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ČÍSLO 5 • ROČNÍK III • 19. BŘEZNA 2010PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ

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
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www.market-live.cz

nákupní portálp pp

sleva až 90 %
•pouze nové zboží
•široký sortiment
•nákup, který si užijete!

Zdeněk Troška se narodil 18. květ-
na 1953 ve Strakonicích. Absolvo-
val středoškolská studia na Lycée 
Camot ve francouzském Dijonu 
a poté fi lmovou a televizní režii na 
pražské FAMU.
Za sebou má 18 fi lmů. Do podvědo-
mí diváků se ale dostal především 
komediální trilogií Slunce, seno, či 
později trilogií Kameňák, ale také 
řadou pohádek. Je držitelem řady 
ocenění, především pak v zahrani-

čí, kde sbírá ceny na různých fes-
tivalech.
Žije střídavě v Praze a v jihočes-
kých Hošticích, kam se rád vrací. 
Jeho největší životní kamarádkou 
byla herečka Helena Růžičková. 
Protože je pojilo hluboké přátel-
ství, často připomíná její krásné 
rčení - „Nikdy nezapomeňte na 
úsměv, je to světlo, které při po-
hledu do očí prozradí, že je srdce 
doma“.

Text a foto: Radek Kraus

Chatový tábor ve Svojšíně

má pro Vaše děti ještě několik volných míst v prázdninových termínech 
od začátku července do 24. 7. 2010 (2 běhy) a 31. 7.-14. 8. 2010. 

Podívejte se proto na náš web a zjistíte, že to co je pro Vás na táboře připraveno, se do inze-
rátu nemůže vejít. A překvapení, která Vaše děti na pobytech čekají, se dopředu nemohou 

prozradit. Stačí kliknout na www.chatovytabor.cz nebo volat 721 827 086.

Zdeněk Troška,Zdeněk Troška,
šiřitel dobré náladyšiřitel dobré nálady
Kdyby se měřila pohoda a dobrá nálada na nějaké jednotky, zaručeně by ji byl „jeden Troška“. Právě režisér, Jihočech, 
rodák z Hoštic u Volyně Zdeněk Troška, je nositelem a šiřitelem pohody, úsměvu a dobré nálady. V současné době 
uvádí do kin svůj další fi lm - komedii Doktor od Jezera hrochů.

táčení jsme upravili děj do dnešní doby, reakce a vyjadřování 
postav jsme přizpůsobili dnešnímu úzu. Myslím, že tím poe-
tika pana Švandrlíka nijak neutrpěla, naopak, bude divákům 
bližší.

 Má to být tedy komedie se vším všudy. Myslíte si, že se 
v tom řada Čechů, ale i Slováků pozná, stejně jako třeba ve 
vašich legendárních Sluncích, senech…? 
Určitě. Jak říkám, jsme pořád stejní, v každém z nás je stále 
kus dobrosrdečného, ale i závistivého Čecháčka či Slováčka 
a my jsme jen - jak se kdysi říkalo - nastavili zrcadlo. Samo-
zřejmě že s nadsázkou a veselým pohledem na svět. Ale i tak 
si při sledování příběhu řeknete - přesně: To je jako u nás, 
nebo jako u sousedů.

 Letos připravujete další z romantických pohádek - Čer-
tovu nevěstu - a natáčet by se mělo na jihu Čech. Kde to bu-
de, o čem to bude a koho z herců diváci na plátně uvidí?
Scénář k pohádce vznikl volně na motivy dvou pohádek Bo-
ženy Němcové a pokud seženeme peníze, měl by vznikat – 
třeba ve Staré oboře na Hluboké, kde jsme točili i Nejkrásnější 
hádanku, dále v Bechyni, v Nových Hradech, na Choustníku 
a také na zámku Buchlovice na jižní Moravě. Pohádku jsme 
zasadili do doby rokoka a krásný zámek je pro ni jedinečnou 
kulisou. V roli Lucipera uvidíte Františka Němce, královnu 
jsem slíbil Sabině Laurinové, čerta Honzovi Dolanskému, 
poustevníka Honzovi Kuželkovi. Hlavní dvojici princezny 
a jejího přítele z dětství ještě nemám rozhodnuté.

 Ptát se vás na to, jak se máte, pane režisére, je asi 
zbytečné. Záříte úsměvem, stále jste v dobré náladě. 
Jak to děláte? 
Dobrá nálada je odrazem našeho nitra. Pokud je naše duše 

klidná, vyzařuje dobro a vstřícnost. Pokud je v duši tma 
a chaos, i navenek se naše chování jeví jako nešťastné. 

Proto vždy všem přeju klid v duši. Kdo má dobré srd-
ce a duši, ten nemůže být zlý. Základem je výchova 

v rodině už v raném dětství. Já měl to veliké štěstí, 
že mě čáp donesl k Troškům do Hoštic, půvabné-
ho místa v jižních Čechách a k moc fajn lidem. 
A pak, na všechno musíte hledět s radostí - že 

svítí slunce, že kvetou pampelišky, že přiletěly 
vlaštovky a i to, že prší. Že příroda potřebuje 
vláhu, v lese že porostou houby, pročistí se 
vzduch anebo že sousedce zmokne prádlo. 

 Natočil jste novou komedii na motivy 
románu Miloslava Švandrlíka, který se 
premiéry již bohužel nedožil. Původní ro-
mán byl ale vsazen do let minulých. Dalo 
vám velkou práci přizpůsobit dějově sou-
časnosti?
Ano, humorný příběh pana Švandrlíka se 
odehrává někdy v sedmdesátých letech. Ale 
dobové reálie nejsou zas až tak důležité. Dů-

ležité jsou přesně vykreslené ryze české typy, 
které zůstávají stále stejné, i když se kulisy ko-

lem nás změní. Kvůli snazšímu a levnějšímu na-

tel.: +420 739 541 921 www.rfkinvest.cz

RFK Invest, a.s.
Husinecká 10, 130 00 Praha 3

Profi l
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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.  

Teplárenská vyšla 
vstříc klientům

Plzeň | Plzeňská teplárenská a Sprá-
va informačních technologií města 
Plzeň sloučily pracoviště, kde získá-
vají investoři a projektanti informa-
ce o inženýrských sítích v místech, 
kde chystají stavět. V administra-
tivním centru Avalon v Plzni zača-
la fungovat společná kancelář obou 
podniků. Investor tu získá vyjádře-
ní k projektu nebo k územnímu ří-
zení a ještě dostane informaci kudy 
vede městský horkovod nebo optic-
ké kabelové sítě. Za informace ne-
zaplatí víc než necelých 400 korun. 
Výhodou je, že své problémy vyřeší 
na jednom místě. Investoři se mo-
hou těšit, že postupem času se po-
čet subjektů rozšíří, například o in-
formace z vodárny, elektrárny nebo 
plynárny. Důvodem, proč zatím ob-
dobná spolupráce nefunguje, je le-
gislativní bariéra.

Senioři za polovic 
Plzeň | Každý měsíc, kromě diva-
delních prázdnin, mohou senio-
ři v centrálním plzeňském obvodě 
využít zvýhodněné vstupenky do 
městských plzeňských divadel.Zvý-
hodněné vstupné platí na předsta-
vení ve Velkém i Komorním divadle. 
Vstupenky na představení, která se 
konají v měsíci následujícím, si mo-
hou senioři vyzvednout na organi-
začním odboru vždy poslední úřed-
ní den v měsíci.

Uspěl  projekt
z Karlovarského kraje  
Karlovy Vary | V žádosti o dota-
ci z Cíle 3 uspěl projekt z Karlo-
varského krajer. Jeho významnou 
částí bude rekonstrukce rozhled-
ny na Klínovci. Projekt Zařízení 
a infrastruktura cestovního ruchu 
v oblasti Centrálního Krušnoho-
ří – 1. etapa schválili členové mo-
nitorovacího výboru  Programu na 
podporu přeshraniční spolupráce 
Cíl 3 Česká republika – Svobodný 
stát Sasko. Celkově byla na projekt 
schválena dotace ve výši téměř 2, 
4 milionu euro z  Evropského fon-
du regionálního rozvoje. Z toho 
českým partnerům projektu,  Boží-
mu Daru a Loučné pod Klínovcem, 
připadne dotace ve výši 1,6 milio-
nu euro.

Metropol 246x100.indd   1 19.2.2010   18:10:46

„Do té doby v ČR byli známí pouze psi 
vodící. Námi vycvičené asistenční psi po-
skytujeme klientům  do užívání zcela 
zdarma. Samozřejmostí je  následná  pé-
če  ve formě rekondičních setkání,  pro-
cvičování povelové techniky po celou do-
bu služby psa, následné vzdělávání na-
šich týmů především v oblasti péče o psa 
a zdravovědy, ale také dodávky dotova-
ného krmiva, či veterinární servis. Za 
uplynulých devět let jsme tak předali sto 
asistenčních psů a psů šikovných společ-
níků,“ říká Hana Pirnerová, z Pomoc-
ných tlapek.
Asistenční psi částečně nahrazují 
službu osobních asistentů nebo ro-
dinných příslušníků a snižují závis-
lost klientů na této péči, zvyšují sa-
mostatnost a sebevědomí. Díky tomu 
se může klient aktivně a plnohodnot-

Předali stovku asistenčních psů
Plzeň | Devět let je to od chvíle, kdy 
vznikla obecně prospěšná společ-
nost Pomocné tlapky jako první 
svého druhu v ČR. Za cíl si vzala vy-
chovávat a cvičit asistenční psy pro 
tělesně postižené klienty z celé re-
publiky. 

ně zapojit do běžného života. „Asis-
tenční psi pomáhají se zvládáním kaž-
dodenních činností a úkonů, kdy ovlá-
dají na 50 povelů - otevřou, zavřou 
dveře, rozepnou zip, sundají rukavice, 
ponožky, podají všechny předměty, při-
volají pomoc, otevřou pračku, vynda-

jí prádlo, podají kolíčky na prádlo…. 
a podobně. Kromě toho cvičíme i tzv. 
psa šikovného společníka, určeného pro 
klienty těžce tělesně postižené,“ dodala 
Pirnerová. (vz) 

Na snímku Honza Vaněk se psem Sonym.

Foto: Vlasta Zemanová

„Za peníze nakoupí-
me do objektu nový 
nábytek a koberce ,“ 
uvedla vedoucí azy-
lového domu Mar-
kéta Štychová. „Do-
mov funguje od ro-
ku 1997 prakticky se 
stejným vybavením, 
takže je přirozené, že 
některé kusy nábyt-
ku volají po výměně,“ 
uvedl ředitel Měst-
ské charity Plzeň Pa-
vel Janouškovec. Bez-
pečné zázemí posky-
tuje Domov přede-

vším v okamžiku, kdy nepříznivá životní situace matky 
ohrožuje výchovu dítěte. K těm nejčastějším patří kri-
ze v manželství, domácí násilí, ztráta vlastního bydle-
ní či další problémy v rodině. Ochranu může domov po-
skytnout až 30 maminkám najednou. „Tato kapacita ale 
samozřejmě nedostačuje a mnohé maminky musíme od-
mítat. Při výběru těch skutečně nejpotřebnějších spolupra-
cujeme se sociálními odbory jednotlivých plzeňských obvo-
dů. Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby se maminky a je-
jich děti co nejdříve mohly vrátit do normálního života,“ vy-
světlil Pavel Janouškovec.“  (ol)

Pomoc maminkám s dětmi
Plzeň | Částkou padesát tisíc korun podpořila Společ-
nost Stock Plzeň – Božkov Domov svaté Zdislavy pro 
matky v tísni, který provozuje Městská charita Plzeň. 

Plzeň | Prodejna předplatného 
na jízdy plzeňskou hromadnou 
dopravou se pracovníkům Pl-
zeňských městských dopravních 
podniků v Tylově ulici nevyplá-
cí. Proto ji nejspíš ke konci letoš-
ního roku zruší. Spolu s ní zmi-
zí z Plzně i 75 automatů s jízden-
kami. 

Místo v automatu
koupí jízdenku

ve voze

Důvodem jsou úsporná opatře-
ní. Podle generálního ředitele Pl-
zeňských dopravních podniků 
(PMDP) Michala Krause, samo-
obslužné zóny jsou na obsluhu 
organizačně nesrovnatelně jed-
nodušší. „Odpadá tam manipula-
ce s hotovostí,“ vysvětluje Kraus. 
Tvrdí, že automaty na jízdenky 
čelí velmi často nájezdům van-
dalů, kteří se z nich snaží do-
být cestujícími nasypané mince. 
Prodejna v Tylově ulici je přitom 
mezi cestujícími velmi oblíbe-
ná. Jen za letošní leden odbavi-
la 21,5 tisíce držitelů čipových 
karet. Ve 25 samoobslužných zó-
nách si karty v lednu dobilo ne-
celých 13 tisíc cestujících.
Dopravní podniky ale samoob-
služné zóny preferují a argu-
mentují tím, že počet uživatelů 
stále roste. Jde o zařízení za 35,6 
milionu korun (z toho 25,6 za-
platila EU), kde si cestující dobi-
jí Plzeňskou kartu sami a peníze 
se jim odečtou z bankovní kar-
ty. Podle ředitele Krause budou 
mít lidé i poté, co by se prodejna 
v Tylově ulici zrušila a zmizely 
automaty na papírové jízdenky, 
několik dalších možností, jak si 
pořídit jízdenku. „Mohou navští-
vit zákaznické centrum na Deniso-
vě nábřeží, koupit si Plzeňskou jíz-
denku nebo lístek v trafi ce či pří-
mo u řidiče,“ vypočítává Kraus. 
Zakoupení lístku přímo ve voze 
ale vyjde cestujícího namísto 12 
na 20 korun.
Pokud PMDP prodejnu v Tylo-
vě ulici uzavře, ušetří tím ná-
jemné v městském domě, plat-
by za energie a plat čtyř pracov-
nic za přepážkami. „Za rok 2010 
je úspora spočítána na 1,1 milio-
nu korun, v následujících letech by 
činila 1,6 milionu korun,“ podotkl 
Kraus.  (ol)

„I letos se do Rubikonu přihlásilo v PK 42 škol, valná většina se 
zúčastnila i loňského ročníku. Nových školských zařízení v sou-
těži je osm, z nich tři v Plzni. Školní kola  probíhají do konce břez-
na. Pětičlenné týmy při nich budou bojovat o postup do sedmi 
oblastních škol, která se v dubnu uskuteční v Plzni, Horní Bříze, 
Blovicích, Klatovech, Domažlicích, Tachově a Rokycanech. Kraj-
ské fi nále pak bude 12. května v plzeňském Divadle Miroslava 
Horníčka a závěrečným bonusem pro všechna fi nálová druž-
stva bude červnové setkání v Senátu ČR,“ informoval Petr Vinš, 
koordinátor projektu. Podle jeho slov se letošního ročníku 
zúčastní  kolem 14 tisíc  žáků a pedagogů z celého kraje. 
„Jen dětem říkat, že nesmějí sázet, nebo hrát na automatech, 
nestačí. Proto Rubikon učí osobním prožitkem žáky pochopit 
kde je nebezpečí všech takových aktivit. V bezpečném prostředí 
soutěže jim totiž dáváme možnost prožít si rozhodování v mez-
ních situacích nebo třeba ztrátu vydřených bodů v prohrané 
sázce. A to je zkušenost, která jim zůstane v hlavě a kterou žád-
né bifl ování nenahradí. Zároveň se tu děti naučí přemýšlet nad 
zásadními věcmi a rozhodovat se nikoli náhodně, současně si 
rozšiřují  i své právní vědomí,“ dodává Vinš. (zem)

Rubikon je o sázení,
rozhodování a „nesázení“
Školní kola již druhého ročníku preventivního projek-
tu Rubikon běží na základních školách a víceletých 
gymnáziích celého Plzeňského kraje, kde loni začal 
jako projekt pilotní. Letos se přidal kraj Jihomorav-
ský. Rubikon je určen 12 - 16letým žákům, které učí 
respektu k zákonům, zodpovědnosti ve vlastním roz-
hodování a vysvětluje, kde se pro mladé lidi skrýva-
jí rizika sázení.
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Kraj zaplatí studii, která řekne, ko-
lik odpadů a odkud může do spa-
lovny směřovat. „Bude hotová do 
šesti měsíců a podle ní by se změnil 
krajský plán odpadového hospodář-
ství,“ řekl krajský radní pro životní 
prostředí Petr Smutný. Ani kraj ne-
chce, aby se odpadem zahlcovaly 
skládky.
V dohodě nejsou žádné termíny, ale 
vzhledem k tomu, že se Česko za-
vázalo u EU snížit podíl odpadu na 
skládkách, chtějí všechny subjekty 
postupovat velmi rychle. „Naše oba-

va pramení z toho, že pokud stát limi-
ty nesplní, tak tu povinnost přenese na 
nižší články, tedy na kraje, města a ob-
ce,“ uvedl Rund. Dohoda je otevřená 
dalším subjektům z oboru.
Městská teplárna minulý měsíc za-
hájila práce na posudku EIA (vlivu 
stavby na životní prostředí) pro plá-
novanou stavbu spalovny. Má vznik-
nout na městské skládce poblíž Cho-
tíkova do pěti let. „Studii chceme mít 
do roka, aby nám neutekly evropské 
peníze,“ řekl šéf Plzeňské tepláren-
ské Tomáš Drápela.

Pověsit odsouzence tak, aby byla 
smrt co nejmilosrdnější, bylo ka-
tovým velkým uměním. V Plzni 
se ale také trestalo stětím hlavy. 
To vše se mohou dozvědět hos-
té Západočeského muzea, kde 
je k vidění výstava s názvem 
Zločin a trest. Je součástí Sme-
tanovských dnů, které jsou letos 
spojeny právě tematikou zločinu 
a trestu. Na snímku kurátor vý-
stavy Miroslav Hus.Zločin a trest 
v různém pojetí inspiroval i vý-
stavu v Galerii 13.

Praha | Je to až neuvěřitelné. Matěj 
a Tereza Jordánovi, které znají diváci 
od jejich 14 let, měli maturitní ples! 
Pro maturanty i jejich nejbližší z Ulice 
nastal den D. Dekorovala je jejich tříd-
ní Miriam Hejlová. Překvapením bylo, 
že Lenka Drápalová přišla bez Hejla, 
který se vymluvil na práci. Oporu na-
šla Miriam v rozhodné Lence a vždy 
připraveném panu Peškovi… Maturit-
ní ples nakonec přece jen podle očeká-
vání vypukl a předčil představy všech 
zúčastněných.Diváci nejoblíbenějšího 
seriálu Ulice se mohou zapojit do sou-
těže „O nejnápaditější maturitní tablo 
Ulice“, a vyhrát tak exkluzivní prohlíd-
ku ateliérů svého oblíbeného seriálu. 
Více informací, nejen k soutěži, nalez-
nete na www.nova.cz/ulice

Na snímku zástupci přeštického oddí-
lu národní házené se všemi ocenění-
mi. Zleva Tereza Kaslová a Hana Volfo-
vá s cenou pro nejlepší dorostenecký 
kolektiv, mezi nimi vzadu trenér druž-
stva Karel Tušek. Dále Milan Fikrle, 
který se umístil v desítce nejlepších 
jednotlivců, za ním jeho trenér Jaro-

slav Otto. Následují zástupkyně druž-
stva žen, nejlepšího kolektivu mezi 
dospělými, Eva Krouparová a Jitka 
Živná s trenéry, Stanislavem Zadra-
žilem a Petrem Šatrou (v pozadí). Na 
snímku chybí Lenka Mrnková, která 
se rovněž umístila mezi deseti nejlep-
šími jednotlivci.

V Ulici si zatančili na maturitním plese

Foto: archiv TV Nova

Jak se v Plzni
milosrdně věšelo

Prioritou je spalovna
Plzeň | Plzeň uzavřela s krajem, Plzeňskou teplárenskou a Sdružením měst 
a obcí Plzeňského kraje dohodu o vytvoření integrovaného systému naklá-
dání s komunálními odpady. Řídící výbor prověří všechny možnosti naklá-
dání s odpady. „Prioritou je jejich energetické využití, tedy velká spalovna 
pro plzeňský region,“ řekl po schválení dohody zastupiteli náměstek primá-
tora Petr Rund.

Lukešová boxovala v Budapešti
Plzeň | Plzeňská boxerka Tereza Lukešová z oddílu JK BOX Plzeň spolu s re-
prezentačním týmem se v Maďarsku neztratila. 

Na snímku Tereza Lukešová se svým otcem a trenérem Petrem Lukešem

Terezka již stabilně startuje ve váze 
do 60 kg a na maďarské půdě jí čekala 
medailistka Zsófi a Tóth. Maďarka bo-
jovala trochu nečistě, Lukešová použí-
vala hlavně direkty a dobře pracovala 

u těla. Obě závodnice byly poměrně 
vyrovnané, jen Maďarka měla v kaž-
dém kole malý náskok jednoho až tří 
bodovaných úderů. Ve čtvrtém kole 
měla Lukešová o něco lepší fyzický 
fond a snažila se o otočení zápasu. 
Maďarka začala takticky kouskovat zá-
pas a často držela. Svůj mírný bodový 
náskok si už udržela a naši Terezu Lu-
kešovou porazila na body. „Přestože Te-
rezka nevyhrála, předvedla dobrý výkon 
i když nevyhrála. To se ve sportu stává, 
Maďarka byla prostě ten den o kousek 
lepší,“ hodnotí její výkon v Maďarsku 
její trenér Petr Lukeš. (luk)

Text a foto: Adéla Macháčková

Nejlepší sportovci jsou z Přeštic

Prodejna nejen pro včelaře

  včelařské potřeby - kompletní 
sortiment
  výměna včelího vosku za 
mezistěny
  med lesní, květový,lipový, 
javorový, pastový
  propolis surový, tablety,kapky,-
tinktury
  medová kosmetika, mast 
s propolisem
  medovina,medové likéry, žihadlo

Včelka
Plzeň

Eliška Soukupová - Greská 4,Eliška Soukupová - Greská 4,
323 00Plzeň323 00Plzeň
tel.: 608 511 896tel.: 608 511 896
www.vcelka-plzen.cz,www.vcelka-plzen.cz,
http://vcelka-plzen.webnode.czhttp://vcelka-plzen.webnode.cz

Plzeň | Západočeská metropole bojuje 
s krádežemi vozidel, přesto roste počet 
vykradených automobilů parkujících 
v centru. Magistrátu města Plzně ve 
spolupráci s Městskou policií a Policií 
ČR se úspěšně daří snižovat počty kra-
dených vozidel. Nicméně stále narůstá 
drobnější kriminalita spojená s vykrá-

dáním věci u zaparkovaných automo-
bilů. Podle vedení města fungují za-
vedená bezpečností opatření, hlídaná 
parkování, kamerové systémy, která 
eliminují krádeže celých vozů. Problém 
s vykrádáním parkovaných automobi-
lů by měla zásadním způsobem vyřešit 
výstavba parkovacích domů.  (puž)

Město bojuje se zloději

VF_10_118-CONS_Metropol_196x131_19.3.indd   2 9.3.10   14:23
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Kurzy pro získání řidičského oprávnění skupiny „B“ - kondiční jízdy

IVAN BRABEC
AUTOŠKOLA AKČNÍ

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

Nejbližší kurz
začíná

22. 3. 2010

Ples byl prosycen dobovou náladou. 
Hlavní roli hrál swing, hudební směr, 
který sklízel největší úspěchy ve 30. 

Na ministerstvu fi nancí proběhlo 
několik jednání, kde se problém brd-
ských obcí řešil. Inicioval je poslanec 
parlamentu Václav Votava: „Ministr 
fi nancí Eduard Janota slíbil uvolnit pro 
brdské obce 250 milionů na kofi nanco-
vání akcí i projekty a vláda by tento 
záměr měla schválit svým usnesením 
zhruba do dvou měsíců,“ uvedl. 
Topolánkova vláda schválila v roce 
2007 celkem 31 projektů pro brdské 
obce z  Plzeňského a Středočeského 

První miminko v kraji - vietnamská 
holčička Phuong Thi Ngoc a první 
chlapec Plzeňského kraje Matěj Kadr-
nožka dostali od hejtmanky Plzeňské-
ho kraje Milady Emmerové osobní do-
pisy v pamětních deskách , zasklené 
vlastnoručně háčkované motýly, ply-
šové medvědy a fi nanční dar v hodno-
tě 10 tisíc korun. 
„Přeji Ti, abys prožíval v kruhu svých 
nejbližších šťastné dětství, abys měl dob-
ré kamarády a přátele,abys měl vzdělané 
a spravedlivé učitele,aby ses svědomitě 
učil,abys byl vlídný ke všem lidem, aby 
Tě měli všichni rádi“,popřála mimo jiné 
hejtmanka Milada Emmerová novoro-
zencům.
Na slavnostním ceremoniálu vystou-

pil dívčí pěvecký sbor Mateřídoušky 
pod vedením Ivany Janišové, učitelky 
ze ZUŠ B.Smetany Plzeň. Na violoncel-
lo zahrál Martin Petruň , kterého na 
fl étnu doprovodil otec Martin Petruň 
(učitel ZUŠ B.Smetany).
Prvním novorozencem v kraji se stala 
holčička Phuong Thi Ngoc. Narodila 
se pět minut po půlnoci ve Fakultní 
nemocnici v Plzni, kde také žije. První 
chlapec Plzeňského kraje přišel na svět 
ve 03:15 hod v nemocnici ve Stodu na 
Plzeňsku a jmenuje se Matěj Kadrnož-
ka. Žije ve Vejprnicích. Jeho matka Jana 
Zahradníková prozradila zajímavost. 
Porod přišel předčasně při oslavách 
Silvestra u příbuzných nedaleko Stoda; 
do Plzně už tedy nebyl čas přejíždět. 

7. reprezentační ples Plzeňského kraje 
připomněl dobu osvobození

Sedmý reprezentační ples Plzeňské-
ho kraje proběhl v pátek 26. února 
v Měšťanské besedě v Plzni. Celý 
večer se nesl v atmosféře osvobo-
zení Československa v roce 1945, 
euforie a očekávání věcí budoucích. 
Společenské akce se zúčastnila řada 
významných hostů. Do Plzně přije-
li mimo jiné ministr vnitra Martin 
Pecina nebo zástupce Generálního 
konzulátu Ruské federace v Karlo-
vých Varech Alexander Budaev.

Hejtmanka Milada Emmerová přivítala na krajském plese řadu významných hostů. 
Jedním z nich byl, zástupce Generálního konzulátu Ruské federace v Karlových Varech 
Alexander Budaev

Na krajském plese, který se nesl v atmo-
sféře osvobození Československa v roce 
1945, byli oceněni účastníci v nejhezčím 
dobovém oblečení.

a 40. letech dvacátého století. Večer 
měl název „To tenkrát v čtyřicátom 
pátom“. Návštěvníkům plesu hrál 
k poslechu i tanci dvacetičlenný or-
chestr Magnum Jazz Bigband v čele 
se zpěvačkou Radkou Fišarovou. Pro 
návštěvníky byl připravený i zajíma-
vý doprovodný program. V průběhu 

večera měli hosté možnost nechat 
si udělat zdarma stylovou dobovou 
fotografi i. Ti, kteří přišli v nejhezčím 
dobovém oblečení, byli odměněni.
Z částky, která byla vybrána na vstup-
ném, poskytne Plzeňský kraj dar na 
charitativní účely ve výši deseti pro-
cent. 

První občánci dostali od hejtmanky dárky
V závěru února v pravé poledne přivítala hejtmanka Plzeňského kraje 
doc. MUDr. Milada EMMEROVÁ, CSc., na Krajském úřadu Plzeňského kraje 
první novorozence letošního roku a jejich rodiny.

Hejtmanka Plzeňského kraje Milada 
Emmerová a radní Plzeňského kraje 
shrnuli a zhodnotili roční působení na 
svých postech. Každý pak informoval 
o hospodaření, aktivitách a plánova-
ných projektech ve svých gescích. Sta-
rostové získali údaje z oblasti ekono-
miky, dopravy, regionálního rozvoje, 
školství, zdravotnictví, sociálních věcí 
nebo životního prostředí. 
Odbor informatiky KÚPK připomněl 
starostům bezplatná školení na půdě 
úřadu, na která je možné se kdykoli 
přihlásit.

Chystaný projekt „Plzeňský kraj - bez-
pečný kraj“ představil jeho koordiná-
tor na KÚPK Zdeněk Weber. Zároveň 
přiblížil plánované akce v rámci pro-
jektu.
Na závěr byl prostor pro starosty obcí 
a jejich dotazy směrované představi-
telům kraje. Z úst starostů okresu Do-
mažlice nejčastěji zaznívaly stesky na 
téma-kamiony na silnicích 2. a 3. tříd. 
Další setkání se starosty - tentokrát 
z okresu Plzeň-jih je na programu 
představitelů Plzeňského kraje 1. 4. 
2010.

Starosty Domažlicka trápí kamiony
Také v letošním roce pokračují představitelé Plzeňského kraje a zástupci 
Krajského úřadu PK v návštěvách jednotlivých okresů. Na setkání se staros-
ty okresu Domažlice v Horšovském Týně řešilo 44 představitelů obcí a měst 
tohoto okresu své problémy a požadavky.

Komise pro Brdy bude obnovena
Na Krajském úřadu Plzeňské-
ho kraje se konala koordinační 
schůzka představitelů Plzeňského 
kraje se starosty brdských obcí. 
Hejtmanka Plzeňského kraje Mila-
da Emmerová, náměstek hejtman-
ky Ivo Grüner a krajský zastupitel 
a poslanec PČR Václav Votava 
seznámili starosty s možnostmi 
získání fi nančních prostředků ze 
státního rozpočtu a fondů EU.

Dalšími členy komise budou ved-
le čtyř zástupců z obou krajů také 
představitelé ministerstev fi nancí, 
místního rozvoje, zemědělství a ži-
votního prostředí. 
„Zhruba 200 milionů korun půjde na 
povinné podíly obcí a na zpracování 
jednotlivých projektů. Měl by vznik-
nout speciální integrovaný dotační 
program s pracovním názvem Brdy. 
Z něj by se dala čerpat až jedna mili-
arda korun. Peníze by sem měly přitéct 
z národních a evropských zdrojů a pro-
gram bude určen výhradně pro brdské 
obce,“ řekl náměstek Ivo Grüner. 
Dodal, že čerpání fi nancí z tohoto 
fondu bude zřejmě rozloženo na tři 
až pět let. 
Komise pro rozvoj Brdska bude jed-
notlivé projekty, které uzná za živo-
taschopné, doporučovat ke schvále-
ní vládě. Garantem fi nanční pomoci 
bude ministerstvo fi nancí.

kraje, které měly dohromady při-
slíbeno dostat 1,25 miliardy korun. 
Zástupci parlamentu, obou krajů 
i obcí jednali u ministra fi nancí Edu-
arda Janoty, který nechá obnovit loni 
v květnu zrušenou komisi pro rozvoj 
Brdska.
Členem komise bude také náměstek 
hejtmanky Plzeňského kraje pro ob-
last regionálního rozvoje Ivo Grüner. 

Generální manažer HC Plzeň 1929 Martin Straka a prezident klubu Tomáš Tesař 
podepsali smlouvu s Romanem Jurečkem (na snímku podepisuje smlouvu), před-
sedou představenstva Plzeňské teplárenské, a. s. Ta tak i pro rok 2010 zůstává 
hlavním partnerem plzeňských mládežnických mužstev. „Jsme rádi, že se naše 
spolupráce prodloužila a doufáme, že se i nadále bude rozvíjet,“ uvedl Martin 
Straka po podpisu smlouvy.

Dokumenty jsou k vidění hned ve dvou 
sálech v Měšťanské besedě, kde mají 
diváci možnost denně shlédnout pět 
zahraničních i českých dokumentů. 
Filmový program je doplněn několika 

výstavami spolupracující organizace 
Nesehnutí Brno. Jedná se o výstavy 
Ženská práva jsou lidská práva aneb 
kampak, panenko? nebo Aktivní ot-
covství aneb když pečují tátové.  (zem)

Zvláštní pozornost věnoval tématu, 
které vyvolává v současné době ži-
vou veřejnou diskusi – návrhu Kar-
lových Varů jako součásti Západo-
českého lázeňského trojúhelníku na 
seznam světového dědictví UNESCO. 
Primátor informoval přítomné, že 
město během následujících čtrnác-
ti dnů zpracuje přehlednou infor-
maci o tom, co zapsání na seznam 
UNESCO znamená a co naopak ne-
znamená, a tuto informaci jim zašle 
k jejich vyjádření. „Lázeňská podsta-
ta Karlových Varů, která by měla být 

předmětem ochrany, se bude nejvíce 
dotýkat právě těch, kdo podnikají v lá-
zeňství, cestovním ruchu a souvisejí-
cích službách, a kdo působí v lázeňské 
části města. Chceme jim dát informa-
ci o tom, co se pro ně případně může 
změnit a co se nezmění, a chceme znát 
jejich názor na zapsání Západočeské-
ho lázeňského trojúhelníku na seznam 
UNESCO. Jde o takové malé referen-
dum, v první fázi mezi těmi, kteří re-
prezentují a rozvíjejí lázeňský a turis-
tický odkaz našeho města,“ upřesnil 
primátor důvody průzkumu.  (met)

Karlovarské hotely na seznamu UNESCO
Karlovy Vary | Primátor Karlových Varů Werner Hauptmann se setkal se 
zástupci karlovarských hotelů a lázeňských zařízení. Představil pracov-
ní verzi programu zahájení lázeňské sezóny i přehled těch nejvýznam-
nějších kulturních, společenských a sportovních akcích, které bude měs-
to v letošním roce pořádat, fi nančně nebo organizačně podporovat. 

Festival jeden svět
Jeden z největších lidskoprávních dokumentárních fi lmových festivalů 
na světě Jeden svět potrvá ještě do 20. března. Témata, která provázejí 
letošní regionální festivale se zaměřují na problematiku lidských práv, 
překonávání těžkých životních situací, problematiku chudoby, ekolo-
gie, extremismu a konfl iktů. Festival jako každý rok pořádá Člověk 
v tísni a promítá se v Besedě. 

Jedná se o další z ochranných 
známek bývalého domažlického 
pivovaru, kterou po 
zaregistrování před-
chozích známek 
Purkmistr a Písař 
uvádíme znovu 
v život. Důvodem 
byl mimořádný zá-
jem našich hostů 
o příležitostně 
vařené silnější 
speciály, kte-
rým zařaze-
ním tohoto 
nového piva 
do základ-
ní nabídky 
vycházíme 
vstříc. Jedná 
se o pivo 
jantarové 
barvy vy-
značuj íc í 
se příjem-
nou slado-
vou chutí 
danou po-
užitím větší-
ho množství vídeňského sladu. 
Harmonická vyzrálá chuť a jiskra 
piva je dána delší dobou zrání 
v ležáckých tancích.

Nové pivo RADNÍ 14° 
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tiLokomotiva složená z kamen, 
kartáče a koleček od kočárků 
nebo letadlo z vysavače. To jsou 
některé z exponátů, které jsou 
k vidění v plzeňské Univerzitní 
galerii. Své práce tu vystavuje 
režisér Jiří Barta, který je od le-
tošního roku pedagogem Ústavu 
umění a designu na ZČU v Plz-
ni. Práce významného českého 
režiséra a tvůrce animovaných 
fi lmů profesora Barty s názvem 
„Na půdě“ představuje zákulisí 
stejnojmenného animovaného 
fi lmu. Nechybí projekce, kulisy 
a loutky z fi lmu, ani ilustrace 
a další zajímavé exponáty. Au-
tor získal před několika dny 
Českého lva v kategorii Nejlepší 
výtvarný počin právě za snímek 
Na půdě. (zem) 

Již druhý ročník soutěže pro obor 
zahradnické práce s názvem 
„NE“tradiční karafi át z Plzně pro-
běhl v prostorách areálu skvrňan-
ských učilišť. Letos se sem sjelo 
19 soutěžících ze sedmi škol ze 
šesti krajů. Učni tentokrát praco-
vali s květinami na téma Oslava 
60. narozenin tety Amálie. Jedním 
z úkolů bylo i vytvoření vypicho-
vané kytice (na snímku). „Loni byli 
soutěžící jen ze čtyř krajů a soutěž 
jsme uspořádali při příležitosti 
čtvrtstoletého výročí založení naší 
školy. Rádi bychom, aby se z této 
akce stala tradice,“ říká Hana Krý-
slová, ředitelka Odborného učiliště 
a Praktické školy Plzeň, která byla 
také organizátorem. 

Přeštice | V přízemí Domu histo-
rie Přešticka na jihu Plzeňska je 
k vidění výstava „Co odnesl čas“. 
Návštěvníci mohou nahlédnout 
zpět do historie a zavzpomínat. 
A ti mladší? Ti se jen diví.  Výstava 
je členěna na tři samostatné části. 
V té první jsou k vidění šicí stroje 
staré desítky let, dnes už doslova 
historické kuchyňské nádobí či 
stará pračka a ždímačka. V té dal-
ší pak počátky televize, rádia či 
pletacích strojů.  A jaké výrazné 
změny doznaly dnešní kanceláře 
dokladující vystavené telefonní 
přístroje, mnohé ještě s ústředna-
mi, velké stolní kalkulačky. První 
počítače, velký přístroj a malá ob-
razovka. Snad jen chybí pradávné 
„klotové rukávy“… Fenoménem 
doby minulé byly domácí temné 
komory a vlastní zpracování nega-

Co neodnesl čas

Text a foto Petr Šatra

Exponáty z Půdy v galerii 2. ročník soutěže „NE“ tradiční karafi át

Text a foto: Vlasta Zemanová   

24. 3. 1. 4.28. 3.v 19:30 v 19:30v 19:30

Předprodej vstupenek: 
Infocentrum města Plzně

ZM_19_03

PŘI PŘEDLOŽENÍ VYSTŘIŽENÉHO INZERÁTU 10% SLEVA NA UVEDENÉ AKCE!

www.mestanska-beseda.cz

JAVORY BEAT MRCHYNA HLAVU
(DIVADLO VESELÉ SKOKY)

v jedné z rolí 
oblíbený Jan Zadražil 

nový projekt 
Hany a Petra Ulrychových

 účinkují: 
D. Batulková, D. Bláhová, N. Divíšková,

 L. Skopalová 

tivů a zhotovení fotografi í. Právě 
staré zvětšovací přístroje a fotoa-
paráty převládají v závěrečné čás-
ti  výstavy.

www.opel.cz          infolinka 800 101 101 *platí pro participující dealery Opel

ím starší Opel, tím levn jší opravy!

A navíc jarní nabídka letních pneumatik se slevou až 40 %*.

Classic servis Opel.
Profesionální servisní program 
pro dokonalou pé i i o starší vozy.

 4 roky 10 % 5 %
 5–6 let 20 % 10 %
 7 a více let 30 % 15 %

Stá í vozu podle 
VIN ísla

Sleva p i oprav  z prodejní ceny 
náhradních díl  Opel

Sleva na práci 
v autorizovaných servisech Opel

Naše nabídka:

OPEL_Classicservis_sestricky2010_CZ_246x196_METROPOL.indd   1 3/10/10   4:35:10 PM
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Kohouta vůběc nezajímá, kolik vajec slípky snesou (Eisberg) bylo správné znění tajenky v minulém čísle Západočeského Metropolu. Dvě vstupenky na pořad Josefa Pospí-
šila Beze spěchu v plzeňském Pekle získává Ladislav Přibáň z Plzně. K vyzvednutí v naší redakci. Výherce dnešní křížovky získá vstupenky na další 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 26. března 
2010. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. 
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Programy divadel Plzeň

19. 3. – 11.00 hodin –  Kniha džungle 
 – zadáno.
19. 3. – 19.00 hodin – Portugálie (K 8).
20. 3. – 19.00 hodin –  Kniha džungle 
 – naposledy.
21. 3. – 14.00 hodin – Uličnice (D 1).
21. 3. – 19.00 hodin – Kráska a zvíře (K 17). 
23. 3. – 19.00 hodin – Maryša (M 1).
24. 3. – 19.00 hodin – Ve státním zájmu (S 4).
25. 3. – 19.00 hodin –  Edith – vrabčák 
 z předměstí. 
26. 3. – 19.00 hodin – Sliby–chyby (S 2).
27. 3. – 19.00 hodin –  Hledá se muž. 
 Zn.: Bohatý!
28. 3. – 14.00 hodin – Řeči.
30. 3. – 19.00 hodin – Kráska a zvíře (K 13).
31. 3. – 19.00 hodin – Ve státním zájmu 
 (K 14).

KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 743

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

19. 3. – 19.00 hodin – Šípková Růženka (V 8).
20. 3. – 19.00 hodin –  Lazebník sevillský
 – pro seniory.
23. 3. – 19.00 hodin – Salome (S 3).
24. 3. – 19.00 hodin –  Veselé paničky
 windsorské (V 14).
25. 3. – 19.00 hodin – Lucerna (V 3). 
26. 3. – 19.00 hodin – Romeo a Julie (S 6). 
27. 3. – 19.00 hodin – Lucerna. 
28. 3. – 10.30 hodin – foyer – Koncertní matiné. 
Účinkuje IVAN KUSNJER – písňový recitál, IRINA 
ROMENSKAJA – klavírní doprovod. Na progra-
mu: G. Mahler, L. Janáček. 
28. 3. – 19.00 hodin – Zpívání v dešti.
30. 3. – 19.00 hodin –  Monty Python‘s
 Spamalot (V 9).
31. 3. – 19.00 hodin – Šípková Růženka (V 10).

METROPOL 
horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Jaro je pro vaše znamení nej-

lepším obdobím roku, užívejte si ho pro-
to naplno. Těšte se na příval nové ener-
gie, nových impulsů a nezapomeňte na 
kontakt s přírodou. V ní najdete odpově-
di i na všechny otázky.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Pokud vás rašení jara omá-

mí natolik, že začnete páchat nepřed-
loženosti, tak dělejte všechno, na co si 
jen vzpomenete, jenom neutrácejte své 
úspory. Až vystřízlivíte, byli byste nepří-
jemně překvapeni.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Toužíte po kontaktu a sblížení 

s milovanou osobou, ale v poslední době 
se nedokážete uvolnit a najít cestu. Ote-
vřete své srdce i duši čerstvě proudící mí-
ze a nechejte ji na sebe působit. Výsled-
ky se dostaví.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Křivým obviněním se braňte, 

ale nezabývejte se tím příliš. Viník se po-
trestá sám. Vaše svědomí je čisté, proto 
můžete klidně spát, na rozdíl od toho, 
kdo vás chtěl nespravedlivým nařčením 
poškodit.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Nekomplikujte si život zbyteč-

nými psychologickými rozbory. Když 
máte chuť zakřičet, udělejte to, když se 
vám chce plakat, nebraňte se tomu. Ne-
potlačujte v sobě žádné emoce, budete 
zdravější.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Březen je váš měsíc, ale nebývá 

zpravidla obdobím klidu a pohody. Bouř-
livé změny počasí ovlivňují 

jak vaši psychiku, tak fy-
zickou schránku, která 
je po zimě oslabená. 

Rovnováhu hledejte 
v literatuře.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Na jarní sezonu se vybavte po-

kud možno co nejnápadnějšími módní-
mi výstřelky. Nikdy nechcete splynout 
s davem, bylo by škoda nevyčnívat z ně-
ho právě v tomto ročním období, třeba 
ve stylu denim.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Váš citový život se podobá ostro-

vům Jávě a Sumatře po sopečné katastrofě. 
Všechnu energii totiž věnujete studiu a rea-
lizaci svých plánů a na ostatní vám nezbý-
vá čas. Zamyslet, zda vám něco neschází.     

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Přestože přicházející jaro vás k to-

mu přímo vybízí, neřešte stále jen pudové 
záležitosti. Nastává čas velkých projektů. 
Máte po ruce dostatek talentu, odvahy i elá-
nu, stačí jen počkat na správný nápad.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Dejte si pozor, aby vás přílišná 

touha po majetku nesvedla k nelegálním 
podnikům. Na jednu stranu jste velmi opa-
trní a šetrní, ale v touze po zisku jste ochotní 
riskovat. Nemuselo by se vám to vyplatit.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Zdá se vám, že vaši miláčkové, 

kolegové v práci, či rodina nedoceňují váš 
smysl pro humor, moudrost a vědomosti? 
Pořiďte si psa, je totiž jedinou bytostí, která 
skutečně ocení genialitu vaší konverzace.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Objevili jste v sobě netušené 

schopnosti, se kterými si zatím nevíte 
rady? Využijte je třeba v léčitelství, ne-
bo v umělecké tvorbě. Pište poezii, maluj-
te, nebo aspoň sveďte někoho, po kom už 
dlouho toužíte.

Připravila: Ludmila Petříková

Hora 2 Pohyb 
vzduchem

Římských 
99

Mateřské 
lůno

Čerstvý
Sféra 

činnosti
Poměrové 
znaménko

Oznámit 
úřadům

Kabátky
Značka 
abvoltu

Šatní 
motýlek 1

Český
básník 
(Josef)

Čínský
nosič 

břemen
Šafrán

Pominutí 
smyslů

Rodič

Slovenský 
herec

Značka 
voltampéru

Čirá 
kapalina

Televizní 
noviny (zkr.)

Šachová 
plichta

Nápoj bohů

Tajná
židovská 

nauka

Jednání

Pouštní 
šelmy

Vztažená
ke svíčce

Výraz
veselí

Volán

Plevel
Cisterna

Starší 
zájmeno

Klášterní 
klerici

Vězeňská 
místnost

Končetina

Spojka 
vylučovací

Švýcarské 
město

Vyrážka 
na rtu

Stařena Záhada
Velko-
plošný 
plakát

Výzva

Svazek
klestí

Kus zmrzlé 
vody

Změkčo-
vadlo
vody

Oni Plemeno
Ubytovna 

učňů 
(slangově)

Značka 
kožešin

z Trutnova

NAPOVÍME:
Lo, Abt, ej, 
chichi, intr, 
poster, ké.

Citoslovce 
smíchu

Vieweghův 
hrdina

Hudební
dílo

Běloveská 
kyselka

Finta

Nemoc 
kloubů

Nemocná

Chemická 
značka 
osmia

Zámezí

Asijské 
ženské 
jméno

Starořímská 
bohyně 

lovu

N

Střešní 
lepenka

Iniciály 
Mandlové

Německy 
„opat“

Jaké 
(básnicky)

Exotické 
tmavé
dřevo 3 Slepička

Jméno 
herečky 

Brejchové

Dumasův 
mušketýr

Narko-
tikum

     

tel. 725 309 712 

Limousine   service

Limousine serviceLimousine service

Tělovýchovná jednota 
Slavoj Plzeň uspořáda-
la dětský maškarní rej. 
Na parketu se střídala 
řada nejrůznějších ma-
sek. Králíček tančil na 
parketu s kočičkou, ča-
rodějnice to roztáčela 
v kole se švarným muš-
ketýrem a všichni se tě-
šili z bohaté tomboly. 
Na snímku David a Ka-
teřina Modrých s dce-
rou Kačenkou v kostý-
mu malé zahradnice.  

Jind iška Kikin uková - 602 502 249, 377 534 489, divadlo_pluto@volny.cz, www.divadlo-pluto.cz

generální partner: hlavní partne i:

Jind iška Kikin uková - 602 502 249, 377 534 489, divadlo_pluto@volny.cz, www.divadlo-pluto.cz
DIVADLO PLUTO, Masarykova 75, p ed p edstavením, Po-Pá 14:00-18:00 mimo St

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

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

P EDPRODEJE

VSTUPENEK :

P i zakoupení více jak 6 vstupenek sleva 15,-K /kus, mimo ádné slevy - d ti, studenti, senio i 120-150,-K , slevy nelze kombinovat!

Pond lí
22.3.
19:30

Ned le
21.3.
15:00

St eda
24.3.
19:30
Pond lí
29.3.
19:30

St eda
31.3.
19:30

MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH

1.STARO ESKÁ ZPÍVANÁ V PLUTU S HARMONIKOU

koncertní ve er c.k. Divadla PLUTO

p edstavení se slevou pro d ti a seniory - lístky od 120,- do 150,- K

POD ZÁVOJEM OPERETA POD CYLINDREM MUZIKÁL

Š V E J K Y J Á D Y

ZIEGLERKA
operetní revue o slavné subret  M. Zieglerové

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

v cen  lístku od 70,- do 100,- K  pohošt ní (utopenci, preclíky)
senio i, lenové klubu lístek 70,- K

-  B EZEN 2010 -
Ob anské sdružení Klubu p átel s Agenturou PLUTO a Komika  2. dubna od 19:30 po ádá

„ V E L I K O N O N Í  M A Š K A R B Á L “  D I V A D L A  P L U T O
Masky zají k , slepic, beránk  a dalších zví átek obdrží ZDARMA 2 lístky do tomboly a pohošt ní!

V cen  lístku 250,- K  bohatý program, tombola, sout ž masek a zmalovaných vajec i p lno ní p ekvapení

Foto: Metropol
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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

Poste restante vypráví příběh pošťá-
ka Jarouška, který se chce odtrhnout 
od despotické matky. Proto najde no-
vé útočiště v jedné pražské pobočce 
pošty. Práce pošťáka mu totiž kromě 
roznášení dopisů přinese i byt. Jenže 
bezdomovec Kercl ukradne Jarouško-
vi tašku, načež ho srazí tramvaj. Ješ-
tě týž večer od incidentu se u Jarouš-

Odstartoval seriál Poste restante

Foto: archiv seriálu

Na snímku Pepíček Pospíšil s Libuší Šaf-
ránkovou ve vile v Dobřichovicích, kde se 
seriál také točil.

Oba jsou si od prvního setkání sympa-
tičtí a bezstarostně si spolu s ostatními 
turisty užívají chvíle oddechu v exo-
tickém prostředí. Nikdo z nich netuší, 
že se jejich pobyt záhy změní v noční 
můru a boj o přežití. Na letovisko Juan 
Dolio se totiž žene nebezpečný huri-
kán. Všichni dostanou přesné instrukce 
a uchylují se do krytu v místním kasinu, 
jediné budovy schopné odolat přírod-
ním katastrofám. Sandřina sestra, dele-
gátka cestovní kanceláře, se psychicky 

zhroutí, a tak Sandra statečně přebírá 
její roli a snaží se i s Petrovou pomocí 
o klienty postarat. Hurikán záhy udeří. 
Lidé prožívají hodiny nekonečné hrůzy. 
Kasino se otřásá v základech, s přílivo-
vou vodou proniká dovnitř voda a ne-
ustále stoupá. Kolem vládne temnota 
a chlad. Propuká panika. Někteří hledají 
záchranu na stolech, mnozí kolabují. 
Ale to nejhorší je teprve čeká. Blíží se 
tzv. oko hurikánu a po něm další vlna 
bouře. Nikdo nemá ponětí, zda jí už teď 

Nový román Kláry Janečkové Srdce v písku
Kniha popisuje osudy pilota Petra Hartmana a Sandry Koutné, které se protnou 
v Dominikánské republice, kde tráví se svými přáteli a rodinami dovolenou.

poškozený kryt odolá…Román Srdce 
v písku si můžete koupit i s podpisem 
autorky Kláry Janečkové na autogrami-
ádě s autorkou a to 30. března v v 16 
hodin v knihkupectví Fraus v Goethově 
ulici v Plzni. (zem)

Režisér Karel Smyczek natočil pro Českou televizi sedmidílný seriál Pos-
te restante. Česká televize ho bude vysílat každý pátek od dvaceti hodin 
na ČT1. Autorem scénáře je jeden z nejúspěšnějších scénáristů mladé ge-
nerace Marek Epstein

ka doma objeví duch zemřelého bez-
domovce. A začnou se dít věci.
Natáčení originálního konceptu seri-
álu bylo podle režiséra Karla Smycz-
ka velmi náročné a vyžádalo si pl-
no technicky komplikovaných tri-
kových efektů. V sedmidílném seri-
álu hrají Ondřej Pšenička, Vladimír 
Javorský, Libuše Šafránková, Arnošt 
Goldfl am, Jan Hartl, Oldřich Navrá-
til, Naďa Konvalinková nebo Taťá-
na Medvecká. Jednu z malých rolí si 
v seriálu zahrál školák a nadaný har-
monikář Pepíček Pospíšil ze Šťáhlav 
u Plzně. „Našli si mne mezi harmoni-
káři na internetu,“ prozradil Pepík. 
„V jednom dílu seriálu hraju otrávené-
ho kluka, který musí cvičit na harmo-
niku. Moje maminka říká, že je mi ta 
role šitá na míru. Hrálo se mi moc dob-
ře a všichni herci byli bezvadní. Největ-
ší radost jsem měl ze setkání s paní Li-
buškou Šafránkovou, která se o mne 
během natáčení starala přímo mamin-
kovsky a byla strašně hodná,“ dodal 
školák.
Karel Smyczek byl s výkonem malé-
ho Pepíka velmi spokojený. „Bylo vý-
borné, že jsme nemuseli nic nahrávat 
a předstírat, protože Pepíček je skuteč-
ně šikovný hráč na harmoniku,“ řekl 
režisér.    (met)
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 Kterým muzikálovým titulům kro-
mě legendárních Bídníků jste pro-
klestil cestu na česká jeviště ještě 
před Spamalotem?
Pomáda, Producenti, Jekyll & Hy-
de, Miluju tě, ale…, Hledá se muž: 
Zn.Bohatý!, Carmen, nemluvě o ,ne-
muzikálových‘ projektech, především 
komediích. A další muzikálová práva 
mám již podepsána, ale zatím nemo-
hu být konkrétní. Jenom prozradím, 
že jedna nová ,bomba‘ je nachystána 
pro plzeňské divadlo.

 Spamalot je v tomto směru vaším 
osmým realizovaným počinem. Kde 
jste se s ním potkal a jaký byl váš 
první dojem?
Monthy Python´s Spamalot jsem vi-
děl v New Yorku a okamžitě jsem se 
do toho titulu zamiloval. Bylo mi jas-
né, že musím představení vidět ještě 
jednou, protože jsem pro smích řadu 
replik ani nemohl slyšet.

Monthy Python‘s spamalot

Láska na první pohled
Třicet let po uvedení fi lmu Monty 
Python a Svatý grál (1975), neucti-
vě parodujícího artušovskou le-
gendu, spatřila světla Broadwaye 
jeho muzikálová adaptace, Monty 
Python‘s Spamalot. U jejího zrodu 
stál jeden z členů této populární 
britské komediální skupiny Eric 
Idle spolu s osvědčeným spoluau-
torem hudby k fi lmu Monty Pytho-
nův smysl života, Johnem DuPrez. 
Newyorská inscenace režiséra 
Mika Nicholse se stala hitem. Jeho 
česká premiéra se odehrála v Plz-
ni. A tak jsme se producenta a pře-
kladatele Adama Nováka zeptali:



Kontakt pro podnikatele a fi rm
y: 

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

Eva Růžičková, tel. 721 20 28 15, ruzickova@
tydeniky.cz
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Vážení čtenáři, 
v pátek 19. března se shodují všech-
ny světové kalendáře a kupodivu 
i náš na tom, že svátek slaví Josef. 
A asi by mi nositelé toho jména ne-
odpustili, kdybych na ně v dnešním 
editorialu nevzpomněla. Základem 
jména je hebrejské Jóséph, označu-
jící „toho, kdo bude pokračovat“. To-
to jméno má mnoho domáckých po-
dob. Do první skupiny patří všich-
ni Jožové, Jožkové, ale i Jožinové, ve 
druhé vládnou Pepíci, Pepové, Pepko-
vé, ale i Pepičky a Pepiny. Základem 

tohoto tvaru je italské jméno Beppe. 
Jde o zkratku italské podoby jména 
Josef - Giuseppe, které zkrátili Italo-
vé v Seppe, z něhož různými dalšími 
cestami vzniklo ono Beppe a konečně 
i náš Pepík. Patronem dnešních osla-
venců je manžel Panny Marie. Josef 
pocházel z královského rodu Davi-
dova, povoláním byl stavitel a tesař. 
V době zasnoubení s Marií byl poměr-
ně bohatým člověkem a nemáme dů-
vod tvrdit, že by již byl v pokročilém 
věku. Naopak. Po Ježíšově narození 
v Betlémě poslal Bůh Josefa do Egyp-

ta, aby zachránil syna před pronásle-
dováním krále Héróda, který nechal 
vyvraždit všechny novorozené chlap-
ce, aby zvrátil věštbu, která proroko-
vala, že se narodí nový židovský král. 
Po Héródově smrti se opět celá rodi-
na mohla vrátit domů. Josef však pří-
liš novému králi nedůvěřoval, a tak 
se raději usadil v Nazaretu, kde se cí-
til bezpečněji. Doba od těch časů po-
kročila mílovými kroky a dnes slaví 
svůj svátek i všechny Josefíny, Pepiny 
a Josefy. Je pravda, že toto jméno zas 
tak mezi dívkami a ženami rozšířené 

není. Přitom některé jeho nositelky 
byly velmi slavné. Josefína se jmeno-
vala první manželka císaře Napoleo-
na I. a stejné jméno měla i famózní 
tanečnice a zpěvačka Josephine Ba-
kerová. Oběma ženám ležel svého ča-
su u nohou doslova celý svět. Tak ať 
vám Josefům, Pepíkům a Pepinám le-
ží dnes také svět u nohou. A dovolte 
popřát všechno nejlepší.

Olga Čermáková
šéfredaktorka
cermakova@tydeniky.cz
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velikonoční tip

Na zajímavou akci se vydají roky-
canští ochránci přírody v sobotu 
20. března a přidat se k nim mo-
hou všichni, kterým není lhostejná 
probouzející se jarní příroda. Cílem 
přírodovědné vycházky jsou Padrť-
ské rybníky v Brdech. Sraz zájemců 
o tuto unikátní jarní akci je v 9.00 
hodin před sídlem rokycanských 
ochránců přírody. Odtud se společ-
ně přesunou autobusem do obce 
Míšov a následně pak pěšky až ke 
hrázi Padrťského rybníka a dále pak 
do Skořic. Trasa je dlouhá zhruba 

Padrťské rybníky jsou krásné v každé době

Text: Pavel MOULIS
Foto: archiv

deset kilometrů a vede převážně 
lesem po pevné cestě. Vycházka je 
připravena jako celodenní a s ná-
vratem je počítáno v odpoledních 
hodinách. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o vojenský prostor je potřeba 
se předem na vycházku přihlásit na 
číslo 603239922, neboť kapacita je 
omezena. Vybírán bude poplatek na 
autobus 100 korun. Cílem vycházky 
je návštěva této lokality s výskytem 
mnoha vzácných druhů, nicméně 
pozornost bude upřena i k opeřen-
cům, kteří se pozvolna vracejí z tep-
lých krajin či zde hnízdícím orlům 
mořským. Doporučujeme se teple 
obléci, vzít si pohodlnou obuv, něco 
na opečení i drobný peníz, neboť je 
počítáno s návštěvou restaurace ve 
Skořicích. Výhodou bude pochopitel-
ně i vlastní dalekohled. 

 zhruba 

Suroviny: 125g tuku, 150g pískového 
cukru, 4 žloutky, 100g mletých ořechů, 
250g polohrubé mouky, půl prášku do 
pečiva, 100ml mléka, 50g rozinek, 4 
bílky, tuk a mouka na formu
Postup: Změklý tuk utřeme s po-
lovinou cukru, přidáme žloutky, 
našleháme a vmícháme ořechy. 
Mouku prosijeme s práškem a stří-
davě s mlékem vmícháme do těsta 
i s opláchnutými a odkapanými 
rozinkami. Z bílků ušleháme tuhý 
sníh, všleháme zbylý cukr a lehce jej 
vmícháme do těsta, které naplníme 
do tukem vysypané formy a berán-
ka upečeme. Prochladlého beránka 
pak opatrně vyklopíme. Potom jej  
pocukrujeme, oči ozdobíme rozinka-
mi a na krk mu zavěsíme pentličku 
s rolničkou nebo zvonečkem.  

Velikonoční beránek
s ořechy

DEPILACE anebo EPILACE. I když se 
většina  lidí mylně domnívá, že oba 
výrazy jsou označením pro stejnou 
činnost, ve skutečnosti tomu zdaleka 
tak není. Zatímco DEPILACE je termín 
používaný pro přechodnou redukci 
ochlupení, EPILACE je její vyšší for-
mou – tedy trvalým či přinejmenším 
dlouhodobým odstraněním tohoto 
nežádoucího kožního efektu.
Depilace provádíme povětšinou do-
ma, případně v nejrůznějších zaří-
zeních, a říká se, že některé ženy při 
nich dokáží v průběhu tří let strávit až 
150 hodin. Při použití bezkonkurenč-
ně nejrychlejšího laserového systému 
LEDA však dosáhnou vyššího efektu 
i komfortu za pouhých 150 minut!
Před půldruhým rokem uvedli lékaři 
plzeňského Kosmetického laserového 
centra VS LASERA jako druzí na světě 
do provozu bezkonkurenčně nejrych-
lejší laserový systém LEDA umožňující 
účinnější, kratší a levnější epilace. Dí-

Epilace likvidující chloupky i vysoké ceny!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

ky čtyřem vysokovýkonným epilačním 
laserům (2x LEDA, MYDON, RUBÍN) se 
LASERA řadí mezi nejlépe vybavená epi-
lační pracoviště v Evropě.

Kosmetické laserové centrum
VS LASERA

Odstranění vrásek, tetování, pigmenta-
cí, cévek i nežádoucího ochlupení. Pou-
žívání peelingu, mezoterapie, aplikace 
botulotoxinu a výplní vrásek. Ambu-
lantní laserová operace křečových žil, 
ORL lasery řešící chrápání a chronickou 
rýmu, Léčba rázovými vlnami
Všichni čtenáři, kteří na soutěžní otáz-
ku Z kolika fází je složený „Balíček proti 
vráskám“ Kosmetického laserového 
centra VS LASERA odpověděli, budou 
zařazeni do slosování, jehož výsledky 
zveřejníme v Západočeském METROPO-
LU č. 7. 

Z kolika fází je složený „Balíček 
proti vráskám“ Kosmetického 
laserového centra VS LASERA? 

Odpovědi zasílejte na adresu Zá-
padočeský METROPOL, soutěž LA-
SERA, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň. 
Vylosovaný vítěz získá poukázky na 
ošetření v hodnotě 15 000 Kč, další 

dva pak poukázky 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

Pujc si
1000 Kc

pres
SMS

· Odpov  do 5minut p es SMS
· Rychle, diskrétn , profesionáln
· Bez osobních sch zek a návšt v
· Ferratum – Finská SMS p j ka

Schází Vám 1000 K  p ed výplatou?
Vaši žádost o Rychlou p j ku zašlete na íslo

9001103 ve zn ní: FER ZM ástka Jméno 
P íjmeníRodné íslo íslo OP Bankovní 

spojení Adresa M sto PS
Nap .: P i žádosti o p j ku 1000 K : 

FER ZM 1000 Karel Novak 760426/2923
123456789 1122334455/0800 
Krasnohorska 23 Praha 15000

     
Pozn.: Cena sms je 3K , pro nové zákazníky maximální

výše p j ky 1000 K . Peníze Vám budou doru eny
poštovní poukázkou prost ednictvím eské pošty do 
2-3 pracovních dn . Pro stávající zákazníky možnost 

zaslání p j ky bank. p evodem.

P j ená ástka Do 15 dn   vrátíte
500 K 625 K
1000 K 1250 K

Zákaznický servis:
Po-Pá 9-21 h, So 10-18h, tel. 224 454 222, 

ferratum@ferratum.cz  |  TV Prima strana 557, 558
www.ferratum.cz

P i internetové žádosti použijte reklamní kód.
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Potřebujete půjčit - Ferratum je řešením, více na www.ferratum.cz


