
ce. Přidělené fi nanční prostředky ve vý-
ši 2,5 miliónu korun nám umožní za-
hájit letos stavební úpravy. Vylepšené-
ho nádraží by se cestující měli dočkat 
v roce 2011,“ uvedl ředitel společnos-
ti Miroslav Hucl. 
Jedním z cílů modernizace CAN je 
zlepšení pohybu osob se sníženou 
mobilitou. Podle Hucla bude umož-

něn bezbariérový přístup do budovy 
nádraží a instalován nový navigační 
systém usnadňující orientaci osobám 
zrakově a sluchově postiženým. Mo-
dernizace nádraží bude spočívat pře-
devším v opravě odbavovací budovy, 
obnově dopravního centra pro ces-
tující, dosazení automatických dveří 
z budovy do podchodu i do dopravní-
ho centra, instalaci zvukového infor-
mačního systému pro cestující nebo 
WiFi připojení k Internetu pro uživa-
tele a návštěvníky CAN. V únoru bu-
de vyhlášeno výběrové řízení na sta-
vební práce a se zahájením projektu 
se počítá letos v březnu.  (red)

Prvním pštrosům dvouprstým od-
chovaným v plzeňské ZOO je víc než 
pět měsíců a mají už svá jména Sa-
chr, podle známého zákusku a Sylva, 
podle části prvního plzeňského ob-
vodu Sylván. Pokud se časem ukáže, 
že jde o dva kluky nebo dvě pštrosí 
dámy, budou jejich jména upravena 
do správného rodu. Pštrosíky přivedl 
na svět chovný pár přirozeně vycho-
vaných rodičů. Byl sestaven pomocí 
ostravské ZOO. Dospělý pták dosa-
huje výšky až 2,5 metru a váží až 
150 kg. Jeho nejnebezpečnější zbraní 
jsou nohy, ve kterých má pštros ob-
rovskou sílu. Podle některých údajů 
dokáže kopnutím přerazit nohu do-
spělého člověka. Rád se zdržuje ve 

Prvním letošním mládětem v plzeň-
ské zoo je želva zelenavá. Dorůstá 
velikosti krunýře 20-25 cm. Obývá vý-
chodní Středomoří. Žije v lesích, mak-
chii i kulturní krajině. Hlavní složkou 
její potravy jsou zelené rostliny, ně-
kdy drobní bezobratlí. Je obětí dříve 
legálních, dnes pašeráckých odchytů 
a prodejů na černém trhu.  
Je zde nepřetržitě chována od roku 
1997. Některé z dospělých exemplářů 
jsou zabavené nelegálním držitelům. 
Potravou malých želv je zelenina 
a zelené krmení. ZOO Plzeň rozmno-

žila již 13 druhů suchozemských 
i vodních želv, nejvíce želv ostruha-
tých (481), dále přes 30 želv bahen-
ních. Cenný byl opakovaný odchov 
drobných  želv egyptských a mada-
gaskarských želv pavoučích.  (zem)

Zboření synagogy i kostela se událo 
naráz, doslova v jednom okamžiku. 
Z jednoho prostého důvodu. Šlo 
o jednu a tutéž budovu. Budova 
synagogy byla totiž po 2. světové 
válce přeměněna na evangelický 
kostel. Což je ojedinělý případ. Pro-
to je velmi zvláštní, že se zachoval 
sedmiramenný svícen, který patrně 
patřil k bohoslužebným předmě-
tům v synagoze. Byl objeven v ob-
jektu současné evangelické fary. 
Ještě větší záhadou však je, že se 
mu podařilo přetrvat zboření budo-
vy i svozu židovských předmětů do 
Prahy za 2. světové války.
Svícen mohli návštěvníci spatřit 
v první části výstavy, která byla 
věnována historii synagogy v Přeš-
ticích. Její život přiblížily všem 
zvětšené fotografi e, které se zacho-
valy a stručný úvod do její historie. 
Druhým vzácným exponátem byla 
evangelická postila. 
Pochází z roku 1783 a na světě na-
jdeme dnes již jen několik výtisků. 
Pochází z doby, která byla pro evan-
gelické křesťany v naší zemi zlomo-

Autobusové nádraží dostane nový kabát
Plzeň | Cestující, kteří využívají plzeňské Centrální autobusové nádraží 
(CAN), se dočkají příjemných změn. Společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s. 
se stala úspěšným žadatelem o podporu ze strukturálních fondů EU, pro-
střednictvím 5. výzvy Regionálního operačního programu regionu soudrž-
nosti Jihozápad. Podporu využije na modernizaci největšího autobusové-
ho nádraží v západních Čechách. 

Synagoga a evangelický kostel v Přešticích

Text: Jan Satke, farář

Přeštice | Zachovalý sedmira-
menný svícen a vzácný exemplář 
evangelické postily z r. 1783 byly 
poprvé zpřístupněny veřejnosti 
na výstavě, kterou pořádal evan-
gelický sbor v Přešticích, v rámci 
akce „Noc otevřených kostelů“. 
Synagogu i evangelický kostel 
byste v Přešticích těžko hledali. 
Již nestojí. V době normalizace 
musely ustoupit výstavbě pane-
lových domů. 

vá, skončilo jejich pronásledování. 
Knihu se podařilo objevit téměř 
zázrakem, ležela v popelnici u jed-
noho domu v Přešticích. 
Evangelický kostel nebyl dodnes ob-
noven. Finanční náhrada za kostel 

a přilehlou faru stačila jen na koupi 
rodinného domku, který dnes slou-
ží jako kostel a fara dohromady. 

společnosti zeber a antilop. Proto 
také mláďata Sachra a Sylvu najde-
te v africkém pavilonu, kde žijí také 
zebry a antilopy a v sousedství i je-
jich rodiče. (met)

Želva zelenavá

Fotovoltaická elektrárnaFotovoltaická elektrárna
na střechu Vašeho domuna střechu Vašeho domu

Energie ze slunce, která vydělává za Vás.

 Instalace na střechy rodinných domků
 Garance výkupu ze zákona po dobu 20-ti let
 Výkupní cena pro rok 2010 – 12,26 Kč/kWh
  Dodávky systémů na klíč včetně vyřízení veškeré 

legislativy nutné ke spuštění FVE
 Záruční i pozáruční servis

AB ELEKTRO s.r.o.
www.abelektro.com
abelektro@abelektro.com

tel.: 377 985 557
mob.:  602 350 970

723 611 935

Sachr a Sylva
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Škola nabízí učebny vybavené mo-
dely, kde se například předvádějí 
veškeré způsoby získání elektrické 
energie a modely, které pomáhají lé-
pe pochopit fyzikální zákony.  Jedna 
z místností funguje jako technická 
herna. Po předchozí domluvě je 
přístupná i žákům dalších učilišť či 
školákům ze základních škol.
V závěru roku otevřela škola zbrusu 
novou učebnu silnoproudých insta-
lací a diagnostiky.

SOU elektrotechnické 
ve světě fyziky

Studium je šestileté zakončené 
maturitní zkouškou. První dva ro-
ky se budou žáci intenzivně učit 
španělštinu pod vedením španěl-
ského učitele, a to v deseti hodi-
nách týdně. Od třetího ročníku se 
bude dějepis, zeměpis, matema-
tika, fyzika a chemie učit španěl-
sky. Jazykovou i odbornou stránku 
těchto předmětů budou garanto-
vat opět španělští učitelé, které 
stejně jako potřebné studijní ma-
teriály dodá španělská strana. Špa-
nělé budou všestranně podporovat 
úspěšný průběh tohoto oboru stu-

dia a umožní i každoroční studijní 
cesty skupiny žáků s učiteli za vý-
hodných podmínek.
Výuka je koncipována v duchu škol-
ských norem České republiky tak, 
aby mohli studenti pokračovat na 
českých i španělských vysokých ško-
lách. Forma studia už je ověřená na 
gymnáziích v Praze, Brně, Olomou-
ci, Ostravě a od loňského roku zača-
la také v Českých Budějovicích. Bi-
lingvní studium v dalších světových 
jazycích je i v dalších městech naší 
republiky, ale v západních Čechách 
dosud nebylo. 

Absolventi jsou bez jazykových 
zkoušek přijímáni ke studiu na vy-
sokých školách ve španělsky mluví-
cích zemích. Některé české VŠ dávají 
absolventům tohoto studia prefe-
renční body.
Španělština je druhým nejrozšíře-
nějším evropským jazykem, a tak 
podle zkušeností obdobných škol 
budou mít naši absolventi velmi 
dobrou příležitost se dobře uplatnit. 
Studium podporuje i Západočeská 
univerzita, která vyučuje španělšti-
nu a má kontakty i na vysoké školy 
ve Španělsku.

Matematika španělsky na gymnáziu

Jde o dílo, které dosud 
Plzni chybělo. Knížka 
představuje feno-
mén pěti řek Úslavy, 
Mže, Radbuzy, Úhla-
vy a Berounky, pro-
tékajících územím 
města a je prvním 
pokusem o jeho 
populárně-naučné 
zpracování. Sezna-
muje s minulostí 
města a jeho pro-
vázaností s vod-
ními toky. Kniha 
se dotýká i zá-
plav či regulací 
říčních koryt a jsou 

V důsledku tohoto spojení došlo k rozšíření soutěže o další dvě kategorie. Jednou 
z nich je i „Nejlepší multimediální prezentace na CD nebo DVD“, kde zvítězil Pl-
zeňský kraj s multimediálním průvodcem, druhá příčka patří Statutárnímu městu 
Ostrava a třetí cenu převzali zástupci města Tábor. Ocenění v rámci této soutěže 
za Plzeňský kraj převzal radní PK pro oblasti kultury, památkové péče, cestovního 
ruchu a marketingu Václav Koubík (na snímku uprostřed)   na 19. ročníku meziná-
rodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2010 v pavilonu 
„P“ na brněnském Výstavišti. Odborná porota letos posuzovala téměř devadesát 
přihlášek, které do soutěže zaslalo přes šedesát subjektů cestovního ruchu.
Ocenění Grand Prix Regiontour o nejlepší produkt cestovního ruchu získal Plzeňský 
kraj již v roce 2006 za portál cestovního ruchu Plzeňského kraje www.turisturaj.cz.

Uzávěrka soutěže je 15. března 2010. 
Fotografi e zasílejte v obálce označe-
né „FOTOSOUTĚŽ“ na adresu pořada-
tele soutěže: Krajský úřad Plzeňské-

ho kraje, Odbor životního prostředí, 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň (obálku 
lze také přímo zanést na podatelnu 
KÚ PK). Fotografi e budou hodnoceny 

Křest knihy Pět plzeňských řek
Plzeň | Za účasti radního Plzeňského 
kraje pro oblasti životního prostředí 
a zemědělství Ing. Petra Smutného 
(na snímku vpravo) proběhl slav-
nostní křest knihy „Pět plzeňských 
řek“, publikace vydané pro potřeby 
Krajského úřadu Plzeňského kraje – 
odboru životního prostředí.

zde i zajímavosti 
z průběhu staveb 
na tocích v Plzni. Text 
je doplněn historic-
kými plány, vedutami 
a v neposlední řadě 
bohatou a unikátní his-

torickou fotodokumentací ze sbírek 
Západočeského muzea v Plzni. Autory 
publikace jsou Ing. Jan Janda, emeritní 
ředitel Povodí Vltavy, závodu Beroun-
ka v Plzni, a Mgr. Luděk Krčmář, ve-
doucí oddělení novějších dějin Zápa-
dočeského muzea v Plzni.

Přihlaste se do Fotosoutěže
Plzeňský kraj a Odbor životního prostředí KÚPK vyhlásil pod záštitou rad-
ního PK pro oblasti životní prostředí a zemědělství Ing. Petra Smutného 
druhý ročník fotosoutěže pro fotoamatéry z Plzeňského kraje na téma „Vo-
dy běhuté aneb Vodní toky Plzeňského kraje“. Do soutěže je možné poslat 
pouze dva snímky od jednoho autora. Jako soutěžní snímky jsou přijímá-
ny zvětšeniny na fotografi ckém papíře, minimální rozměr 13 x 18 cm. Na 
zadní straně je třeba každou fotografi i opatřit štítkem se jménem autora, 
názvem snímku a místem pořízení snímku. Ke každé fotografi i je nutné 
vyplnit vstupní formulář, který je možné získat u vyhlašovatele soutěže

pětičlennou komisí složenou 
z profesionálních fotografů 
a pracovníků KÚ PK. Autoři 
nejlepších snímků obdrží hod-
notné knižní publikace a jejich 
fotografi e budou vystaveny 
v prostorách Krajského úřadu 
PK v rámci výstavy fotografi í po-
řádané ke Dni Země.
Krajský úřad Plzeňského kraje 
si vyhrazuje právo použít fotografi e 
na výstavě a k propagaci této výsta-
vy (bez nároku na odměnu, ale vždy 
s uvedením jména autora fotografi e), 

fotografi e zůstanou 
majetkem KÚ PK, nebudou zasílány 
autorům zpět.
Autoři nejlepších pěti fotografi í budou 
kontaktováni (telefonicky či e-mailem) 

fotografi e zůstanou 

s prosbou pořízení zvětšeniny je-
jich fotografi e, která bude použita 
na připravované výstavě (zvětše-
niny budou pořízeny na náklady 
KÚ PK). Na výstavě budou prezen-
továny i další úspěšné fotografi e.
V prvním ročníku fotosoutěže na 
téma „Stromy kolem nás“ se sešlo 
více než 600 soutěžních snímků 
alejí, památných stromů, skupin 
i solitérů, detailů kůry a květů, 

pohledů do korun stromů, ale také 
fotografi e pařezů či hranic dřeva, 
které je možné si prohlédnout na 
chodbě ve 3. patře budovy KÚPK, 
kde sídlí Odbor životního prostředí.

Plzeňský kraj na prvním místě 
s multimediálním průvodcem

Plzeň | Brno | Tradiční soutěž o nejlepší produkt cestovního ruchu „Grand 
Prix REGIONTOUR“ s akcentem na propagaci regionů se letos poprvé spojila 
s obdobnou soutěží „Náš kraj“, kterou vyhlašuje vydavatelství C.O.T. media. 

Žáci sedmých tříd se mohou už počtvrté přihlásit ke studiu vybraných předmětů ve španělštině na Gymnáziu 
Luďka Pika, což je  v našem kraji jediná bilingvní škola.

VzděláváníVzděláváníVzděláváníVzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ DIAKONIE ČCE MERKLÍN

Tel/fax: 377 912 030, mob. 721 714 808, mail:kovacova.spsm@volny.cz

Dále poskytujeme:
• dopravu 
• zájmovou činnost

• hipoterapie
• ergoterapie
• rehabilitace

Škola si zakládá na kladné spolupráci s rodiči – letní i zimní škola v přírodě.

Nemalou pozornost věnujeme spolupráci s odborníky, speciálně pedagogickými 
centry, pedagogicko psychologickou poradnou, APLA a dalšími.

Zřizovatel: Diakonie ČCE Praha, Belgická 22, Praha
Sídlo školy: Merklín, Husova 346, 33452 Merklín

Odloučené pracoviště: Pod Nemocnicí 117/2, Sušice 342 01

ZŠ speciální Diakonie ČCE Merklín zajišťuje vzdělávání,
výchovu a komplexní péči dětem s postižením.

Zejména dětem s více vadami, mentálním postižením a autismem.

Součástí školy je přípravný stupeň 5-8 let, základní škola speciální
povinná 10letá docházka.

Škola poskytuje vzdělávání
podle školského zákona lidem
s mentálním postižením do 26 let.Střední průmyslová škola dopravní Plzeň, Karlovarská 99, 323 00

Ve školním roce 2010/2011 bude škola vyučovat: Obory středního vzdělání zakončené 
výučním listem

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel 
(automechanik)

26-57-H/01 Autoelektrikář
23-55-H/02 Karosář (autoklempíř)
33-59-H/01 Čalouník
23-61-H/01 Autolakýrník
37-52-H/01 Železničář

Škola zajišťuje teoretickou i praktickou část výuky, 
včetně zajištění ubytování a celodenního

stravování. Pro lepší orientaci doporučujeme 
navštívit naše internetové stránky.

Ing. Irena Nováková, zástupce ředitele,
tel.: 377 535 307, e-mail: novakova@dopskopl.cz

(pro obory s maturitní zkouškou)

Ing. Jaroslav Kašpar, zástupce ředitele,
tel.: 377 822 314, e-mail: kaspar@dopskopl.cz

(pro obory s výučním listem, nástavbu a AUTOTRONIK)

Mgr. Jan Mojžíš, zástupce ředitele pro Domovy mládeže,
tel.: 603 436 808, e-mail: mojzis@dopskopl.cz

Informace důležité pro přijetí žáka, nebo vysvětlit 
případné nejasnosti potřebné pro rozhodnutí k volbě 
oboru je možné získat dotazem u zástupců ředitele 
školy. Ing. Jiří Svoboda, ředitel školy

www.dopskopl.cz

Obory středního vzdělání zakončené
maturitní zkouškou

39-41-L /01 Autotronik
23-45-M /01 Dopravní prostředky (Diagnostika a opravy vozidel)
37-41-M /01  Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením:

• dopravní služby v EU • Silniční doprava • Letecká doprava
• Zasilatelství • Logistika

41-45-M /01   Mechanizace a služby
• Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb
• Ekologie • Požární prevence

64-41-L /51 Podnikání - nástavbové studium

Nabízíme umělecké vzdělání mladým lidem od 5 do 19 let
ve výtvarném a literárně dramatickém oboru.

www.zustrnka.cz

Soukromá Základní umělecká škola Trnka OPS
Rodinná 39, Plzeň - Lobzi

Nabízíme umělecké vzdělání mladým lidem od 5 do 19 let
ve výtvarném a literárně dramatickém oboru.

www.zustrnka.cz

Přijďte se na nás kdykoli podívat,
rádi vás provedeme po škole po předchozí telefonické domluvěrádi vás provedeme po škole po předchozí telefonické domluvě

Kontaktujte nás na tel.: 377 308 103, nebo e-mailem souepl@gmail.com Kontaktujte nás na tel.: 377 308 103, nebo e-mailem souepl@gmail.com 

Střední odborné učiliště 
elektrotechnické

Vejprnická 56, Plzeň 318 00
Tel.: 377 308 103, fax: 377 387 464

e-mail: souepl@gmail.com

Nabízíme žákům 9. tříd studium ve čtyřletých
oborech s maturitou...
• Informační technologie - přenosové sítě
• Informační technologie - aplikační software v administrativě
• Mechanik elektrotechnik pro elektronická zařízení
• Mechanik elektrotechnik pro silnoproudá zařízení
• Telekomunikace
•  Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 

budov

...nebo ve tříletých oborech s výučním listem...
• Elektrikář a slaboproud
• Elektrikář silnoproud
• Elektromechanik pro zařízení a přístroje

ě

...a pak u nás můžete pokračovat denní
nebo dálkovou nástavbou...
• Elektrotechnika (denní i dálkové studium)
• Provozní technika (dálkové studium
• Provozní elektrotechnika (denní studium)

í í

..nebo jednoletým zkráceným
„rekvalifi kačním“ studiem, pro absolventy 
tříletých nebo čtyrletých neelektrooborů...
• Elektrikář

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21
Nabízíme pro žáky 7. tříd ZŠ a sekund osmiletých gymnázií výuku

vybraných předmětů ve španělštině (bilingvní studium).
Tradičně otvíráme i čtyřleté a osmileté studium. Od února přípravné kurzy pro všechny obory.

www.gop.pilsedu.cz, tel.: 377 183 314, 377 183 311
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„Domu by mělo po dostavbě patřit 
úžasné prvenství. Muzeum umění se 
nepostavilo v Česku ani v bývalém Čes-
koslovensku ani v českých zemích za 
Rakouska-Uherska,“ prohlásil ředitel 
Západočeské galerie Roman Musil.

Vítězný návrh budovy je mimořádný 
vnitřním uspořádáním. Uvnitř pláš-
tě totiž nejsou klasická patra, ale 
čtyři různě velké prostory, hranoly, 
což otevírá mnoho variant na vyu-
žití objektu.
Budova zasvěcená především ex-
ponátům Západočeské galerie při-
jde zhruba na 500 milionů korun.  
Dům má být dostavěn v roce 2014. 
Projekt je trumfem, kterým se mů-
že Plzeň ohánět v boji o prestižní 
titul Evropské hlavní město kultu-
ry 2015. Architekt Petr Domanický 
upozornil, že nová budova bude 
patřit k nejlepším stavbám, jaké 
v posledních dvaceti letech ve měs-
tě vznikly. 
„Objekt je velmi dobrý i tím, jak zapa-
dá do okolí. Nejde jen o nějaký úřad 

„ Je to úžasný pocit zase vyhrát 
a v Plzni, o to je to cennější,“ při-
znala maminka devítiměsíční dce-
ry Julie. „ Je to vlastně můj první 
závod doma a jsem nadmíru spoko-
jená. Jsem ve výborné fyzické kondi-
ci a  v rámci možností chci trénovat 
naplno. Mým cílem  je v červenci 
mistrovství světa v Mnichově,“ pro-
zradila. 
Na závodech v Plzni jí fandila 
celá rodina. Přijel i její otec Petr
Kůrka, který působí jako kouč 
v Austrálii. „Byl mým prvním gra-
tulantem a pak rodina. Na tu jsem 
se nejvíc po půl roce v USA těšila. 
Táta  přiletěl z Austrálie, mamin-
ka  dřív, protože pomáhala sestře 
Aleně, které se narodilo druhé dítě. 
Takže si užíváme, že jsme všichni  

spolu. A na co jsem se kromě rodiny 
těšila? Na lučinu, rohlíky, sušenky 
BeBe a na pivo. S manželem máme 
v Plzni oblíbený podnik, kam na něj 
chodíme,“ přiznala Katka, která se 
o hlídání Julinky střídá s manže-
lem a babičkami.
„ Jeden trénuje dopoledne, druhý 
odpoledne. Máme speciální kočárek, 
který má přidělané lyžičky. V hlí-
dání nám pomáhají babičky, česká 
a americká,“ upřesnila Kateřina, 
která se brzy chystá do Austrálie.
„Tam se budeme připravovat na Svě-
tový pohár v Sydney. Z Austrálie se 
vrátíme do Ameriky, kde Matta če-
ká závod Světového poháru ve Fort 
Benningu. V červnu nás čeká  Svě-
tový pohár v Bělehradu. Vrcholem 
bude již zmíněné Mistrovství světa 

Nejčastějším dívčím jménem 
byla v lednu Tereza následova-
ná Natálií, Eliškou, Karolínou 
a Adélou. Tereza byla nejčastěj-
ším jménem celkem v šesti kra-
jích. Celkem se v lednu narodilo 
4 568 děvčat. 

Mezi chlapeckými jmény zvítězil Ja-
kub, za ním se umístili Jan, Tomáš, 
Lukáš a Filip. Chlapců se v prvním 
letošním měsíci narodilo 4 772.

Jména matek narozených dětí za-
chovávají téměř stejné pořadí jako 
loni: suverénně nejčastější je Jana, 
následují Petra, Lenka a Lucie a Ka-
teřina. 

Zajímavé je i mezigenerační srov-
nání: pouze Kateřina a Lucie se ob-
jevují jak mezi desítkou nejčastěj-
ších jmen matek, tak mezi nejčas-
tějšími jmény narozených dívek.

Kateřina Emmons na skok v Plzni
Plzeň | Olympijská vítězka a plzeňská rodačka Kateřina Emmons (26) 
přijela své rodné Plzně a v závodě puškařek ve vzduchovkovém Grand 
Prix Plzeň v Lobzích naprosto jasně zvítězila. 

Na snímku předává ocenění Kateřině Emmons předseda představenstva Plzeňské tep-
lárenské Roman Jurečko. V pozadí olympijský vítěz ve střelně Jan Kůrka.

v Mnichově. Tam by měla vrcholit 
moje forma. Už totiž půjde také 
o účastnická místo pro olympijský 

Londýn,“ dodala závodnice, která 
ani po roční pauze nic z umění 
střílet nezapomněla. (mo)  

„Skutečná astrologie nejsou jen horo-
skopy, ale je to duchovní gramotnost 
a tak byla také vždy prezentována. 
Je ale pravdou, že prostřednictvím 
astrologie je možné nahlédnout do 
podstaty problémů. Proto se také lidé 
na astrology obracejí i dnes o pomoc 
najít v určitém svém problému tu 
správnou cestu,“ říká atrolog Luděk 
Švojgr. 
„K astrologii jsem přišel vlastně bě-
hem studií. Dělal jsem tam s kolegou, 
který po večerech a nocích kreslil ho-
roskopy. Já mu řekl, že astrologie je 
pavěda. A on na to, ať to tedy dokážu. 
Od toho dne jsem neopustil myšlenku 
mu to dokázat,“ přiznává. Podle je-
ho slov lidé astrology vyhledávají 
ze tří důvodů. První z nich je nějaký 
rodinný problém zejména zdravot-
ní. Druhá příčina, která přivádí kli-
enty, je všeobecně poznávací. Cítí se 
nenaplnění, chtějí se dozvědět více 
o sobě. A třetí, nejčastější podnět 
k návštěvě u astrologa, jsou vzta-
hy - k zaměstnavateli, k partnerovi, 
k dítěti - k čemukoliv, ke komukoliv. 
Velmi často přicházejí ti, co se chtě-
jí vzít, nebo ti, co se chtějí naopak 
rozejít s co nejmenšími škodami. 

Astrolog není věštecAstrolog není věštec
Při vyslovení slova astrologie větši-
ně naběhne představa mága sesta-
vujícího horoskopy. 

„Astrolog se ale nedívá jen do hvězd, 
musí znát astrologickou abecedu, 
vědět mnohé o planetárních sférách, 
o nebeské mechanice, hvězdách a je-
jich významu. Dobří astrologové vám 
neřeknou - tehdy a tehdy se vám stane 
konkrétně toto, ale nastíní určité tren-
dy budoucího dění a vy sami pak máte 
jen ve svých rukou jeho výsledek.  To 

je rozdíl mezi astrology a věštci,“ vy-
světlil  Švojgr, který dokáže sestavit 
horoskop podle data, místa a času 
narození.
A jaký bude podle něho letošní rok 
2010? „To říct neumím, tím se nezabý-
vám. Pracuji s trendy, tedy mohu nastí-
nit, jak se všeobecně kolem nás mění 
skutečnosti. Je ale pravda, že plutónská 

sféra vstoupila před časem do znamení 
Kozoroha a tam je místo pro instituce 
a postavení fi rem na trhu. Tato plane-
tární sféra má tu základní vlastnost, že 
naprosto bez jakéhokoliv slitování vy-
metá všechno, co není životaschopné. 
Tato prověrka životaschopnosti se bude 
během let týkat všech. Ti, kteří neobsto-
jí, skončí.“  (zem)

První muzeum umění v zemi
Plzeň | První muzeum umění v Česku bude v Plzni U Zvonu. Jde o projekt 
na stavbu nové budovy pro Západočeskou galerii v centru Plzně U Zvonu. 
Návrh z architektonické soutěže získal hlasy většiny zastupitelů kraje. Pro-
jekt je výjimečný tím, že jde o novou budovu čistě pro kulturní účely. Takový 
dům nebyl v Plzni postaven desítky let.

Na snímku Jiří Kotalík, místopředseda odborné komise, s vítězným návrhem. 

nebo obchodní dům. Je to budova pro 
umělecké sbírky, které samy o sobě 
jsou unikátní,“ uvedl Domanický. Bu-
dova není určena pouze stálé expo-

zici, ale budou se tam pořádat další 
průběžné výstavy, bude tam knihov-
na, kavárna, vnitřní amfi teátr nebo 
depozitáře. (zem)

Jednou z věcí, které si první muž 
v nejstarším českém hudebním 
tělese předsevzal, je „naučit lidi 
chodit do práce“. „V orchestru je sku-
pinka hudebníků, kteří jezdí s nástroji 
na zájezdy a pobírají za to od města 
peníze, byť si nepožádali ani o nepla-
cené volno. Lidi je nutné zasunout 
do mantinelu, aby věděli, že když si 
vypůjčí nástroj, tak za něj nesou zod-
povědnost,“ řekl ředitel. Rozhádané 
skupiny nazval kroužky. Chce je 
stmelit a nabídnout jim spolupráci.
V karlovarském orchestru působí 
Zdeněk Viktor 23 let. Vystudoval 
JAMU v Brně. Ve Varech poznal je-
denáct ředitelů orchestru a devět 
šéfdirigentů. Výběrového řízení se 
zúčastnil s osmi uchazeči. Odborná 
veřejnost má obavy, že Karlovarský 
symfonický orchestr zanikne a bude 
z něj jen komorní orchestr, protože 
dostal na činnost od města dvacet 
milionů korun, což je o pět milionů 
méně než loni. „Symfonické těleso je 
kulturním dědictvím Karlových Varů. 
Je naší povinností ho nejenom udržet, 
ale i chránit,“ uvedl Viktor. (zem)

Ředitel chce
stmelit orchestr
Karlovy Vary | Novým ředitelem 
Karlovarského symfonického or-
chestru je dosavadní vedoucí sku-
piny trumpet Zdeněk Viktor. Ře-
ditelské křeslo převezme po svém 
předchůdci Aloisi Ježkovi, kterému 
končí smlouva, 1. března. 

Je logické, že nestárnoucí zpě-
vák chce jít s dobou a rád by se 
tak naučil i pár nových tanečních 
prvků. 
V souvislosti s těmito novinkami 
se ale momentálně mluví nejvíce 
o jeho roli dědečka. Díky dvaadva-
cetileté dceři Lucii, která počát-
kem května porodí syna, se rodina 
Gottových dočká prvního a tolik 
vytouženého kluka. Podle Lucie 
se nebude jmenovat Karel po dě-
dečkovi, ani Honza po manželovi, 
ale bude to Vojtíšek. „Na vnuka se 
velmi těším. Vím to od Vánoc, ale 
nechtěl jsem pohlaví dítěte z pověr-
čivosti prozradit,“ řekl Gott. (ks)

Gott se učí tančit
To, že Karel Gott patří u nás něko-
lik desítek let k pěvecké špičce, je 
jasné. To, že se rozhodl zdokonalit 
i svoje taneční umění, je opravdu 
nejžhavější zpráva. Kreace, které 
možná předvede svým fanouškům 
na svém turné, se prý učí od samot-
ného tanečníka Yemiho. 

Věděli jste, že...
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Nikdy není pozdě na cestu k dobrým mravům (Seneca) bylo správné znění tajenky v minulém čísle Západočeského Metropolu. Dárkový poukaz na rekondiční 
masáž  ve vybraném plzeňském salonu a vstupenku na vybrané představení v Měšťanské Besedě získávají vylosované výherkyně Dana Medková z Chotěšova 
u Plzně a Jitka Kubíková z Radobyčic. Pro vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připraven reprezentativní nástěnný kalendář s fotografi emi cestovatele 
Leoše Šimánka. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 
12. února 2010. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. 
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Programy divadel Plzeň

 6. 2. – 19.00 hodin – Řek Zorba – pro seniory.
 7. 2. – 19.00 hodin – Řeči – pro seniory. 
 9. 2. – 19.00 hodin – Sliby–chyby (K 5).
10. 2. – 19.00 hodin – Ve státním zájmu (K 6).
11. 2. – 19.00 hodin – Dáma na kolejích (K 7).
12. 2. – 19.00 hodin – Sliby–chyby (K 8).
13. 2. – 19.00 hodin – PORTUGÁLIE – premiéra (A). 
14. 2. – 19.00 hodin – Uličnice.  
16. 2. – 19.00 hodin – Portugálie (S 7).
17. 2. – 11.00 hodin – Zkrocení zlé ženy – zadáno. 
17. 2. – 19.00 hodin – Dáma na kolejích (S 4)
18. 2. – 19.00 hodin – Válka ve sborovně (M 1)
19. 2. – 11.00 hodin – Zkrocení zlé ženy – zadáno
19. 2. – 19.00 hodin – Maryša (S 2)

KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 743

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

 9. 2. – 19.00 hodin – Šípková Růženka (V 5).

10. 2. – 19.00 hodin – Veselé paničky windsorské (V 2).

11. 2. – 19.00 hodin – Labutí jezero. 

12. 2. – 19.00 hodin – Veselé paničky windsorské (V 8).

13. 2. – 19.00 hodin – Vévodkyně z Chicaga. 

14. 2. – 19.00 hodin – Šípková Růženka (V 17). 

16. 2. – 19.00 hodin – Vévodkyně z Chicaga (S 3).

17. 2. – 19.00 hodin – Šípková Růženka (V 14).

18. 2. – 19.00 hodin – Bohéma (KMD).

19. 2. – 19.00 hodin – Salome.
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Beran 21. 3. - 20. 4.
Pudové cítění spojené s prchli-

vostí a snahou dosáhnout cíle pomocí síly 
by pro vás v nejbližších dnech mohlo zna-
menat úplnou katastrofu, rozpad milost-
ných vztahů i ztrátu pozice v zaměstnání.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Neřiďte se heslem Co nevidím, 

neexistuje. Přestože odmítáte experimen-
ty a potřebujete mít pevnou půdu pod no-
hama, občas není špatné vkročit na tenký 
led. Je to nebezpečné, ale i vzrušující.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Milujete společnost, protože vy 

sami jste výbornými společníky. Využijte 
zimní období k návštěvám různých akcí, 
na kterých můžete zazářit řečnickou do-
vedností. Pusťte na uzdu fantazii, získáte 
si obdiv. 

Lev 23. 7. - 23. 8.
Umíte dobře vést kolektiv, ale ne-

radi se řídíte pevně stanovenými předpisy. 
Rádi rozhodujete podle vlastního uvážení. 
To by mohl být problém v případě, že chce-
te přijmout místo vedoucího manažera

Rak 22. 6. - 22. 7.
Dejte si pozor, ať se nezapletete 

do soudních sporů, které by pro vás nemu-
sely dopadnout dobře. Někdy jste až fana-
ticky ctižádostiví a to vás vhání do vypja-
tých situací. Soustřeďte se na víc na city.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Smiřte se s tím, že nikdy nebude-

te umět použít sílu loktů. Proto si hledej-
te cesty k prosazení svých 

zájmů podle možností, 
které máte. Zbraněmi 
jsou taktika, trpělivost, 

ale i sexuální přitaž-
livost. 

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Dejte si pozor, ať vás přehnaný 

strach před bacily, viry a bakteriemi ne-
dožene až na psychiatrii. Zvlášť v období 
chřipkových epidemií by vás tato posed-
lost mohla vykolejit. Psychologa vyhledej-
te raději hned.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Vezměte si příklad z některých 

svých free kamarádů a začněte si život 
také užívat. Dáváte si stále nové a těžší 
úkoly, dejte si pozor, ať se příliš nevyčer-
páte. Trochu bezstarostné jízdy by vám 
neuškodilo.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
„Dvě duše přebývají v mé hrudi,“ 

tvrdí Goethe a vy si to můžete říkat spo-
lečně s ním. Často sami nevíte, kdo jste, 
odkud přicházíte a kam jdete. Vás to zase 
tak moc netrápí, ale vaše okolí se na to 
dívá jinak.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Láska bez žárlivosti a vášně je 

pro vás jako neosolená polévka. Potřebu-
jete stále nová vzrušení a vyžadujete to 
i od druhých. Ale každý nemusí prožívat 
intenzitu milostného opojení stejně silně 
jako vy.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Neraďte jiným, když si občas ne-

umíte poradit sami sobě. Přátelé možná 
ocení vaši snahu, ale s větší pravděpodob-
ností se na vás naštvou. Mějte na mysli, 
že přísloví Pro dobrotu na žebrotu stále 
platí.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Zlosti nepropadáte snadno, ale 

když se to stane, je velice těžké vás uklid-
nit. Myslete na to, když si půjdete pro 
pololetní vysvědčení, či pro odměnu nebo 
výpověď v zaměstnání. Mohla by nastat 
krize.

Připravila: Ludmila Petříková

1.2.–26. 2. 2010 v 17 hodin hala 
rozhlasové budovy
JÁ JSEM - výstava obrazů a kreseb 
Dany Raunerové. Vstup pro veřej-
nost denně od 8 do 18 hodin.
14. 2. 2010 začátek ve 14 hodin 
Velké studio ČRo Plzeň
„U muziky s Plzeňáky aneb U soud-
ku Chodovaru“
V únorovém pořadu vystoupí ne-
tradiční chodská dechovka STA-
VOVANKA.

Několik desítek lidí navšívilo koncert skupiny Zebedeus, který se v rámci akce „Noc 
otevřených kostelů“ uskutečnil ve večerních hodinách v pondělí 18. ledna v Hu-
sově kapli v Merklíně. Vybrané dobrovolné vstupné bylo odesláno jako dar pro 
pomoc postiženým zemětřesením na Haiti.

Nezapomeňte na Valentýna
Chcete udělat radost 
vaší lásce, přítelkyni, 
kamarádovi nebo ka-
marádce? A co vaše 
manželka, manžel  ne-
bo milenec? Na nikoho 
nezapomeňte a mimo 
pusy z čisté lásky mys-
lete na svou drahou 
polovičku i nějakým 
pěkným dárkem. Při-
pomenutí , že máte ně-
koho rádi, přeci může 
a musí být i vícekrát do 
roka. Svátek 14. února 
jen připomíná, že jste 
to možná zapomněli 
říkat dost často. Co by 
byl svátek bez dárků? 
Nejde o obrovské dary, jen o něco malého, vyjadřujícího  náklonnost a lásku k dru-
hému. Stačí třeba jen kytička, která za vás vysloví, jak máte toho druhého rádi. Na 
Valentýna se už pilně připravují v květinářství v centru Plzně, kde mají připravený 
pestrý výběr všech květin a drobných dárků. 

Foto: Metropol

Krásného a zamilovaného Valentýna přejí čtenářům květi-
nářky, stojící zleva Alena Strejcová a Hana Bauerová, sedící 
zleva Edita Jindřichová a Marcela Fialová.

•• kompletní stavby a přestavby závodních kompletní stavby a přestavby závodních
vozidel vozidel •• úpravy závodních vozidel úpravy závodních vozidel

• • prodej náhradních dílů a příslušenstvíprodej náhradních dílů a příslušenství
•• prodej pneumatik  prodej pneumatik •• chromování a zinkování chromování a zinkování
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tel.: 475 600 650, pavel.novotny@roxy2.cz
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„Baví mě různé báje, mýty a pohád-
ky, ale rozhodující je pro mě vždycky 
samozřejmě hudba. A ta se, myslím, 
povedla, ale posoudit už musí divá-
ci. A vzhledem k tomu, že už jsem 
účinkoval i v Antigoně, jejíž děj se 
místy s Oidipem prolíná, rozhodl 
jsem se jít i do tohohle, tak trochu 
volného pokračování,“ říká před-
stavitel titulní role Honza Toužim-
ský. Vedle Toužimského se v řadě 
rolí objevují i další představitelé 
rock opery Antigona, jako napří-
klad Viktor Dyk, Bára Zemanová, 
Žántí, Lukáš Písařík, ale také i no-
vé tváře, kterými jsou třeba Hele-
na Zeťová, Petr Dopita nebo Lešek 
Semelka. (met)

Šambera je nejen nadaný lékař, ale 
také pilný, inteligentní, atraktivní 
a velmi ambiciózní mladý muž, kte-
rý si dokáže každého získat, tedy 
s výjimkou Běly Valšíkové. V dětství 
vyrůstal bez otce, proto je tolik fi xo-
vaný na Eduarda, matčina bývalého 
přítele. Eduardovi, který je z Rober-
ta nadšený a vidí v něm svého žáka 
a pokračovatele, nahrazuje chybějící-
ho nástupce, a kompenzuje tak zkla-
mání, které pro něj znamenal pro-
fesní neúspěch dcery Terezy. Robert 
miluje luxus, jako jediný syn Lenky 
Šamberové ho měl vždy dostatek. 
Odmalička byl milovaný, rozmazlova-
ný a obdivovaný. Ve střetu s realitou 
každodenního života prožije nelehké 
chvíle a bude konfrontován s vlastní-
mi slabostmi. 

Tým kamenických lékařů posílil

V nejsledovanějším denním nekoneč-
ném seriálu TV Nova Ulice se objevila 
nová postava manžel Miriam Hejlové 
Cyril, v podání herce Dušana Jamricha. 
Cyril Hejl se po 30 letech vrací kvůli 
rozvodu. Cyril Hejl je charismatický, 
velmi inteligentní dobrodruh původem 
ze Slovenska. Charakterní člověk, který 
miluje přírodu, cestování a pocit vol-
nosti. Má podobný druh ironizujícího 
suchého humoru jako jeho syn Jarda. 
Pro ženy umí být zábavný a nenuce-
ně přitažlivý. Mluví čtyřmi jazyky, živí 
se jako fotograf, především divokých 
zvířat a dopisovatel časopisu National 
Geographic. S Miriam společně stu-
doval v Praze pedagogickou fakultu, 
ale na rozdíl od ní ve školském systé-
mu nikdy nepůsobil. Na konci sedm-
desátých let se s Miriam rozešel, proto-

že ho v partnerském svazku nesnesitel-
ně dusila. Po Miriam už nikdy žádnou 
dlouhodobější známost v životě neměl. 
Emigroval do Holandska, žil v Londýně 
a na mnoha jiných místech světa. Do 
jisté míry ho mrzí, že Miriam i Jardu 
opustil a svým způsobem tento svůj 
odchod považuje za situaci, kterou v ži-
votě nezvládl. Jarda mu není lhostejný 
a rád by s ním navázal nový vztah. Mi-
riam je ale jiného názoru.
Cyrila Hejla hraje herec Dušan Jam-
rich, absolvent studia herectví na 
VŠMU v Bratislavě, který získal v ro-
ce 1988 ocenění „zasloužilý umělec“ 
a v roce 2003 Řád Ludovíta Štúra za 
mimořádné zásluhy o rozvoj sloven-
ského divadla. 

Petra Konáše mohou diváci vidět v Chebském divadle, například v komedii Večer 
tříkrálový, Krás(k)a na scéně, Spiklenci nebo v činohře Práskni do bot.Foto: TV Nova

Ordinace v růžové zahradě 2 se 
rozrostla. Přibyla nová posila lé-
kařského týmu – mladý doktor 
Robert Šambera, kterého hraje he-
rec Petr Konáš. 

Foto: archiv TV Nova

Toužimský jako Oidipus
Sofoklova antická tragédie Oidipus se opět dostala na divadelní prkna. Ten-
tokrát v hudebně-dramatickém provedení a zatím i ve své nejtvrdší podobě 
jako rock opera. Nese název Oidipus Tyranus a autorsky se pod ni podepsali 
Pavla Forest a Milan Steigerwald. Stejná dvojice autorů jako u rock opery 
Antigona, na níž Oidipus Tyranus i volně navazuje. Hlavní roli Oidipa hraje 
Honza Toužimský, mimo jiné zpěvák skupiny Arakain.

Foto: archiv

Cyril Hejl v TV seriálu UliceCyril Hejl v TV seriálu Ulice

Váš oblíbený Metropol v domovních schránkách nebo na těchto vybraných distribučních místech

 PLZEŇ  Magistrát města Plzně -  Živnostenský 
úřad, Tylova 36  Mediální dům, Sedláčkova 16 – 
vestibull  Škoda Holding - recepce, Tylova ul. 1/57  
Cestovní kancelář Čedok - NC Tesco, Rokycanská 
130  Fakultní nemocnice Bory, Edvarda Beneše 
13 - u lahůdek  Pasáž Kaufl and - podejna Quenn, 
Lochotínská 18  Lahůdky u Práce, Klatovská 12  
Podchod u Nádraží ČD, Sirkova x Americká  Ga-
lerie Dvořák - prodejna Billa, Náměstí gen. Píky 27, 
u vchodu  Jídelna Tylovka, Tylova ul. 26  Cuk-
rárna Sluničko, Smetanovy sady 15  Restaurant 

Švejk, Klatovská 125  Informační centrum, náměstí 
Republiky 41  Čajovna, Rosseveltova ul.15  Poli-
klinika Bory, Čechova 44, Západočeská univerzita, 
právnická fakulta, Sady Pětatřicátníků 44,  Mulačo-
va nemocnice, Dvořákova 17,  Krajský úřad Plzeň-
ského kraje, Škroupova 18  Měšťanská beseda, 
Kopeckého sady 13  Zámek Chyše u Lubence  
Zámek Rochlov u Nýřan  Dopravní podniky Města 
Plzně, tramvaje a trolejbusy v Plzni  ČSAD Plzeň 
linkové autobusy v Plzeňském kraji  ČSAD Kar-
lovy Vary linkové autobusy v Karlovarském kraji

Kontakt: vedoucí distribuce Ladislav Krňoul, tel.: 775 108 610, e-mail: krnoul@tydeniky.cz 
 kompletní přehled naleznete na www.tydeniky.cz

ch místech

ZÁPADOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

Lenka Honza Dixi Monika



www.roxy2.cz            roxy2@
roxy2.cz          tel.: 475 600 650

let se učí po hodinách. Velké děti 10 
– 17 let po dnech, týdnech až mě-
sících. Takže výuka nejmenších 
dětí je neje-
fektivnější. 
Z á k l a d e m 
výuky takto 
malých dětí 
je motivace. 
Musí se na 
lyžování tě-
šit, musí je 
to bavit. „Je 
to snadné, 
nic to není, to 
zvládneš…“ 
Dítě jede 
a zatočí, ani 
neví jak. Je 
dobré využít 
také odměny. 
Rozhodně netlačit na děti. Chce-li 
svačit, odpočívat na svahu - vyhovět. 
Pro další přestávky s sebou bereme 
sáně, nebo boby. Zpočátku je velký 
úspěch, když první den vyjede vlek – 
zpravidla POMU  (třeba na koleně ro-

diče) 1x za den. Za každý sebemenší 
úspěch chválit, povzbuzovat. Nechtít 

po něm „násilím“ víc. Další dny na 
vleku již jezdí samo nahoru i dolů. 
Pokud byste na něj tlačili, znechutíte 
mu vše, co s lyžováním souvisí. Prv-
ní dny na vleku s dítětem se vyplatí 
kupovat bodové jízdenky. Moc toho 
nenajezdíte. (met)
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Vážení čtenáři,
jste seriáloví maniaci? Tak to vám nezávi-
dím, i když máte o zábavu postaráno, pro-
tože seriály jdou v televizi v tom nejlep-
ším večerním čase. Ovšem žít denně ve 
stresu, že nestihnu pokračování, to bych 
nemohla. Tím pádem asi nejsem „in“.
Když se třeba u kadeřnice stočí debata 
na seriál, mlčím. Fakt nevím, který dok-
tor chodí s jakou kolegyní či šestřičkou 
v Ordinaci v růžové zahradě, nevím, 
s kým má pletky Chůva k pohledání a ani 
pořádně neznám hrdiny ze seriálu Ulice. 
Na seriály, s výjimkou úžasné Dietlovy 

Nemocnice na kraji města, se nedívám. 
A i proto, že jsou některé z nich dost 
ujeté a s realitou nemají nic společného. 
Třeba seriál z novinářského prostředí, 
který před časem odvysílala jedna z te-
levizí. Toto prostředí znám dost důvěr-
ně, takže mohu srovnávat. V televizním 
seriálu byli novináři jedna velká rodina, 
nic si nezáviděli, pomáhali si kontak-
tem či radou. Dopolední siesta, piánko, 
kafíčko, koláček, tabáček a klídek. Když 
zazvonil telefon, rozběhl se redaktor 
ke svému luxusnímu autu a ujížděl za 
svou kauzou. Do redakce se pak vrátil 

s „úžasnou bombou“, kterou omráčil 
čtenáře. A pak zase do konce týdne klid, 
piánko, kafíčko. Denně pořádný oběd se 
skleničkou něčeho dobrého a na článek 
zase celý týden.
Tak takhle to, vážení čtenáři, ve skuteč-
nosti vážně není. Na pravidelný oběd 
není v redakci ani pomyšlení, po sto-
lech se válí krajíce suchého chleba nebo 
nedojedená bageta, která už první den 
byla hnusná. Na stolku občas zůstávají 
hrnečky od kávy, které nikdo nestíhá 
umýt a u počítačů sedí redaktoři a píšou 
obyčejné příběhy ze života či aktulní 

zprávy dne. Na oslavy nebo zbytečné 
klábosení není kdy. Když uspořádal te-
levizní šéfredaktor u příležitosti svých 
jmenin obrovský raut a pozval všechny, 
jen jsem se usmála... tak takhle fakt ne. 
Dospěla jsem k názoru, že v tomto pří-
padě je televize k ničemu, když nasazuje 
divákům růžové brýle, přes které se jim 
svět jeví úplně jinak. Pokud jste ovšem 
na seriálech závislí, nic proti vám a klid-
ně si je užívejte dál. 
Olga Čermáková
šéfredaktorka
cermakova@tydeniky.cz

Západočeský METROPOL | Vydává: METROPOL MANAGEMENT s.r.o., IČ: 25477994, www.tydeniky.cz
redakce: Sedláčkova ul. 16, 32000 Plzeň, tel: 377222893, šéfredaktorka: Olga Čermáková, e-mail: cermakova@tydeniky.cz, vedení společnosti: Ing. Jiří Morstadt, tel. +420 602284453,
morstadt@tydeniky.cz, obchodní oddělení: obchodní ředitel Jaroslav Marian, tel. 603 884 663, e-mail: marian@tydeniky.cz, Eva Růžičková, tel. + 420603170209, ruzickova@tydeniky.cz, Jan Bárta 
tel. +420 733320735, e-mail: barta@tydeniky.cz, agentura 6 X s.r.o., tel. 603576964, e-mail: mediaplzen@seznam.cz, ředitel výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz. Tiskne: BOHEMIA 
PRINT, a. s., Jana Koziny 1632/7, 41502 Teplice. Distribuce:  Mediaservis, s. r. o., vlastní distribuce METROPOL. Povoleno MK ČR pod číslem E 18452. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. 

ti
p 

na
 v

ýl
et

15. 2. 23. 2.21. 2.v 19:30 v 18:00v 19:30

Předprodej vstupenek: 
Infocentrum města Plzně

ZM_22_01b

PŘI PŘEDLOŽENÍ VYSTŘIŽENÉHO INZERÁTU 10% SLEVA NA UVEDENÉ AKCE!

www.mestanska-beseda.cz

koncert stálice české populární hudby 

EVA 
PILAROVÁ 

SOŇA 
KŘEČANOVÁ

talkshow s numeroložkou, vědmou, 
výtvarnicí a mediánkou 

účinkují:

F. M. DOSTOJEVSKIJ:

ZLOČIN A TREST
Lenka Vlasáková, Martin Myšička a další
režie: Viktor Polesný

Kurzy pro získání řidičského oprávnění skupiny „B“

IVAN BRABEC
AUTOŠKOLA AKČNÍ

CENA
Učebna: Klatovská 128, Plzeň, mobil: 602 491 133

Nejbližší kurz
začíná

17. 2. 2010

Součástí je moderní vlek 
Doppelmayr, na kterém zvládnou 
jízdu i velmi malé děti. Služby nabízí 
výborně vybavená půjčovna a servis 
lyží a snowboardů, lyžařská škola, 
dětské lyžařské hřiště, občerstvení 
a prodej dopňků lyžařského 
oblečení (čepice, rukavice, 
brýle, helmy). Každý den ve-
černí lyžování. Velikou atrak-
cí je snowtubing jízda na na-
fukovacích duších. Celý areál 
je uměle zasněžován a denně 
strojově upravován
Na Božím daru jen možné 
využít i běžecké tratě v pří-
hraničním Německem.

Lyžařské školy
jsou dobrá věc.  Děti se učí 
lyžovat ve skupině, 3-7 dětí, 
na svém vlastním lyžařském 
vleku, věnuje se jim odborně 
vyškolený instruktor. Dětská 

Zimní radovánky na sněhu v Krušných horách

lyžařská škola má dvě nevýhody:
1. cena 1000 Kč/den, 2. děti zde jsou 
ve věku 4 – 10 let. A to je zbytečně 
pozdě. 
My máme dvojčata. To znamená 
méně času, více práce. Je nutno 

Hlavně pro začátečníky, rodiny s dětmi a seniory je určen Ski areál Novako 
na Božím Daru, který se nachází v centru obce.
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hledat efektivní metody. Tuto ově-
řenou a vyzkouše-
nou metodu nyní 
již praktikujeme na 
dalším dítěti. Teď, 
když vidíme, jak 
naše 12letá dvojča-
ta lyžují na černých 
sjezdovkách, vidíme, 
že časová „investice“ 
se obrovsky zhodno-
tila. Lyžování je úžas-
ný sport, který může 
provozovat celá rodi-
na společně. Nejlépe 
se učí malé děti. Malé 
děti ve věku 2 až 4 

Vyhrajte skvělou večeři pro dva
v nové italské restauraci v Plzni

Stačí označit kroužkem správnou odpověď a vyplnit kolonku se jménem, příjmením a adresou, vystřihnout a zaslat na adresu
Západočeský Metropol, Sedláčkova 16, 301 00 Plzeň nejpozději do 28. ledna.

Chcete vyhrát skvělý oběd nebo večeři v restauraci Abruzzo? Stačí odpovědět na naši otázku a tři výherci získají 

poukaz v hodnotě 700,- Kč.

Dáte-li si v restauraci Antipasti Caldi, co dostanete?
a) překvapení šéfkuchaře
b) studený předkrm
c) pomazánku z Caldi

 Výherci od nás obdrží dárkový poukaz.

Kvalitní a chutné jídlo + příjemné prostředí a obsluha = restaurace ABRUZZO.

Těšíme se na Vás.

ABRUZZO - nová stylová italská restaurace v Plzni (V Lomech 11, U Jezírka, Plzeň Košutka) vás zve do nových prostor

na speciality pravé italské kuchyně. Veškeré těstoviny si vyrábíme sami!

Pizzy, saláty, minutky, deserty a vše pro vaše nejmlsnější chutě připravuje šéfkuchař Antonio Taraborelli.

Jméno:...............................................příjmení: .....................................ulice: ...................................................................č. p.: ......... ..

město: ......................................................................PSČ: ............................... tel. číslo: ................................................ .


