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 V jakém období jsem vás 
zastihla?
V období neustálého odha-
zování sněhu (ze začátku 
mě to bavilo, ale čeho je 
moc, toho je příliš), obdo-
bí plesové sezony, která 
je letos náročnější o ces-
ty a v období čekání na 
každý sluneční paprsek, 
protože bez sluníčka je 
mi smutno.

 Natočila jste CD
Heidisky, na kte-
rém je pod tex-
ty pro mne ne-
známé jméno. 
Kdo to je?
Myslíte Adéla 
Hantl? Tak to 

jsem já. Hodně lidí 
mi radilo, ať si tam dám 

své jméno, ale protože je 
to moje textařská premiéra 

a já nejsem samožer, raději jsem šla 
cestou pseudonymu, který vychází z mého 

pravého jména. Heidi je zdrobnělina jména 
ADELHEID – takže Adéla a Hantlová je moje 
jméno za svobodna, proto Adéla Hantl.

 Řadu svých příznivců jste překvapila od-
vážnými fotografi emi do pánského kalen-
dáře.Rozhodovala jste se dlouho, než jste 
nabídku na focení přijala?

To je na samostatný rozhovor. Jasně, že 
jsem se rozhodovala. V mém věku to 
nebylo jednoduché, dokonce se, po-
té, co jsem na to Jakubovi Ludvíkovi 

kývla, ve mně něco zlomilo a já mu 
přišla osobně ohlásit, že do toho 
nejdu. Asi po hodině mne ale pře-
svědčil. Musím přiznat, že dnes 

jsem ráda, protože s výsledkem jsem spokojená.
 Mnozí vám mohou závidět, vypadáte stále skvěle, má-

te nějaký recept?
Částečně to mám asi v genech a částečně je to přístupem 
k životu. V životě jsem zažila tragédie i karamboly, takže 
prkotiny neřeším a jsem věčný optimista. Neužírám se da-
lekou budoucností, řeším problémy, až nastanou. Nezastí-
rám, že se taky ráda čančám. Zaplať pánbůh kosmetický 
průmysl vymýšlí stále lepší přípravky. Plastiku zatím žád-
nou nemám, ale pokud to bude v budoucnu nutné, začnu 
o ní uvažovat.

 Vaše písnička Když se načančám, se stala evergree-
nem. Vzpomenete si, kdy jste ji zpívala poprvé?
Určitě to bylo ve studiu České televize, protože byla na-
psána pro hudební pohádku COŽ TAKHLE SVATBA, PRINCI. 
Přiznám se, že v době, kdy jsem ji natočila, jsem ji na jevišti 
nezpívala. Dělala jsem tehdy koncerty s kapelou a ta ji od-
mítla hrát. Bylo to úplně něco jiného, my jsme tenkrát na 
koncertech hráli novou vlnu s rockovým nádechem. Hitem 
se tato písnička stala až v 90. letech. 

 Nemáte občas s Ivošem (manžel Ivo Pavlík, hudebník) 
ponorkovou nemoc?
My už máme spíš opačnou nemoc, jsme jako siamská dvoj-
čata a když se náhodou stane, že musím jet na vystoupení 
sama, jsem jak bez ruky. Už je to asi závislost, ale s tím už 
nic nenadělám. Nemůžu být dokonalá, každý máme chyby 
a závislosti, no a moje závislost se jmenuje IVOŠ.

 Jdete z koncertu na koncert, jak se chráníte před ba-
cily?
Už asi pátým rokem se nechávám očkovat proti chřipce, 
takže když na mě něco skočí, je to jen slabá viroza, kte-
ré se zbavím během pár dnů. A používám antibakteriální 
ubrousky, které mám neustále u sebe a myju si s nimi nejen 
ruce, ale taky s nimi otírám mikrofony.
  Co děláte, když je vám smutno?
Nechci to zakřiknout, ale mně moc smutno nebývá. Bývám 
spíš rozčarovaná a smutná z věcí kolem mě (politika apod.), 
ale vím, že s tím stejně nic nenadělám.

Zpěvačka Heidi Janků je stálicí české pěvecké scény. Známe se hodně dlouho a vždycky, 
když se potkáme, máme si o čem povídat. Recept, jak to dělá, že tak dobře vypadá, jsem 
z ní ale nevymámila. Zdálo by se, že její život byla a je procházka růžovou zahradou, ale 
tak to není. Zažila několik karambolů. Například v jedenácti letech se musela vypořádat 
se smrtí maminky. Právě ona pojmenovala Heidi po hrdince knížky Děvčátko z hor. Ne-
dávno vydala Heidi nové CD a přiznala, že svůj hit Když se načančám, zpívá téměř na 
každém koncertě, protože si to diváci přejí.

Chybí mi sluníčko,Chybí mi sluníčko,
říká Heidi Jankůříká Heidi Janků

ZÁPADOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

Honza DixiLenka

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, Edvar-
da Beneše 13 - u lahůdek  Pasaž Kaufl and - podejna Quenn, Lochotínská 18 
 Lahůdky u Práce, Klatovská 12  Podchod u Nádraží ČD, Sirkova x Americ-

ká  Galerie Dvořák - prodejna Billa, Náměstí gen. Píky 27, u vchodu  Jídelna 
Tylovka, Tylova ul. 26  Cukrárna Sluničko, Smetanovy sady 15  Restaurant 
Švejk, Klatovská 125  Informační centrum, náměstí Republiky 41  Čajovna, 
Rosseveltova ul.15  Poliklinika Bory, Čechova 44, Západočeská univerzita, práv-
nická fakulta, Sady Pětatřicátníků 44,  Mulačova nemocnice, Dvořákova 17,  

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18  Měšťanská beseda, Kopeckého 
sady 13  Obchodní dům - Luna, Skupova 24,  KARLOVY VARY  Karlovarská 
krajská nemocnice - Bezručova 731/19  Lázně III - Mlýnské nábřeží 5  Ben-
zinová Stanice Aral - Pobřežní 22  Městská knihovna - I. P .Pavlova 891/7  
Magistrát města Karlovy Vary - Moskévská 1281/21  Informační centrum -  Hu-
sovo Náměstí 2  Obchodní dům - Radyně,  Starý Plzenec, Nerudova 933,  
Supermarket Albert, Karla Steinera 7,  Plzeňská teplárenská - kantýna, Doub-
ravecká  1 Zámek Chyše u Lubence  Zámek Rochlov u Nýřan  Dopravní pod-
niky Města Plzně, tramvaje a trolejbusy v Plzni  ČSAD Plzeň linkové autobusy 
v Plzeňském kraji  ČSAD Karlovy 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

st

Monika

Text: Olga Čermáková
Foto: archiv

V.I.P. služby pro každého
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Spolehlivá zdravotní péče pro celou rodinu
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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.  

Dobrovolníci
na přechodech

Plzeň | Na přechodech pro chod-
ce v Plzni začali fungovat dobrovol-
níci, kteří pomáhají dětem při ces-
tě do školy. Nový projekt v metro-
poli spustilo ve spolupráci s policií 
a radnicí začátkem února občanské 
sdružení, jež zatím sehnalo čtrnáct 
lidí na pozici dobrovolný dopravní 
asistent.

Senioři baví seniory
Plzeň | Akci pod tímto názvem při-
pravil pro plzeňské seniory a in-
validní důchodce odbor sociálních 
služeb města Plzně. Je určená pro 
všechny, kteří mají nějakého koníč-
ka, zálibu či tráví zajímavým způso-
bem svůj volný čas a chtějí se podě-
lit o své zážitky, výsledky a úspěchy 
svých aktivit.

Zbrusu nové památky
Karlovarský kraj | Císařské láz-
ně a kostel svaté Maří Magdalény 
v Karlových Varech a lázeňská ko-
lonáda v Mariánských Lázních. To 
jsou tři zbrusu nové národní kul-
turní památky v Karlovarském kra-
ji. „Titul získají od prvního července,“ 
uvedl mluvčí ministerstva kultury 
Jan Cieslar.

Nemáte harfu?
Plzeň | Operní a operetní orchestr 
divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni 
zoufale potřebuje novou harfu. Stá-
vající nástroj vyrobený v roce 1969 
již nesplňuje požadavky pro profe-
sionální výkon. Harfa je tak stará, 
že dokonce hrozí její zborcení. Rad-
ní už koupi nového nástroje dali ze-
lenou. 

Poloprázdná kina
Plzeňsko | Kinům v Plzeňském kra-
ji, včetně dvou multipexů v Plz-
ni, klesla loni návštěvnost. Zatím-
co ale obě multikina vydělala, starší 
kina v menších městech musí stále 
více dotovat radnice. Problém mají 
menší kina také s tím, že nové fi lmy 
nedostávají v premiérových časech, 
což jim ještě více odvádí diváky do 
multiplexů.

Kašny v červenci
Plzeň | Město plánuje ve druhé po-
lovině července instalovat na Ná-
městí Republiky trojici moderních 
kašen vyrobených podle návrhů 
pražského architekta Ondřeje Císle-
ra. Původně se s instalací kašen po-
čítalo již v červnu, ale kvůli květno-
vým oslavám se práce posunou. 

Ve Štruncáku bude 
relaxační centrum

Plzeň | Město získalo z Regionální-
ho operačního programu téměř 95 
milionů korun. K dispozici jsou tedy 
dotace na inteligentní zastávky, na 
obnovu historické části Plzeň – Ko-
terov, na modernizaci 6. mateřské 
školy v Plzni na Doubravce a pře-
devším na 1. etapu projektu Spor-
tovně relaxačního centra ve Štrun-
cových sadech.  Téměř 56 milionová 
dotace je určená na I. etapu projek-
tu Sportovně relaxačního centra ve 
Štruncových sadech. Ze svého roz-
počtu na něj město přispěje dalšími 
asi 29 miliony korun.  (met)

„Česko se zpočátku ujalo role hlavního 
mluvčího Evropy vysoce aktivně a kom-
petentně. Naše prestiž v očích ostatních 
členských zemí prudce stoupala. Minist-
ři i příslušní úředníci a diplomaté si počí-
nali nad očekávání zahraniční veřejnos-
ti. Pád vlády způsobil absolutní obrat 
nastoleného kurzu. Naše pověst se vinou 
úzkoprsého sobeckého kalkulu někte-
rých politiků ocitla na bodě mrazu. Stojí-
me před klíčovým procesem, na jehož ko-
nec zatím nelze dohlédnout,“ uvedl Ka-
rel Schwarzenberg. 
Na tiskové besedě s novináři nastínil 

Schwarzenberg vyhlásil boj korupci
Plzeň | Senátor a předseda TOP 09 
Karel Schwarzenberg zahájil celo-
denní program v Plzni besedou se 
studenty Západočeské univerzity, 
se kterými hovořil o aktuálním sta-
vu české politické scény.

Karel Schwarzenberg diskutoval s obča-
ny i nad sklenicí plzeňského piva.

Karel Schwarzenberg při besedě se studenty Západočeské univerzity v Plzni.

ústřední téma volební kampaně své 
strany TOP 09 – a to boj proti bobt-
najícímu korupčnímu prostředí v ČR. 
„Počátkem 90. let čeští politici a inte-
lektuálové uvažovali o modelech, kte-
ré bude naše ekonomika kopírovat. Jed-
ni se přikláněli k modelu německému, ji-
ní zase k modelu anglosaskému či skan-
dinávskému. Téměř po dvaceti letech je 
však z mnoha indicií zřejmé, že se vítěz-
ně prosadil model sicilský,“ řekl Schwar-
zenberg.
Jeho slova doplnil lídr TOP 09 pro vol-

by do Poslanecké sněmovny za Plzeň-
ský kraj Jaroslav Lobkowicz. „Korupční 
mašinérie zašla mnohem dál, než si doká-
že většina občanů připustit. Nejenže pod-
lamuje nezávislost veřejných institucí, 
ale dokonce likviduje základní pilíře trž-
ního hospodářství, neboť vytlačuje sluš-
nou a čitelnou konkurenci. Místo ní vzni-
kají na státní penězovody napojené mo-
nopoly, jejichž zdroj bohatství představují 
pouze vlivné známosti a zákulisní prakti-
ky, nikoli kvalitní výrobky a služby,“ po-
znamenal Lobkowicz.  (met)

Plánujete i vy v letošním roce ozdravné pobyty pro děti 
s astmatem a ekzémem?
Letos chystáme již 12. ročník Léčebných ozdravných po-
bytů. Pojedeme v červenci na deset dní do Istrie v Chor-
vatsku a v srpnu na čtrnáct dní do oblasti Liptovského Já-
na na Slovensku. Volných míst pro každý z termínů je asi 
kolem devadesáti. Díky podpoře Magistrátu města Plzně, 
Krajského úřadu Plzeňského kraje, třetího městského ob-
vodu a Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové dostane 
každý i letos příspěvek ve výši 1 600 korun na Chorvat-
sko a 3 800 korun na Slovensko. Úspěchy jsou veliké. Když 
s dětmi přijedeme, jsou kvůli potížím s dýcháním schop-
né sotva vyběhnout na protější stráň a na konci dokáže 
90 procent z nich zdolat výšku 1 600 metrů a třicet pro-
cent pokoří i dvoutisícovku. Dokazuje to, že i nemocné dě-
ti zvládnou při vhodně nastavených podmínkách daleko 
větší zátěž. Zájemci mohou volat na dětské oddělení Mu-
lačovy nemocnice na číslo 377 677 190 nebo s konečným 
tročíslím 191. (met)

Někteří ředitelé plánují, že na první stupeň přiberou nové 
kantory. Leckde se na babyboom posledních let, který se 
postupně přesouvá z mateřských škol na základní, stačili 
připravit tím, že rozšířili školu o nové učebny. Jinde musí 
do stávajících tříd přistěhovat lavice a židle. „Zapsali jsme 
nejvíc dětí za posledních dvanáct let. Proto otevřeme o dvě tří-
dy více než loni. Přibereme dvě učitelky na první stupeň a dvě 
vychovatelky do družiny,“ informoval ředitel 25. ZŠ na Slo-
vanech Petr Pavel. Zatímco střední školy letos svedou pře-
tahovanou o každého žáka deváté třídy, základní školy po 
lednových zápisech řeší, jestli zvýší počet tříd. Opačnou 
cestou půjde 14. ZŠ v Doubravce. Tam s prvním zvoně-
ním usedne do lavic o patnáct prvňáků více, ale děti škola 
rozmístí do stávajících třech tříd. „Letos máme v jedné tří-
dě zhruba 22 dětí, příští školní rok jich pět přibude,“ spočíta-
la zástupkyně ředitelky Jaromíra Kozáková. Ta považuje 
za výhodu větší počet dětí v jedné třídě. „Když bude školá-
ků v první třídě víc než 25, tak pravděpodobně jednou týdně 
hodinu českého jazyka rozdělíme na dvě poloviny,“ nastíni-
la zástupkyně. Výuku s méně dětmi zvolila 15. ZŠ ve Skvr-
ňanech. „V první třídě je to velká výhoda. Máme šest tříd po 
osmnácti až dvaceti žácích. Když děti mají na začátku první 
třídy problémy, tak jim můžeme věnovat větší pozornost,“ in-
formovala zástupkyně ředitelky Alena Hessová. (zem)

Projekt Bezpečné město fungu-
je v Plzni už rok. Dnes je měs-
to rozděleno na 63 okrsků, ve 
kterých je občanům k dispozi-
ci vždy trojice zastupitel, měst-
ský strážník a policista. Aktivi-
ty  se dají stručně shrnout do 
několika rovin: webový portál, 
konkrétní bezpečností opatře-
ní reagující na situaci ve měs-
tě či připomínky občanů, insta-
lace schránek pro občany, nový 
expertní tým na problematiku 
extremismu a řada dalších pro-
jektů zaměřených na prevenci 
a bezpečnost ve městě. 
Ve schránkách pro občany se 
do konce loňského roku obje-
vilo 32 občanských průkazů, 
15 řidičských průkazů, 16 prů-
kazek zdravotních pojišťoven, 
13 peněženek, 38 Plzeňských 
a různých platebních karet, 
1 cestovní pas a 4 svazky klí-
čů. Prostřednictvím infoschrá-
nek podali občané 7 dotazů 
a podnětů. Podle zástupce Po-
licie ČR, oproti loňskému pro-
sinci došlo ke snížení počtu  
trestných činů majetkového 
charakteru o 99. (zem) 

Projekt Bezpečné město
v Plzni funguje 

Podle ředitele Karla Maxy tak zdravotní ústav 
ušetří značné prostředky za nájemné. „K pře-
stěhování nás donutil pud sebezáchovy, proto-
že nás dusily vysoké nájmy,“ uvedl ekonomic-
ký náměstek ústavu Ivan Šlajs. Purkyňův pa-
vilon, postavený na přelomu 19. a 20. století, 
sloužil na svém počátku jako ústav pro hlucho-

němé. Rekonstrukce stála 39,5 milionu korun. 
Stát na rekonstrukci poskytl 14 milionů korun, 
zbylých 25,5 milionu pak dal ústav ze svých 
rezerv. „Abychom ušetřili, tak jsme například ne-
chali původní dlažbu,“ uvedl Šlajs.
„Stát pomohl s investicí, a tím dal najevo, že 
ústav je jádrem regionu a jeho laboratorní čin-
nosti. Dnes je neefektivní mít laboratoř v kaž-
dé vesničce, naopak se vyplácí mít špičkové pří-
stroje na jednom místě a vzorky svážet i z něko-
likasetkilometrové vzdálenosti,“ uvedl náměstek 
ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr, kte-
rý současně řekl, že dříve stát ústavy dotoval. 
„Dnes to nejde, protože v rámci evropského prá-
va by to bylo považováno za nedovolenou veřej-
nou podporu. Už se o sebe musí v konkurenčním 
prostředí postarat samy,“ dodal Šnajdr na adre-
su ústavu, který se zabývá očkováním, rozbory 
vody nebo mikrobiologickými rozbory pro ne-
mocnice a lékaře.  (zem)

U TELEFONU 
s Jiřím Liškou, primářem Mulačovy nemocnice v Plzni

Do škol dorazil babyboom
Plzeň | Rekordní počty dětí v prvních třídách zazna-
menají některé plzeňské základní školy. Hračky za 
školní brašnu totiž ve srovnání s loňským rokem vy-
mění o 113 prvňáčků více.

Z operačních sálů jsou laboratoře
Plzeň | Purkyňův pavilon v Plzni, který patřil Fakultní nemocnici v Plzni, získal Zdravotní 
ústav v Plzni. Po rekonstrukci se sem přestěhovaly všechny plzeňské pobočky umístěné v Tylo-
vě, Hradišťské, Škrétově a ulici U Radbuzy.

Deklarace bude oběma městům příno-
sem v oblasti marketingu, a to především 
v propagaci. Města si tak budou vzájem-
ně vypomáhat při pořádání různých kul-
turních a sportovních akcí. Na městských 
internetových stránkách nebo například 
z distribuce letáků a plakátů se čeští i ně-
mečtí obyvatelé ve svém městě dozví, na 
jaký koncert představení nebo sportovní 
klání mohou vyrazit za hranice. 
Spolupráci kromě samotných měst na-
váží také jejich organizace. V Karlových 
Varech to budou například městské In-
focentrum a KV Arena. Stejně tak to-

Na snímku zleva W. Hauptmann a H. Fichtner při podpisu 
Generální deklarace o spolupráci v Karlových Varech.

Vary podepsaly Generální deklaraci
V pátek 19. února se v zasedací 
místnosti karlovarského magis-
trátu setkali primátor Karlových 
Varů Werner Hauptmann a primá-
tor německého města Hof Harald 
Fichtner. Společně zde podepsali 
Generální deklaraci o spolupráci. 
Německou verzi téhož dokumentu 
pak podepsali o tři hodiny později 
přímo v Hofu.

mu bude i na německé straně, kde v současné době probíhá 
stavba kulturního a sportovního centra.
Spolupráce v rámci Deklarace potrvá 2 roky. Po jejich 
uplynutí se oba primátoři opět sejdou a společně zhod-
notí její přínos a rozhodnou, jak bude spolupráce měst 
pokračovat dál.
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Spolehlivá zdravotní péče 
pro celou rodinu

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna kromě kvalitní zdravotní péče nabízí svým klientům 
bohatou škálu nadstandardních preventivních programů. Pojišťovna nabízí také speciální 
program Plaťte méně nebo oblíbené cestovní připojištění.

Využívejte i výhod moderní formy komunikace, kterou umožňuje elektronická přepážka.

Více informací získáte na www.cpzp.cz nebo na lince Infocentra 810 800 000.

84 kontaktních míst  
po celé České republice

více než 
720 000 klientů

26 000 smluvních 
zdravotnických zařízení

A co víc, vybojovali v něm druhé 
místo. K dispozici měli ledové kvá-
dry o velikosti 70x25x30 cm o váze 
80 kg, tedy míry poněkud netradič-
ní. „Museli jsme urychleně všechno 

„Protože poptávka po místech ve školkách 
dlouhodobě převyšuje kapacity, nemohli 
jsme s investicí dále otálet a vyčlenili jsme 
prostředky z našeho velmi napjatého roz-
počtu,“ uvedl starosta městského obvodu 
Plzeň 2 Lumír Aschenbrenner. V Habrové 
ulici se rekonstruoval třípokojový byt. 
Místo něj vznikla za 1,6 milionu korun tří-
da pro deset dětí s kompletním předepsa-

ným zázemím. V Ruské ulici se přestavuje 
dvoupokojový byt. Kapacita nové třídy 
včetně zázemí bude devět dětí. Stejně ja-
ko v jiných plzeňských obvodech převy-
šuje i na Slovanech zájem rodičů o umís-
tění dětí do školek jejich kapacity. „Loni 
nám přišlo k zápisu 60 dětí. Téměř polovinu 
jsme nemohli umístit,“ řekla ředitelka 89. 
MŠ Stanislava Ronzová.  (met)

Stříbro z leduStříbro z ledu

František Bálek (vlevo) a jeho bývalý žák 
PetreŠťastný si na soutěži v Čeljabinsku 
vytesali druhé místo.

Motivem ledové soutěže tesání soch 
v uralském Čeljabinsku bylo valen-
tinské Miluji, které rozhodně ne-
nechalo chladnými dva borce z ČR 
- plzeňského sochaře a pedagoga 
Františka Bálka a jeho bývalého 
žáka Petra Šťastného, kteří se klání 
zúčastnili. 

přepočítávat, protože jsme měli vý-
počty připravené na míry zcela jiné. 
Nechali jsme se inspirovat slovy písně 
Beatles - Láska je všechno, co potřebu-
ješ - a tato slova v angličtině jsme také 
do své kompozice vytesali,“ říká Bálek. 
Vsadili více na architektonické poje-
tí svého díla a tak pod jejich ruka-
ma ve dvacetistupňových mrazech 
vznikal odvážný ledový románský 
oblouk nad pódiem s půlkulatým 
schodištěm. Nad obloukem se navíc 
vznáší Amor s lukem a šípem míří 
na ledovou lavičku u paty oblouku. 
„Naštěstí jsme nebyli limitováni ča-
sem, ale i tak jsme poslední den spali 
jen hodinu,“ vzpomíná s úsměvem 
Bálek. Ten si na ledové klání navíc 
poprvé vzal svého bývalého žáka 
z plzeňské lidušky v Jagelonské ulici, 
který vystřídal Bálkova bratra - dvoj-
če Josefa.  (met)

Ve druhém obvodě přibyly mateřinky
Plzeň | O 19 míst se v prvním letošním čtvrtletí rozšíří kapacity mateřských 
školek v druhém plzeňském obvodě. Konkrétně jde o 25. MŠ v Ruské ulici 
a 89. MŠ v Habrové ulici. Obvodní radnice v nich nechala z vlastních zdrojů 
přestavět dřívější zaměstnanecké byty na nové třídy. Přestavba obou zaříze-
ní vyšla téměř na 3,5 milionu korun.

I přes oslabení přivezl tým tři medai-
le. O bronz ve Fullcontactu ve váze 
71kg se postaral teprve šestnáctiletý 
nováček v týmu Petr Visinger. V jeho 
posledním zápase dne knockoutoval 
soupeře v prvním kole a získal si tak 
přízeň diváků. 
O druhou medaili se postarala též no-
vačka v týmu, také šestnáctiletá Pavlína 
Tožičková, která vybojovala po tvrdém 
střetnutí stříbro. Třetí medaili, a to nej-
cennější - zlatou, vybojoval kickboxer 
Tonny Pacanda. Ten si cestu do fi nále 
našel bez problému a fi nálový duel ve 
váze 86 kg vybojoval s absolutním pře-
hledem a klidem.Tonny se v nejbližších 
dnech chystá na Slovensko na otevřené 
mistrovství Slovakia open, kde bude 
hájit české barvy. (jab)

Národní Pohár v Mostě
Most | Vítězně se vrátila ze sou-
těže o Národní pohár v kickboxu 
tříčlená výprava týmu Tonnyho 
Pacandy.

Rána, kterou zasadil 

přítel, se nehojí. 
 (africké přísloví)

CITÁT
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 Instalace na střechy rodinných domků
 Garance výkupu ze zákona po dobu 20 let
 Výkupní cena pro rok 2010 – 12,25 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

Fotovoltaická elektrárnaFotovoltaická elektrárna
na střechu Vašeho domuna střechu Vašeho domu

Energie ze slunce, která vydělává za Vás.

WWW.DREVOSTAVBYPLZEN.CZ

...poradíme, navrhneme optimální řešení, zrealizujeme 
3+1 již od 2 299 000,- Kč vč. základové desky a interiéru

Šetřete tisíce 
za vytápění Vašeho domu !!!
To co stojí dům od nás, Vy za 40 let protopíte.

Po - Pá: 10 00 - 1800

OC Remus, Žlutická 9, Plzeň, 323 00
tel./fax: + 420 377 226 018, 777 200 201

tel.: 377 236 377, 603 420 220, 602 193 288
E-mail : kukanova@volny.cz

zajistí
pro Vás

 stavební spoření

 hypotéky

 refinancování úvěrů

 pojištění nemovitostí

 pojištění domácností

 penzijní spoření
Kontaktní telefon: pí Kubátová

608 701 466

Systém staveb AVE PROFIS Plzeň 
klade velký důraz na vysokou kvali-
tu výstavby, nízkou energetickou ná-
ročnost stavěných objektů, šetrnost 
k životnímu prostředí – to vše ve 
spojení s kritérii nového moderního 
bydlení. Stavební systém nízkoe-
nergetických rodinných domů AVE 
PROFIS Plzeň umožňuje velmi kvalit-
ní výstavbu v různém prostorovém 
uspořádání při zachování nízké spo-
třeby energie.
Samozřejmostí je výstavba dle in-
dividuálního návrhu zákazníka. Po-
jem nízkoenergetický dům je stavba 
s nízkou spotřebou energie na vytá-
pění, která je oproti běžným novo-
stavbám, splňujícím české staveb-

ně-energetické předpisy, poloviční 
nebo menší. V porovnání se staršími 
stavbami lze u nízkoenergetických 
domů dosáhnout úspor na vytápění 
75% i více. Podmnožinou nízkoener-
getických domů jsou pasivní domy, 
které spotřebují až šestkrát méně 
energie než dnešní novostavby. Ať 
vytápíte nízkoenergetický dům čím-
koliv, vždy ušetříte. Je to logicky 
dáno menšími tepelnými ztrátami, 
obvodovými konstrukcemi domů 
a výplněmi otvorů, ale i výrazně 
menšími ztrátami větráním. Neza-
nedbatelné jsou rovněž úspory dů-
sledným odstraněním tzv. tepelných 
mostů a netěsností obvodových 
konstrukcí domu.

Střední škola Horní Bříza zavedla 
v roce 2001 učební obor Obkladač. 
První obkladači převzali výuční listy 
v roce 2004. Vzhledem k tomu, že 
nároky na kvalitu obkladačské práce 
neustále vzrůstají, pořádá SŠ Horní 
Bříza kurzy a rekvalifi kační studiumv 
tomto oboru.
Pro zájemce, kteří chtějí zvládnout 
základy obkladačských prací, po-
řádá SŠ Horní Bříza kurzy Učíme se 
obkládat. V teoretické části se sezná-
mí s nářadím, s přípravou podkla-
du, s druhy obkladových materiálů, 
s výběrem obkladů, dlažeb, lepících 
a spárovacích hmot, ale zásadami 
bezpečné obkladačské práce.
V praktické části se pod vedením 
zkušených učitelů naučí základy ob-
kládání.

Pokud Vás nabídka oslovila, neváhejte a zašlete svůj stručný pracovní 
životopis s uvedením místa bydliště do 30. března 2010 na adresu:

personalistika@tydeniky.cz.
Vybraní uchazeči budou o konání VŘ vyrozuměni písemně.

Těšíme se na Vaše e-maily. 

Zasáhla hospodářská krize do Vašeho osobního rozpočtu?
Máte obchodního ducha a chcete vydělávat víc peněz?

Rádi Vám dáme

PŘÍLEŽITOST
v rozvíjejícím se obchodním oddělení
regionálních novin Západočeský METROPOL 
v okresech Plzeňského a Karlovarského kraje

Požadujeme:
• ukončené SŠ vzdělání
• znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
• časovou fl exibilitu
•  výborné

komunikativní
schopnosti

Nabízíme:
•  zajímavou činnost na ŽL 

s možností převedení na 
HPP

•  vysoké ohodnocení
pracovního nasazení

•  výkon práce v okruhu
Vašeho bydliště

• pravidelné vzdělávání

Naše fi rma Nábytek Louda působí na 
trhu již 17 let. V naší rozsáhlé nabíd-
ce najdete nábytek z masivu, sedací 
soupravy rohové, sedací soupravy 
3+1+1, sedací soupravy 3+2+1. 
Jsou nabízeny v mnoha barevných 
odstínech látky, ekokůže a kožené 
sedací soupravy. Nabízíme obývací 
stěny, systémové obývací stěny i mo-
derní obývací stěny. Dále potom ko-
mody, skříně, ložnice, ložnice z ma-
sivu, dětské pokoje, dětské pokoje 
z masivu, dětské pokoje moderní, 
TV stolky, konferenční stolky, jídelní 
sestavy  i levné kuchyně. Vyrábíme 
nábytek z masivu v šesti barevných 
odstínech a dvou povrchových úpra-
vách vosk a lak. 

AVE PROFIS uspokojí zákazníky
Nízkoenergetické rodinné domy společnosti AVE PROFIS Plzeň jsou navrho-
vány a realizovány ve snaze uspokojit i ty nejnáročnější požadavky každé-
ho zákazníka. 

Kurzy obkládáníNábytek Louda
na trhu sedmnáct let

www.nabyteklouda.cz

Akce březen: 
při předložení tohoto kupónu doprava po Plzni zdarma

Rokycanská 2/2656 Plzeň, Interspar, 301 00 Tel: +420 775 590 286
Pondělí-Neděle: 9:00-20:00 hod.

www.nabyteklouda.cz

o Plzni zdarmaa po Plzdopravau doprakupóo kupóónuón

Druztová | Obec Druztová na se-
verním okraji Plzně, kde je kvůli 
chybějícímu územnímu plánu téměř 
nemožné stavět, by se do roka a půl 
měla rozrůst o deset nových rodin-
ných domů. Postavit je tam hodlá na 
vlastním pozemku soukromý inves-
tor. Vedení obce nechce, aby se z obce 
stal klasický městský satelit, ale ojedi-
nělý projekt schvaluje. Může pomoci 
některým tamním mladým rodinám 
a noví obyvatelé by mohli pomoci zas 
o něco více rozproudit život v obci.
Plzeňský investor chce obsadit po-
slední nezastavěný pozemek poblíž 
centra obce. Leží východně od obec-
ního úřadu. „Už se tam budují inženýr-
ské sítě a komunikace. Vlastní výstavba 
domů začne dle zájmu klientů na jaře. 
První domy mohou být v hrubé stavbě 
dokončené už ke konci roku,“ říká To-
máš Podlešák, který bude výstavbu 
koordinovat.
Starosta Druztové Roman Kohout 
by uvítal, kdyby výstavba pomohla 
hlavně současným mladým rodinám, 
které v obci žijí v domech společně 
s rodiči. Předpokládá ale, že novo-
stavby si spíše pořídí lidé, kteří pracu-
jí a zatím také žijí v Plzni, ale přitom 
touží po bydlení v klidné a dostupné 
lokalitě mimo město. 
„Do Plzně je to necelých pět kilometrů 
a je tu i dobré autobusové spojení prá-
vě s Plzní nebo i Chrástem. V obci je 
obchod, pošta, mateřská škola a slušné 
možnosti kulturního i sportovního vyži-
tí,“ říká o Druztové starosta Kohout. 
Jediným problémem prý je, že v obci 
není vodovod, i když o jeho výstav-
bu vedení obce dlouhodobě usiluje. 
Novostavby tak budou do jeho vybu-
dování napojeny na vlastní studny. 
Ostatní sítě, jako je elektřina, plyn či 
kanalizace, v projektu jsou.
Navržené domy stojí samostatně na 
pozemcích od 410 do 780 m2. Každý 
má garáž a ve dvou podlažích nabízí 
obytnou plochu do 150 m2. Budoucí 
majitelé si budou moci upravit vy-
bavení a vnitřní dispozice domů dle 
vlastních představ. Starosta by si přál, 
aby se obyvatelé nové zástavby při-
hlásili v obci k trvalému pobytu. 

V Druztové vyroste
deset nových domků

Střední škola, U KLUBU 302, 
330 12 Horní Bříza

Středisko celoživotního vzdělávání 
pořádá ve dnech 16. – 17. dubna 2010  a 14. – 15. května 2010 kurzy

UČÍME SE OBKLÁDAT 

Kurz je určen pro všechny, kteří se rozhodli zvelebit si své obydlí vlastními silami. Účastnický poplatek: 950 Kč.
Informace: Ing. Svitáková, tel: 377955978, 776 219 028, e-mail: svitaja@seznam.cz, info@stredniskolahb.cz



w
w

w
.p

lz
e
n
s
k
y
-
k
ra

j.
cz

 Západočeský Metropol na www.tydeniky.cz| bezplatná distribuce do domácností a stojanů v západních Čechách 05

Kr
aj

sk
ý 

úř
ad

 P
lz

eň
sk

éh
o 

kr
aj

e

Ostatní nominovaní obdrželi pamětní 
diplomy od akademického malíře Ota-
kara Trogana. Letošní předávání cen 
se konalo již počtvrté pod záštitou Li-
vie Klausové, manželky prezidenta ČR. 
Dalšími hosty byli Milada Emmerová, 
hejtmanka Plzeňského kraje, Pavel Rö-
dl, primátor města Plzně, ministryně 
zdravotnictví Dana Jurásková, ministr 
práce a sociálních věcí Petr Šimerka 
a mnoho dalších.
I. Kategorie Vítěz:
Město Český Krumlov - Zavedení euro-
zámků a euroklíčů do praxe.
II. kategorie  Vítěz:
Československá obchodní banka, 
a. s., Poštovní spořitelna - Vytvoření 
pracovních míst v Centru administra-
tivních služeb družstva invalidů ER-

V Plzni se předávaly ceny MOSTY 2009
V Plzni se konal v pořadí již sed-
mý ročník udílení cen MOSTY 
2009. Celkem bylo letos nomino-
váno 91 projektů a osobností. 
Vítězové jednotlivých kategorií 
opět získali ocenění, které ztvár-
nila akademická sochařka Jitka 
Wernerová.

„Snažím se tímto tento projekt podpořit a apeluji na zod-
povědnost všech. Nechte se vyšetřit i preventivně - to vám 
vzkazuji jako hejtmanka i jako lékařka!“, uvedla Milada 
Emmerová a dodala: „Náš kraj má bohužel prvenství ve 
výskytu zhoubných nádorů a tlustého střeva především!“
Maketa střeva byla v Plzni vystavena od 24. února do 
28.února.
Občanské sdružení Onkomaják, které projekt Střevo 
tour 2010 pořádá, chce upozornit lidi, aby se více vší-
mali svého zdraví. „Snažíme se, aby lidé nezanedbávali 
preventivní prohlídky a nestrkali hlavu do písku! Chce-
me, aby lidé po padesátém roce věku vyžadovali TOKS 
(test okultního krvácení) a od padesáti pěti let se zajímali 
o kolonoskopii, aby se jí nebáli a přišli včas! Cílem akce 
je zachraňovat životy lidí!“ vysvětluje Pavla Šlosserová, 
ředitelka občanského sdružení Onkomaják. 
Kampaň postupně probíhá v několika městech České re-

Záštitu nad předáváním cen Minis-
terstva vnitra převzal ministr vnitra 
Martin Pecina: „Blahopřeji všem, kteří 
dnes byli oceněni, a přeji jim, aby ve svých 
snahách o zvýšení kvality ve veřejné sprá-
vě nepolevovali,“ popřál vítězům sou-
těže během večera konaného v rámci 
6. Národní konference kvality ve veřej-
né správě v Táboře.
Krajský úřad Plzeňského kraje rozšíře-
ním interního systému Help-Desk do 
dalších oblastí zkvalitnil a zjednodušil 

komunikaci zaměstnanců s odborem 
informatiky a pevně „ukotvil“ procesy 
v této oblasti. Zaměstnanci KÚPK mo-
hou žádat např. nový nábytek, případ-
ně opravu, nebo vyřešení problému 
v kancelářích, řešit požadavek na ces-
tovní příkaz, na přesčas, nepřítomnost 
zaměstnance, vzdělávání ap.
Ministerstvem vnitra ČR byl KÚPK oce-
něn už v roce 2005 projekt s názvem 
Reinženýring procesů Krajského úřadu 
Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj spočítal, že pacien-
tům v krajských zdravotnických 
zařízeních vyplatil v loňském roce 
za regulační poplatky celkem 7,6 
milionu korun. Kraj měl na vyplá-
cení poplatků vyčleněno na celý 
rok 30 milionů korun a ukázalo se, 
ne všichni lidé si nakonec zažádali 
o navrácení poplatku. Výsledná su-
ma tedy byla podstatně nižší, než se 
původně předpokládalo. Na letošní 
rok kraj vyčlenil na poplatky 12 mi-
lionů korun. Od ledna kraj proplácí 
regulační poplatky zaplacené i za 
poskytování služby první pomoci 
a to i na území města Plzně. Kraj 
převzal ze zákona odpovědnost za 
provozování lékařské služby první 
pomoci. V Plzeňském kraji je v pro-
vozu necelá dvacítka pohotovostí, 
někde jsou pohotovosti při výjezdo-
vých místech krajské zdravotnické 
záchranné služby. „Kraj v loňském ro-

ce obdržel téměř 28 tisíc žádostí o vrá-
cení regulačních poplatků a 58 procent 
z toho tvořily žádosti osob ve věku nad 
60 let. Seniorům kraj vrátil na základě 
jejich žádostí celkem 5,2 milionu ko-
run,“ uvedl radní pro zdravotnictví 
Šimánek. 
Z výsledků vyplynulo, že o vracení 
regulačních poplatků mají největ-
ší zájem starší lidé, kteří jsou více 
nemocní a mají nižší příjmy. Dvě 
třetiny lidí si nechali peníze vrátit 
prostřednictvím poštovní složenky, 
zbytek se vracel bankovním převo-
dem. Plzeňský kraj proplácel pou-
ze čtvrtinu regulačních poplatků 
vybraných v krajských zařízeních. 
V Plzeňském kraji funguje systém 
vracení regulačních poplatků po-
někud odlišněji než v ostatních 
krajích. Pacient nejprve poplatek 
zaplatí a pak žádá kraj o jeho zpět-
né proplácení formou daru. 

GOTEP Proseč a následná spolupráce, 
cílená k integraci zdravotně postiže-
ných spoluobčanů do společnosti.
III. Kategorie Vítěz:
Engelbert Mildner - Za jeho celoži-
votní obětavou a neúnavnou činnost 
a úctyhodnou iniciativu v oblasti péče 
o mentálně postižené.
IV. kategorie Vítěz:

Naděžda Rubnerová in memoriam - Při 
loňských letních povodních neváhala 
skočit do rozbouřené řeky Ploučnice 
a obětavě pomohla zachránit volající 
paní na ortopedickém vozíku. Při po-
moci zahynula.

Text: Patrik Nacher

Hosty předávání cen byly i manželka prezidenta ČR Livie Klausová a hejtmanka 
 Plzeňského kraje Milada Emmerová.

Krajský úřad získal další
ocenění Ministerstva vnitra ČR
Krajský úřad Plzeňského kraje získal ocenění za projekt s názvem 
„Elektronizace vnitřních procesů krajského úřadu, aneb eGovernment 
začíná uvnitř úřadu“.

Tato licence se poskytuje nakla-
datelství k vydání 500 výtisků 
publikace, a to bezúplatně.„Nakla-
datelství Českého lesa vyhotovilo již 
v nákladu 500 kusů pro Plzeňský kraj 
knihu Pět plzeňských řek jako nepro-
dejnou publikaci sloužící k prezentaci 
Plzeňského kraje. Publikace v populár-
ně-naučném pojetí pojednává o pěti 
plzeňských řekách, o historii města ve 
vztahu k vodním tokům, technických 
vodních dílech a vzhledem k jejímu 
podrobnému a zároveň poutavému 
zpracování by její rozšíření veřejnosti 
bylo přínosem pro zvýšení povědomí 
o plzeňských reáliích týkajících se 
vodních toků na území města Plzně“, 
podotkl radní Plzeňského kraje pro 
oblasti životního prostředí a země-
dělství Petr Smutný, který dodal, 
že o publikaci byl tak velký zájem 
ze strany veřejnosti, že se kraj roz-
hodl k bezplat- nému předání 
autorských práv 
k výtisku 500 
kusů, které se 
objeví v běž-
ném prodeji 
na knihku-
peckých pul-
tech.

Pět řek v prodeji
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Členové Rady Plzeňského kra-
je schválili uzavření licenční 
smlouvy k poskytnutí oprávnění 
k výkonu práva užít dílo – texty 
k publikaci Pět plzeňských řek 
za účelem jejího knižního vydání 
a šíření mezi Plzeňským krajem 
jako poskytovatelem a Naklada-
telstvím Českého lesa. 

Kraj vrátí miliony
za regulační poplatky

Rada Plzeňského kraje schválila poskytnutí fi nančních darů jako kompen-
zace regulačních poplatků uhrazených  příjemcům darů za měsíc prosinec 
2009 ve výši 756 350 korun.

Hejtmanka Emmerová si prohlédla střevo
Hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová na-
vštívila ve středu 24. února maketu střeva v rámci 
projektu Střevo tour 2010 v OC Olympia Plzeň.

„Patnáctka je nejpravděpodobnější 
varianta,“ uvedl dopravní expert 
Ondřej Vohradský ze Správy veřej-
ného statku města Plzně. Současně 
odmítl tvrzení, že by prosazoval 
dvanáctku. Podle něj dvanáctka, 
o které se uvažuje, jezdí příliš čas-
to a její časové intervaly odpovída-
jí pouze přepravě v době špičky.
A jaké bude tedy řešení, když pat-
náctka má zase delší prodlevy? „Je-
jí spoje se v ranní špičce posílí dal-
šími linkami. Uvažujeme o variantě, 
že by ze Zábělské ulice na Doubravce 
jezdila nová linka číslo sedmnáct,“ 
konstatoval Vohradský. Sedmnáct-
ka by tedy sloužila jako ranní 
posilový spoj, který v šest hodin 
ráno odveze dělníky do továren. 
Patnáctka pojede trasou z Lobez 
a v Tylově ulici zabočí do Koper-
níkovy, odkud Borskou ulicí dorazí 
na Borská pole a skončí v Teslově 
ulici.
To však nejsou všechny novinky. 
Rovněž od července se rozdělí 
trolejbusová linka číslo 13 na dvě 
větve a na trať se díky tomu vrátí 

desítka. Třináctka nadále pojede 
z Černic do ulice Na Dlouhých. Její 
nová větev, desítka, pak od nákup-
ního střediska Olympia k Centrál-
nímu autobusovému nádraží.
Podle slov Ondřeje Vohradské-
ho znalci také vyhodnocují data 
z průzkumu z minulého týdne 
a z loňského podzimu, jež mají 
pomoci k optimálnějšímu nasta-
vení dopravy. Statistiky napoví-
dají, že se v některých lokalitách 
změnily počty cestujících. „Právě 
na Borských polích, kde některé to-
várny skončily,“ připomněl Ondřej 
Vohradský. Podklady správy veřej-
ného statku, týkající se intervalů 
a vytíženosti linek, zpracovávají 
městské dopravní podniky. „Cílem 
je nejen optimalizace dopravy jako 
takové, ale především nákladů na 
dopravu,“ řekl dopravně provozní 
ředitel městských dopravních pod-
niků Václav Zikmund.
Nové trolejbusy - jak vypadá návrh 
linek č. 10: Černice nákupní cent-
rum - CAN 15: Lobzy - Teslova 17: 
Doubravka - Teslova (met)

Trolejbus spojí 
město s továrnami

Plzeň | Revoluční změna v plzeňské veřejné dopravě se blíží. Na dosud 
hůře dostupná Borská pole, kde pracují a studují tisíce lidí, začne od 
července jezdit trolejbus. Zřejmě půjde o linku číslo 15 z Lobez. V návrhu 
se také počítá s doplňujícím spojem v ranní špičce - novou linkou číslo 
sedmnáct.

Plzeňané se dočkají velké dopravní proměny - od července 
je bude vozit za prací či studiem na Borská pole nový spoj

publiky s nafukovací maketou tlustého střeva, která je 
9 m dlouhá, 5 m široká a 3 metry vysoká a informuje ve-
řejnost o prevenci a léčbě rakoviny tlustého střeva, v je-
jímž výskytu a úmrtnosti patříme na špičku na světě.

Plzeň | V Západočeském muzeu mů-
žete vidět unikátní výstavu trojroz-
měrných modelů velkých pravěkých 
zvířat v životní velikosti s názvem 
Doba ledová – giganti. Návštěvníci 
se mohou těšit na jedenáct gigantů, 
zástupců vyhynulých zvířat z doby 
ledové, která žila v Evropě, v Asii, 
v Jižní a Severní Americe a na Novém 
Zélandu. Největším exponátem vý-
stavy je mamut. 
Kromě obrovského mamuta je k vi-
dění také mnohem menší americký 
šavlozubec, někdy přezdívaný šavlo-
zubý tygr a rovněž nevelký evropský 
medvěd jeskynní. Dalších osm zvířat 
je pro návštěvníky velkým překva-
pením. Tři z nich obývala americký 
kontinent ještě před osmi až deseti 
tisíci let. Byl to především obrovský 
lenochod zvaný megatérium, který 
dosahoval délky až šesti metrů. Po-

dobně obrovský byl až dvoutunový 
glyptodon, příbuzný dnešního pá-
sovce. Nevídanou podívanou poskyt-
ne i pohled na největšího hlodavce za 
poslední dva miliony let, severoame-
rického velebobra. I střední Evropou 
se procházel megaloceros, veledaněk 
s až třiapůlmetrovým parožím. Ko-
lekci jedenácti vystavených zvířat 
vytvořil během dvou let tým českých 
přírodovědců a výtvarníků. Tvůrci 
vycházeli z dosud známých nálezů 
s cílem vytvořit co nejvěrnější podo-
bu dnes nežijících živočichů. Soubor 
jedenácti modelů je nejen českým 
unikátem, ale podobná série věrných 
modelů se zatím podle dostupných 
informací neobjevila nikde ve světě. 
Výstava bude k vidění v Západočes-
kém muzeu až do 30. května. 

Mamuti v muzeu

Text a foto: Vlasta Zemanová



 Pane děkane, nemáte obavy z to-
ho, že by se na právnickou fakultu 
pro další studijní rok přihlásilo mé-
ně zájemců?

Myslím si, že aféra na právnické fa-
kultě v Plzni zatím nijak neovlivnila 
počet zájemců, kteří se na ni hlásí ke 
studiu. Fakulta zatím obdržela 1 200 
přihlášek, což je adekvátní stejnému 
období loňského roku. Přihlášky ke 
studiu se podávají do konce února. 
Ke studiu plzeňských práv letos při-
jmeme 250 lidí. Nebude brán nikdo 
na odvolání. Přijímat budeme jen na 
základě výsledků testů Scio, to zna-
mená, že bude zcela objektivní kri-
térium. Každý tak má šanci a bude 
záležet jen na tom, jak dopadne. 

 Není tajemstvím, že fakulta bude 
propuštět. Koho se to bude týkat?

Týká se to zhruba třetiny zaměstnan-
ců a není jiný důvod než kvůli úspo-
rám. Vysokou přezaměstnanost na 
právech kritizovala už dříve akredi-
tační komise Právnická fakulta Zápa-
dočeské univerzity (ZČU). Fakulta má 
letos v rozpočtu přibližně o 20 milio-
nů korun méně než loni, to je pokles 
asi o třetinu. Jinde než na platech se 
šetřit nedá. Cílem není snížit plošně 
o 40 procent mzdu, ale fakultu ozdra-
vit a snížit počet zaměstnanců. Mzda 

Na právnickou fakultu se hlásí
stejný počet studentů jako loni 

O současné situaci na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni jsme 
hovořili s jejím děkanem Jiřím Pospíšilem. Hovořili jsme o tom, jak budou 
probíhat přijímací zkoušky, jak se fakultě daří očistit své jméno a o tom, zda 
plagiátorská aféra odradila zájemce o studium práv.

se sníží externistům, s řadou z nich 
se rozloučíme. Klíčové pro úspory je 
právě menší počet zaměstnanců. Fa-
kulta má nyní nejnižší platy na uni-
verzitě. Průměrný plat na právnické 
fakultě je přibližně poloviční, v ně-
kterých oblastech až třetinový ve 
srovnání s jinými fakultami. Plzeňská 
právnická fakulta propustila v rámci 
úsporných opatření na začátku nové-
ho semestru 41 svých zaměstnanců. 
Fakulta se potýkala s vysokou pře-
zaměstnaností v porovnání s jinými 
fakultami v ČR. Způsoby ukončení 
pracovního poměru jsou různé, po-
dali jsme patnáct výpovědí, dalším 
lidem jsme neobnovili smlouvy a ně-
kteří odešli na základě dohody nebo 
na vlastní žádost. Fakulta se rozlouči-
la i s řadou osob, které poškozovaly 
dobré jméno fakulty. 

 Jak lidé reagovali?

Různým způsobem. Nereaguje ale na 
ni například Daniel Telecký, předseda 
akademického senátu, který je úzce 
spojen s kauzou plagiátů na fakultě. 
Je údajně dlouhodobě nemocný. Byli 
bychom rádi, aby pro očištění dobré-
ho jména fakulty brzy odešel. Vedle 
41 pracovníků, kteří plzeňskou práv-
nickou fakultu opustí, přejde dalších 
20 lidí z trvalého pracovního pomě-
ru na formu spolupráce na základě 

dohody o provedení práce. O práci 
přišlo v rámci úsporných opatření 
i několik pracovnic sekretariátů ka-
teder.

 Jaké kroky už fakulta učinila ke 
svému očištění? 

Z poslední doby lze připomenout 
například účast externích zkušeb-
ních komisařů u státních zkoušek. 
Tito komisaři byli jmenováni Minis-
terstvem školství, mládeže a tělový-
chovy a potvrzují, že státní zkouš-
ky probíhají naprosto standardně 
a znalosti našich studentů jsou plně 
srovnatelné se znalostmi studentů 
jiných fakult. (met)

www.roxy2.cz            roxy2@
roxy2.cz          tel.: 475 600 650
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Špatně žijí ti, kteří se domnívají, že budou žít věčně (Publilius Syrus) bylo správné znění tajenky v minulém čísle Západočeského Metropolu. Reprezentativní nástěnný ka-
lendář s fotografi emi cestovatele Leoše Šimánka získává vylosovaný výherce Josef Burian z Plzně a Oldřich Rada z Plzně. K vyzvednutí v naší redakci. Pro vylosovaného 
luštitele dnešní křížovky jsou připraveny 2 lístky na pořad Josefa Pospíšila Beze spěchu. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 
320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 12. března 2010. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. 
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Beran 21. 3. - 20. 4.
Špatné nálady svých kolegů 

i miláčků ignorujte. Vás život i práce baví 
a máte dobrý pocit, nenechte si ho proto 
ničím zkazit. Jste kreativní a možná vám 
to i někdo trochu závidí. Nevšímejte si 
toho.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Zdá se vám, že v poslední době 

vedete jeden nekonečně dlouhý monolog? 
Pokud ano, pokuste se o dialog. Poslou-
chejte občas, co říkají ostatní a všímejte 
si jejich problémů. Nesoustřeďujte se stále 
na sebe.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Vaše rozpolcená duše už potře-

buje svěží jarní vítr. Oč víc si letos příchod 
jara dá na čas, o to víc bude bouřlivější. 
Připravte se proto dobře, změňte účes, 
barvu vlasů i styl oblečení. Čeká vás skvělé 
období.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Vy nikdy nic nevzdáváte. Přesto-

že momentálně máte pocit, že se ve vás 
i kolem vás všechno hroutí, vaše síla je 
v tom, že si s problémy poradíte sami. Ale 
možná by vám prospělo občas se někomu 
svěřit.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Neberte příliš vážně, co vám ra-

dí druzí, ale neberte příliš vážně ani sami 
sebe. Vaše schopnost jít vzad místo vpřed, 
není občas na škodu. Máte čas si všechno 
dobře promyslet a nedělat zbrklá rozhod-
nutí.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Nezabývejte se problémy jiných 

více než svými vlastními. Nesnažte se vcí-
tit do každého, kdo se vám 

svěří. Starejte se o své 
zdraví, místo dlouhých 
hovorů v kavárnách se 

věnujte procházkám 
v přírodě.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Často dogmaticky očekáváte, 

že se všichni ostatní přizpůsobí vašemu 
způsobu myšlení. Tato nepružnost až za-
tvrzelost je vaší Achillovou patou a způso-
buje vám problémy v komunikaci. Buďte 
vstřícnější.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Z vašich zájmů a aktivit si musíte 

vytřídit priority. Jinak se váš talent i schop-
nosti rozmělní a nebudete schopni se na-
plno realizovat. Jednou z hlavních starostí 
je, na jaký cíl se zaměříte.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Vnímejte pozorněji lidi kolem se-

be. Jste příliš hluboce zahleděni do svého 
EGA, proto nejste někdy schopni objektiv-
ně posoudit kvalitu vašich přátel. Rádi pře-
kračujete hranice, abyste to nepřehnali! 

Štír 24. 10. - 22. 11.
Nebraňte se lehkému fl irtu, ale 

do vážných známostí se nepouštějte. Če-
kají vás náročné pracovní úkoly, možná by 
vám nezbylo prostor pro touhu. To by byla 
škoda, protože ta je na lásce nejlepší.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Vaší známou slabostí je drbání 

známých i vašich miláčků. Dejte si pozor 
na nepříjemnosti, které vám hrozí. Raději 
si pár super žhavých klepů odpusťte a mís-
to jejich šíření jděte na bodyforming.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Nejste právě v nejlepší kondici 

ani duševní, ani fyzické. Dlouhá zima vás 
vyčerpala, musíte doplnit síly. Přestaňte 
se ohlížet na módní trendy a dopřejte si 
všechno, na co máte chuť. Prospěje vám to 
víc než dokonalá image.

Připravila: Ludmila Petříková

Programy divadel

 6. 3. - 19 h. Zkrocení zlé ženy.
 7. 3. - 14.00 Válka ve sborovně. 
 9. 3. - 19 h. Portugálie (K 9).
10. 3. - 19 h. Ve státním zájmu (K 10).
11. 3. - 19 h. Limonádový Joe.
12. 3. - 19 h. Dáma na kolejích (K 12).
13. 3. - 19 h.  KRÁSKA A ZVÍŘE 
 - premiéra (A). 
14. 3. - 19 h. Chicago. 
16. 3. - 19 h. Kráska a zvíře (K 5). 
17. 3. - 11 h. Kniha džungle - zadáno. 
17. 3. - 19 h. Dáma na kolejích (K 6).
18. 3. - 19 h. Sliby -chyby (K 7).
19. 3. - 11 h. Kniha džungle - zadáno.
20. 3. - 19 h. hodin Portugálie (K 8).

KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 743

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

 6. 3. - 19 h. MONTY PYTHON‘S
SPAMALOT - premiéra (P).
 7. 3. - 10.30 h. Koncertní matiné.
Účinkuje VĚRA MÜLLEROVÁ 
 7. 3. - 19 h. Monty Python‘s
 Spamalot (V 17). 
 9. 3. - 11 h. Romeo a Julie
 zadáno.
 9. 3. - 19 h. Vévodkyně z Chicaga 
 (S 9). 
10. 3. - 19 h. Šípková Růženka 
 (V 6).
11. 3. - 19 h. Veselé paničky
 windsorské (V 11).
12. 3. - 19 h. Lucerna (V 4). 
13. 3. - 19 h. Romeo a Julie (S 18).
14. 3. - 14 h. Veselé paničky
 windsorské (N 2).
16. 3. - 19 h. Monty Python‘s
 Spamalot (V 5).
17. 3. - 19 h. - Šípková Růženka
  (V 2).
18. 3. - 19 h. - Lucerna (V 7).
19. 3. - 19 h. - Šípková Růženka
  (V 8).
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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

Plzeň | Zřejmě první profesionální divadelní inscenace, která vzniká v ne-
závislé produkci, se rodí v Plzni. Tragikomedii Sirup, z pera uměleckého 
šéfa Dejvického divadla Miroslava Krobota, připravuje v Plzni režisér Vilém 
Dubnička.„Sirup je tragikomedie, není to záležitost komerční a také nejsme zá-
jezdová agentura. Hrát budeme tady, v Alfě v Plzni a bez její pomoci bychom 
to dělat nemohli,“ řekl režisér inscenace Vilém Dubnička. „Sirup má podtitul 
hra ze života. A ten už sám o sobě napovídá, že je tu spousta otázek, které se 
většinou bojíme položit, ale vše se ve hře řeší s nadhledem, s nadsázkou,“ do-
dává Dubnička. Diváci se mohou těšit na oblíbené herce Michala Štěrbu, 
Štěpánku Křesťanovou, Zdeňka Rohlíčka, Bronislava Kotiše, Kristýnu Hla-
váčkovou a hosta Kateřinu Hrachovcovou. Sirup je po letech její návrat do 
západočeské metropole a jak říká, moc se na něj těší. Premiéra bude v Alfě 
5. dubna. (ol)

Na Sirup do Plzně

Tak, s trochou něžné nadsázky, ironi-
zující naše okouzlení sladkobolnými 
sny, vidí portugalsko-maďarský dra-
matik Zoltán Egressy. Portugálie je 
obrazem pocitu, že vždycky je dobře 
tam, kde zrovna nejsme. 
Autor v tragikomickém příběhu 
své hry nahlíží i naivitu takových 
útěků k romantickým vidinám. 
Dojemné, hořké i komické osudy 
klientely a personálu jedné ves-
nické hospody v Maďarsku, kde 
se Portugálie odehrává, poukazují 
také na to, že šance žít s vědomím 
smyslu a naplno nemusí být mar-
ným blouzněním. Většina postav 
hry ale těžko nachází odvahu ris-
kovat svou stávající jistotu, jakkoli 
je neutěšená. 
A tak zůstává ve světě promarně-

Portugálie v Divadle J. K. Tyla
Plzeň | Divoký příboj, vlny, odráže-
jící západ slunce a několik rybářů, 
upírajících svůj pohled v mlžné dál-
ky nekonečného oceánu. Až k nim, 
na zlatisté útesy mořského břehu, 
doléhají tóny pochmurné písně fado. 
V černém, s kytarou a hlasem pev-
ným, byť zastřeným slzami, zpívá 
kdosi o zklamané lásce. A ti na břehu 
poslouchají a mlčky se dívají do dál-
ky. V bezednou nicotu, tam, kde končí 
obzor, kde končí svět. Mlčí a teskní.

ných příležitostí a zapomenutých 
přání s rozhodnutím jen tak pře-
žívat. Tento postoj ovšem nesdílí 
(a nechce sdílet) hospodského dce-
ra (Kristýna Hlaváčková), přestože 
i na ni doléhá únava z jednotvárné-
ho života. To se rázem změní s pří-

chodem sympatického mladého in-
telektuála z Budapešti (Zdeněk Roh-
líček), který se tady zastavil na své 
zamýšlené cestě do Portugalska. Je 
úplně jiný než všichni… a tak se 
do něj zamiluje, celým srdcem. I se 
vším rizikem zklamání. (ham) 

Zdeněk Rohlíček jako Drobek a Kristýna Hlaváčková v roli Mašle ve hře Portu-
gálie, kterou režíroval Martin Vokoun v plzeňském Divadle J. K. Tyla na scéně 
Komorního divadla.

Na snímku herci během první čtené zkoušky zleva Kristýna Hlaváčková, Štěpánka 
Křesťanová a Kateřina Hrachovcová s režisérem Vilémem Dubničkou (vpravo). 

www.roxy2.cz

reklamní agentura

Bozděchova 97/2
400 01  ÚSTÍ NAD LABEM

Tel.: +420 475 600 650
roxy2@roxy2.cz, info@roxy2.cz
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Kontakt pro podnikatele a fi rm
y: 

Jaroslav M
arian, tel. 603 884 663, e-m

ail: m
arian@

tydeniky.cz
Jan Bárta, tel. 733 320 735, barta@

tydeniky.cz
Eva Růžičková, tel. 721 20 28 15, ruzickova@

tydeniky.cz
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Vážení a milí čtenáři,
přiznávám, že tohle současné poča-
sí mne už unavuje. Pokud mne ne-
budí slunce, nechce se mi z postele. 
Na zataženou oblohu si zvykám po-
malu a když se podívám do zamra-
čeného nebe, zavrtám se znovu do 
polštářů. Někdy usnu, někdy „řeším 
neřešitelné...“. Třeba chování svých 
přátel a známých. Někdo něco řek-
ne, napíše, nebo se nějak zatváří 
a já to nějak pochopím. Později tře-
ba zjistím, že to myslel úplně jinak 
a stává se mi to i u těch, o kterých si 

myslím, že je znám velice důvěrně. 
A to tedy nevím proč. Asi proto, že 
ostatní lidi nevidím takové, jací ve 
skutečnosti jsou, ale pouze v podo-
bě, jakou si o nich udělám představu 
podle svého momentálního rozpolo-
žení. A může se stát, že mám v hla-
vě špatně nastavené fi ltry, přes které 
je vidím negativně. Ale co. Horší je 
to s těmi, kteří mají v hlavě zataže-
no stále a rozhodli se stěžovat si na 
všechno a na všechny. Kdo má ruce 
a nohy, stěžuje si na cokoliv, podává 
žaloby na kdekoho a chce se hádat 

za každou cenu. Prý je to in. No, je-li 
za tou vyšší společností opravdu jen 
ten počet žalob, to abych se přidala. 
Budu žalovat prodavačku, že se na 
mne ráno neusmála, lékařku, že mi 
v mládí neupravila stravovací návy-
ky tak, že místo vepřové by mi chut-
naly jogurty, budu si stěžovat na 
zubaře, že mi trhal zuby moudros-
ti a že se mi po nich stýská. A když 
to nebude stačit, budu žalovat uči-
telku ze základní školy, že mi ne-
dokázala vtlouct do hlavy matema-
tiku a že tím trpím dodnes. Možná 

budu žalovat učitele autoškoly, že 
mne nenaučil pořádně jezdit a ne-
chám mu zaplatit i tu popelnici, kte-
rou jsem během své první jízdy zde-
molovala. A možná budu žalovat ři-
diče městské hromadné dopravy, že 
jsem kvůli nim zmeškala schůzku se 
svým idolem. Čím víc žalob vymys-
líme, tím bude naše společnost vy-
spělejší...!

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. 
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Předprodej vstupenek: 
Infocentrum města Plzně

ZM_05_03

PŘI PŘEDLOŽENÍ VYSTŘIŽENÉHO INZERÁTU 10% SLEVA NA UVEDENÉ AKCE!

www.mestanska-beseda.cz

příběhy pětice 
komiksových hrdinů J. Foglara  host: Miluška Voborníková  

RYCHLÉ ŠÍPY 
(DIVADLO A. DVOŘÁKA, PŘÍBRAM)

PETR SPÁLENÝ
& APOLLO BAND

ONDŘEJ HAVELKA 
& MELODY MAKERS

zažijte atmosféru jako z filmu pro pamětníky...
„PŘÍBĚH JAZZU ANEB HUDBA, KTERÁ ROZHÝBALA 20. STOLETÍ“

Lyžování na Tachovsku – Ski areál Přimda
Lyžařské středisko Přimda zatím neskýtá lyžařům takové možnosti, 
jaké najdou ve známých alpských centrech, přesto si i středně náročný 
lyžař přijde na své.

Umělé zasněžování a večerní osvět-
lení. V areálu je ski servis, záchran-
ná služba, občerstvení, půjčovna 
lyží, snowtubing. V areálu se na-
cházejí dva vleky. Slalomový svah 
délka vleku - 490 m, horní stanice 
vleku 812 m n. m. převýšení 120 m. 
Cvičná louka - kapacita - 500 osob/
hodinu, délka vleku - 330 m, horní 
stanice vleku 697 m n. m., převýše-
ní 60 m. 
V okolí hradu Přimda se nachází 
běžecká trať 2 km. Hrad Přimda je 
po Pražském hradu považován za 
druhou nejstarší stavbu kamen-

ného hradu v Čechách. S počátky 
hradu Přimdy je tradičně spojován 
údaj kronikáře Kosmy vztahující se 
k roku 1112. V držení Přimdy se vy-
střídalo více majitelů. V roce 1675 
koupil panství i s hradem Jan Václav 
Novohradský z Kolowrat. V majetku 
tohoto rodu je území dodnes. S vý-
jimkou asi 50 let nacistické a komu-
nistické vlády v zemi. Návštěvníci 
Ski areálu Přimda, po celou dobu 
provozu areálu je vám k dispozici 
dřevěná chata, kde se můžete ohřát 
a odpočinout si. Součastí areálu je 
i plavecký bazén.

Když před dvěma lety zakoupilo Kos-
metické laserové centrum VS LASERA 
nový unikátní laser EXELO 2, šlo be-
zesporu o dosud největší kvalitativní 
skok v odstraňování vrásek. Po nemi-
losrdných frézkách, které poměrně 
drasticky seřezávaly nerovnosti reliéfu 
pokožky, se ve světě objevil laser, který 
oproti všem dosavadním typům kůži 
neřeže, ale zasahuje ji pouze bodově. 
Výsledek zákroku včetně pooperační-
ho komfortu byl přímo revoluční!
To ale nebylo zdaleka všechno! Hned 
necelý rok poté, co se na Laseře ob-
jevilo EXELO, přichází další metoda, 
o které se dá říci, že nejen nebolí, ale 
dokonce u klientek vyvolává relaxační 
pocity – LEDA SCREEN. Připomíná pří-
jemné opalování: namísto slunce září 
laser, po něm přichází na řadu (stejně 
jako u moře) hojivý krém.
Jenomže – jak už to bývá – ženy zača-
ly řešit problém, který ze zákroků by 
měly podstoupit?! Příjemné relaxační 

žluté světlo, které je nutné několikrát 
opakovat, anebo o něco razantnější 
zákrok, který si odbudeme v jednom 
sezení? 
A protože se odborným sledováním 
stejného problému po celou dobu 
provozu dvou unikátních laserů zabý-
vali i lékaři Lasery, došli k ideálnímu 

spojení obou metod. Zatímco bodově 
působící Exelo 2 ošetřuje horní vrstvy 
pokožky, metoda LEDA screen zasahu-
je hlubší vrstvy kůže a podkoží. Ná-
sledným propojením těchto metod lze 
dosáhnout synergického efektu.
Až potud bychom balíček mohli na-
zvat konfekčním, neboť jeho shora 
uvedené dvě části absolvují všechny 
klientky. Rozdílnost spočívá pouze 
v potřebě individuálního počtu opako-
vání relaxační metody Leda screen. 

V čem tedy spočívá individuálnost 
přístupu ke klientce? V průběhu celé-
ho balíčku ženy opakovaně konzultují 
s dermatologem, který po skončení 
„konfekční“ části začíná „šít na míru“. 
Tuto třetí fázi balíčku nazývají odbor-
níci Lasery „vizuálním doladěním“. 
Ojedněle přebývající hlubší vrásky 
je možné dořešit botulotoxinem či 
výplněmi, ve většině případů jsou or-
dinovány pouze zklidňující masky či 
následná péče o pleť u speciálně pro-
školených kosmetiček.
Kosmetické laserové centrum nazvalo 
celý balíček proti vráskám, který letos 
pořídíte maximálně do 15 000 korun, 
je hitem roku 2010. Už sám slogan 
naznačuje, že navštívíte-li laserové 
centrum v Sokolovské ulici 82 v Plzni 
několikrát, je nabíledni, že v průběhu 
roku označeného číslicí 2010 vás lé-
kaři a přístroje zmíněného pracoviště 
vizuálně navrátí o pěkných pár let 
zpátky.

Správná odpověď 
na Metropol soutěž  

1 c) Nejdelší řeka Ruska je Volha.
2 b)  Nejvyšší hora bývalého Sovět-

ského svazu je Elbrus.
3 c)  Nejhlubší jezero bývalého So-

větského svazu, ale i světa, je 
Bajkal.

Vylosovanou výherkyní se stala Ma-
rie Šulová. Může se těšit na kalen-
dář Leoše Šimánka pro letošní rok 
a vstupenku na jeho představení 
14. března v Plzni. K vyzvednutí 
v redakci.

METROPOL   soutěž

Kosmetický Balíček proti vráskám

Výherci čtenářské soutěže o večeři pro dvaVýherci čtenářské soutěže o večeři pro dva
v nové italské restauraci v Plzniv nové italské restauraci v Plzni

Alena Poslední, Karlovy Vary

Růžena Pirnerová, Plzeň

Petra Pazderková, Nepomuk

Správná odpověd ze třetího kola je 

c) hovězí maso

Redakce obdržela na více než sto odpovědí, za  přízeň čtenářům děkujeme a výhercům blahopřejeme.

Muzeum Královská mincovna Jáchy-
mov zve na přednášku „Život s horskou 
službou“, která se koná v sobotu 6. 3. 
2010 v 17 hodin. Dlouholetý náčelník 
horské služby Rudolf Chlad bude vy-
právět o jedenadvaceti letech služby 
v Krušných horách na Božím Daru. 
Zavzpomíná na začátky u horské služ-
by a porovná je s dnešní úrovní, která, 
pokud se týká vybavení i dovedností 
záchranářů, si nezadá s vyspělými ev-
ropskými státy. Nebudou chybět ani za-
jímavé příběhy, které zažil při své práci. 
V muzeu v Nejdku zahajujeme výstavu 
„Spolu a hravě…“ Vernisáž se koná ve 
čtvrtek 11. 3. 2010 v 17 hodin.Letos bu-
dou představeny handicapované děti 
z Občanského sdružení Dětská radost 
a jejich čtyřnozí kamarádi ve 4. ročníku 
velikonoční prodejní výstavy. Návštěvní-
ci výstavy mohou také hodnotit výtvo-
ry dětí z MŠ, ZŠ a OS v soutěži s názvem 
„Jarní mláďátka vyrobí nám děťátka“. 
„Slavné vily Karlovarského kraje“ před-
staví výstava v karlovarském muzeu 
na Nové louce od 18. 3. do 25. 4. 2010. 
Vernisáž a křest stejnojmenné knihy se 
koná ve čtvrtek 18. 3. 2010 v 17 hodin. 
Budou představeny nejvýznamnější 
vily z lázeňských měst Karlovarského 
kraje z hlediska architektury. 

Muzeum Karlovy Vary zve

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKA:

Z kolika fází je složený „Balíček 
proti vráskám“ Kosmetického la-
serového centra VS LASERA? 

Odpovědi zasílejte na adresu Zá-
padočeský METROPOL, soutěž 
LASERA, Sedláčkova 16, 320 00 
Plzeň. Vylosovaný vítěz získá 
poukázky na ošetření v hodnotě 
15 000 Kč, další dva pak poukáz-
ky desetitisícové. 

Kosmetické laserové centrum 
VS LASERA - 323 00 Plzeň,
Sokolovská 82
tel. 377 539 126,
mob. 775 339 126, email: info@
vslasera.cz, www.vslasera.cz


