
Karlovy 
Vary

Plzeň

Ústí nad Labem
Liberec

Praha

Ostrava
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LIBERECKÝ KRAJ

90 000 ks.
MORAVSKOSLEZSKÝ, OLOMOUCKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ

PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ

KRÁLOVEHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ

110 000 ks.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ A VYSOČINA

ÚSTECKÝ KRAJ

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ

70 000 ks.
JIHOČESKÝ KRAJ

přijme do svého nového týmu

• obchodní manažery
• distributory
Stručný profesní životopis zasílejte
do 16. dubna 2010 na adresu:
personalistika@tydeniky.cz

Moderní regionální noviny
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Zpěvačka se sametovým hlasem, první dáma české country hudby, zakládající členka dívčí kapely Schovanky 
– to je Věra Martinová, rodačka z východočeského Opočna. Loni vydala nové album Křídel se nezříkám, 

letos oslavila kulatiny a vydala se na koncertní turné. 
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Zpěvačka
– to je Věra 

letos oslavi

 Paní Věro, jste označována za prv-
ní dámu české country music, pře-
sto - chtěla jste vždy být country 
zpěvačkou?
Muzika mě zajala už v dětství 
a nepustila. Od osmi let hraju na 

kytaru, kterou jsem pak vystudo-
vala i na konzervatoři. S country jsem 

v podstatě začínala u táboráků a pak jsem po 
konzervatoři dostala nabídku od dívčí kapely 
Schovanky, čímž se ten countryový kruh ja-
koby uzavřel. Ale už mnohokrát jsem říkala, 

že nemám moc ráda škatulky a nepovažuji 
se výlučně za country zpěvačku. Chtěla 

bych být především svá.
 Nedávno jste oslavila významné 
životní jubileum. Spokojenost 

a dobrá nálada z vás přímo vy-
zařuje, ale to ostatně vždycky. 
Jak to děláte?
Víte, já v zásadě vůbec ne-
jsem optimista. Ale čím jsem 
starší, tím víc se snažím pro-
gramově vnímat svět pokud 
možno pozitivně. Život je jen 
jeden a je krátký. Dokud mám 

co dát, chci se o to podělit. Chci 
jej žít co nejplněji a tak, aby po 

mě zůstalo pokud možno něco 
pěkného.
 Je pro vás ta kulatá číslovka urči-

tým popudem nebo důvodem k bilan-
cování? Čeho byste ještě chtěla dosáhnout 

a co se vám v poslední době v životě nejlepšího 
podařilo?
Nechci bilancovat. Na to mám ještě čas. Jsem zatím stá-
le v jednom kole, nemám pocit, že se tou číslicí v kolon-

ce věk něco zásadně mění. Nechci ale ani ničeho „dosa-
hovat“. Jsem spokojená, že se mi podařilo natočit pěkné 
nové CD a doufám, že si najde cestu k posluchačům a ti 
najdou cestu na mé koncerty, kde si mohou poslechnout 
spolu se mnou kapelu P.R.S.T. nebo mého britského kole-

gu Jamie Marshalla, se kterým spolupracuji už čtvrtým 
rokem.

 Letošní turné jste zahájila v Jičíně. Jak se začátek vy-
dařil?
Koncert v Jičíně byl pro mne velmi příjemný, měla jsem 
velkou radost hlavně  z toho, že se publiku líbí nové pís-
ničky. Mám Jičín ráda, protože tu máme přátele a taky je 
to moc hezké město.

 Kolik vystoupení celkem šňůra obsahuje?
Je to zhruba dvacet koncertů a všechny termíny najdete 
na mých stránkách www.martinova.cz.

 Jste východočeská rodačka, takže je asi trochu zby-
tečné se ptát, zda máte kladný vztah k rodišti. Spíš se 
zeptám, čím jsou Východočeši typičtí a jakých jejich 
dobrých vlastností si nejvíce ceníte?
No, já nevím, jestli jsou Východočeši nějak výrazně typič-
tí. Vracím se sice do Dobrušky, kde mám rodiče, ovšem 
žiju už více než třicet let jinde. Ale hrdě se hlásím k tomu, 
že pocházím z kraje Aloise Jiráska a Boženy Němcové. Te-
dy prostředí obrozeneckého. Možná by bylo dobře, kdyby 
v současné době dal o sobě vědět nějaký nový F. L.Věk...

 Jakých vlastností si nejvíce ceníte u mužů?
Když jsou opravdovými Muži. Těch je ovšem poměrně 
málo. Nějak ztrácejí to pevné rámě, o které se dá spoleh-
livě opřít. Možná je to tím, že to s tou emancipací dost 
přeháníme.

 Jak vypadá váš skvěle strávený den?
Na jedné straně úspěšnou prací a v případě, že mám vol-
no, tak už se kupříkladu těším na tenis a na chození po 
horách. Záměrně to nenazývám túrami. Z toho slova mě 
totiž už dopředu bolí nohy. Mám ráda takové to volné 
tempíčko, když se můžu taky pokochat okolím. Ovšem zá-
kladem takových dní je to, že se dobře vyspím...

 Co vás v poslední době výrazně potěšilo?
Tak třeba společný pobyt s dcerou v lázních v Karlových 
Varech. Po tom zápřahu, který jsem měla s přípravou CD 
a nového koncertního turné, to byl krásný relax.

 Máte nějaký vzkaz pro čtenáře Metropolu?
Mějte se krásně a rádi, nenechte se zbytečně vytočit a žijte!

Věra Martinová vzkazuje:
Mějte se krásně a rádi

Text: Metropol
Foto: archiv

Praha, Liberec, Plzeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem, České Budějovice

METROPOL MANAGEMENT
Tiskové kampaně, promoakce, billboardy, hostesky
Tel.: +420 605 885 882, e-mail@: promo@tydeniky.cz

Profesionální reklamní agentura
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METROPOL 
ve zkratce

společnost provozující síť
maloobchodních prodejen s květinami,

přijme

PRODAVAČKU/ČE – FLORISTKU/TU 
do své provozovny květinářství Flamengo v Hradci Králové

požadujeme: vyučení v oboru zahradnice/ník, praxe nutná 
nabízíme: zajímavé fi nanční ohodnocení, zázemí stabilní společnosti

Nástup možný ihned.
 

Bližší informace na tel. 602 152 477 p. Kutnohorská.“
www.fl amengo-kvetiny.cz

Blešno zároveň obdrželo cenu za 
nejlepší elektronickou službu, která 
spočívá v implementaci kalendáře 
s možností bezplatného zasílání 
SMS či e-mailu na akce v obci i kraji. 
Černý Důl na Trutnovsku získal cenu 
veřejnosti. Na dalších pomyslných 
stupních vítězů letos v krajském 
Zlatém erbu stojí mezi městy dru-
hý Hradec Králové a třetí Kopidlno. 
Mezi obcemi obsadily druhou příčku 
Lovčice na Královéhradecku a třetí 
pozici získala obec Strážné na Trut-
novsku. 
Celkem se letos do soutěže Zlatý erb 
přihlásilo 25 měst a obcí. Loni se 
v soutěži o nejlepší webové stránky 
utkalo v Královéhradeckém kraji 23 

měst a obcí. Vítězové jednotlivých 
kategorií postupují do celostátního 
kola, které bude vyhodnoceno na 
konferenci Internet ve státní správě 
a samosprávě (ISSS) začátkem dubna 
v Hradci Králové.  (met)

V místní hasičské zbrojnici předal 
záchranářské nože Martinu a Ště-
pánu Hegrovým a Marku Bulovi. 
Ocenil také Miroslava Váška, jehož 
znalost místních podmínek usnad-
nila záchranářům orientaci ve vá-
nici. 
„Příběh dobrovolných hasičů z Budi-
slavi, kteří nesli vážně nemocné dítě 
tři kilometry ve vánici a přes hluboké 
závěje, aby se mu dostalo nezbytné 
lékařské pomoci, si ocenění  zaslou-
ží,“ nešetřil hejtman slovy chvály. 
„Patří vám můj obdiv a poděkování. 
Díky vaší duchapřítomnosti a odva-
ze chlapec žije, a to je určitě největší 
odměna,“ vyzdvihl hrdinský čin za-

Dík hejtmana hrdinům z Budislavi
Hejtman Pardubického kraje Radko 
Martínek osobně poděkoval dobro-
volným hasičům, kteří zachránili 
život malému chlapci. Záchranáři 
vyvinuli maximální úsilí, aby v ne-
příznivých podmínkách lednové 
sněhové kalamity poskytli pomoc 
dusícímu se dítěti. 

chránců hejtman, které obdaroval 
profesionálními  noži Victorinox.   
Při debatě se hejtman zajímal o vy-
bavení místního Sboru dobrovolných 
hasičů. Zjistil, že obec vydatně pod-

poruje místní sbor, ale na naviják za 
desítky tisíc zatím v rozpočtu peníze 
nezbyly.  Hejtman přislíbil hasičům, 
že jim vyprošťovací zařízení daruje 
Pardubický kraj.  (met)

Záchranka se dostane
k vážně nemocným rychleji

Královéhradecký kraj/ Rychlejší a efektivnější pomoci se v Královéhra-
deckém kraji dostane vážně nemocným pacientům, ke kterým vyjíždí 
sanitky záchranné služby. Pomůže v tom nový ‚setkávací‘ systém, který 
záchranáři v kraji začínají využívat.

Novinka zaručuje, že se lékař dostane 
vždy tam, kde je ho nejvíce potřeba. 
Tento systém již funguje v Hradci Krá-
lové a připravuje se jeho spuštění na 
Jičínsku. „Takzvaný setkávací systém 
jsme začali úspěšně využívat v Hradci 
Králové od letošního ledna. Od dubna 
bychom ho rádi zavedli i na Jičínsku 
a postupně v celém kraji. Spočívá v tom, 
že lékař jezdí samostatným vozidlem 
k vážným případům, kde je nejvíce po-
třeba. Ke všem pacientům samozřejmě 
nadále vyjíždí záchranáři, kteří jsou 
schopni zajistit lidem okamžitou po-
moc,“ uvedl ředitel Zdravotnické zá-
chranné služby Královéhradeckého 
kraje Ladislav Žabka.
Tento nový systém přednemocniční 
neodkladné péče je efektivnější, lev-

nější a především pro pacienty vý-
hodnější. Zaručuje totiž, že se lékař 
dostane vždy tam, kde je opravdu 
nejvíce potřeba. Záchranářské posád-
ky se o méně vážné případy postarají 
samy. Pokud se ukáže, že je stav paci-
enta vážnější, než se předpokládalo, 
zajistí bez problémů nezbytnou zdra-
votní péči do příjezdu lékaře.
V Hradci Králové, do jehož spádo-
vé oblasti patří asi 120 tisíc lidí, se 
tento způsob zásahů záchranářům 
osvědčil. Od začátku dubna by se měl 
rozběhnout i na Jičínsku. Díky tomu 
bude mimo jiné možné i přemístit 
jednu z jičínských posádek rychlé 
zdravotnické pomoci do stanoviště 
v Nové Pace. Do roku 2011 se systém 
rozšíří na celý kraj.   (met)

Práce, které přinášejí určitá omezení 
chodcům i majitelům přilehlých nemo-
vitostí, skončí v květnu. Zhruba třími-
lionová investice nepřijde nazmar ani 
v případě, že v dohledné době začne 
výstavba pěší zóny.
„Dle plánu obnovy mělo být veřejné 
osvětlení na třídě Míru vyměněno již 
před třemi lety, ale stále jsme čekali, zda 
nedojde k celkové rekonstrukci ulice. Už 
se to však nedalo odkládat, osvětlení je 
v havarijním stavu, před týdnem nám 
dokonce jeden sloup spadl,“ řekla ředi-
telka Služeb města Pardubic Lea Tom-
ková.
Do května se vymění podzemní vedení 
a sloupy po celé délce ulice od provo-
zovny Mc Donald‘s po palác Hybských 
a na protější straně od Pyramidy po lé-
kárnu. Ve zbývající části ulice se osvět-

Třída Míru dostane nové osvětlení
Pardubice/ Na třídě Míru v Pardubi-
cích začala rozsáhlá rekonstrukce 
veřejného osvětlení. Akce, jakými 
je například Vinařský půlmaratón, 
však podle informací Magistrátu 
města Pardubice nenaruší.

lení demontuje a nové už instalováno 
nebude.
„Výměna byla skutečně nutná. Třída Mí-
ru bude osazena standardními sloupy. Až 
začne výstavba pěší zóny, která se v sou-
časné době projekčně připravuje, je mož-
né sloupy použít v jiných částech města,“ 
řekl náměstek pardubického primátora 
Alexandr Krejčíř (ODS).  Rekonstrukce 

veřejného osvětlení na třídě Míru s se-
bou sice nese různá omezení, Vinařský 
půlmaratón, který se poběží 17. dub-
na, však nenaruší. „V době jeho konání 
se prostor vyklidí a upraví tak, aby nena-
stala kolize závodníků,“ dodala ředitelka 
služeb.  (met)

Foto: pardubický magistrát

Výstava se koná pod záštitou hejtma-
na Pardubického kraje Radko Mar-
tínka, kterého na vernisáži zastoupil 
radní zodpovědný za oblast cestovní-
ho ruchu Miroslav Stejskal. Atmosfé-
ru afrického kontinentu skvěle navo-
dili hrou na bubínky učitelé speciální 
školy Svítání z Pardubic.
Expozice byla koncipována jako 
putovní, oproti předchozí instalaci 
v Lázních Bohdaneč však byla pod-

statně rozšířena a doplněna, zejmé-
na o trojrozměrné exponáty. Nabízí 
také celou řadu interaktivních prvků 
pro děti, které si mohou například 
pohrát ve slaměné chatrči, vyzkoušet 
masky afrických bojovníků, kreslit af-
rická zvířata. V litomyšlském muzeu 
ji můžete navštívit do 25.dubna, při-
praveny jsou rovněž komentované 
prohlídky a speciální programy pro 
školy.  (met)

Výstava představila
švýcarská řešení

Na 10 velkoformátových plakátech 
si lidé mohli prohlédnout řešení, 
jako například energeticky šetrná 
vozidla, udržitelné využívání lesů, 
energeticky úsporné budovy a další. 
K této části výstavy patřily ještě pa-
nely dokumentující situaci v České 
republice s cílem ucelený obraz sou-
časného stavu životního prostředí 
v obou zemích. Putovní výstava je 
určena široké veřejnosti, především 
však mladé generaci.
Záštitu nad výstavou převzali švý-
carský velvyslanec v České republi-
ce, Ministerstvo životního prostředí 
a Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR.  (met)

Pardubice | Výstava s názvem Švý-
carskem po stopách změn klimatu 
byla k vidění ve vestibulu Fakulty 
chemicko-technologické Univerzity 
Pardubice. Představila švýcarská 
řešení problémů plynoucích z kli-
matických změn.

Hospodařily 
se ziskem 

Pardubický kraj | Příspěvkové or-
ganizace v Pardubickém kraji hos-
podařily v minulém roce celkově 
se ziskem. Ze 140 organizací jen 
dvě vykázaly ztrátu. Kumulovaný 
výsledek hospodaření představuje 
zisk zhruba 11,6 milionu korun, 
když skutečný zisk těchto organi-
zací je asi 16,7 milionu a ztráta 5,1 
milionu korun.
Na ztrátě se podílela Nemocnice 
následné péče Moravská Třebová 
asi pěti miliony a Domov Delta 
Pardubice 100 tisíci korun. „Hlav-
ním důvodem ztráty vykázané Ne-
mocnicí následné péče Moravská 
Třebová byla povinnost vypořádat 
se v roce 2009 se zdravotní pojišťov-
nou z důvodu nenaplnění výkonnos-
ti nemocnice v roce 2008. Tím došlo 
k výraznému snížení výnosů minu-
lého roku,“ řekl náměstek hejtma-
na Roman Línek.
Podrobný rozbor hospodaření pří-
spěvkových organizací Pardubické-
ho kraje bude součástí zprávy o zá-
věrečném účtu Pardubického kraje 
za rok 2009. Ten se bude týkat jak 
vlastního rozpočtu kraje, tak na 
něj navázaných zřizovaných orga-
nizací, a krajské zastupitelstvo jej 
projedná v červnu.  (met)

EU podpoří
vzdělávání

Náchod | Zaměstnanci oblastní 
nemocnice Náchod mají možnost 
dále se vzdělávat. Nemocnice totiž 
získala z prostředků Evropské unie 
a ze státního rozpočtu fi nanční 
prostředky téměř pět milionů ko-
run na vzdělávání svých zaměst-
nanců. Vzdělávací projekt by měl 
začít ještě letos.
Projekt vzdělávání zaměstnanců 
Oblastní nemocnice Náchod, který 
nemocnice realizuje v období únor 
2010 až leden 2012, se týká zhruba 
poloviny z tisícovky zaměstnanců 
nemocnice. 
Akci s názvem ‚Zdravá nemocni-
ce‘ spolufi nancuje Evropská unie, 
prostředky Evropského sociálního 
fondu (ESF) prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost (OP LZZ) a státní 
rozpočet.  (met)

Holubova Afrika navštívila Litomyšl
Litomyšl | V Litomyšli byla za účasti velvyslankyně Jihoafrické republiky 
zahájena výstava Dr. Emil Holub, africký cestovatel. Ve spolupráci s Kul-
turním domem města Holic ji připravilo místní regionální muzeum.

Na výstavě zahráli africkou hudbu učitelé speciální školy Svítání z Pardubic.

Zlatý erb pro Náchod a Blešno
Královéhradecký kraj/ Nejlepší webové stránky mezi městy v Královéhra-
deckém kraji má radnice v Náchodě, Blešno na Královéhradecku spravuje 
zase nejpovedenější internetové stránky mezi obcemi a městysy. Zástupci 
těchto sídel převzali ocenění Zlatý erb za nejlepší internetové prezentace 
samospráv v kraji.
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 Metropol mapuje události regionu| bezplatná distribuce do domácností a stojanů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji

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

„Dobrý lesní hospodář ví, že vše má 
svůj čas. V lesnictví je velmi důležitý váš 
postoj a až tehdy, když celý svůj revír 
projdete pěšky, se stanete dobrým hos-
podářem,“ uvedl ve své přednášce na 
téma Hospodaření v lesích v zaplně-
né aule školy Schwarzenberg. Podle 
něj jsou pro hospodaření v lese v Čes-
ku módní akciové společnosti napros-
to nevhodné, protože jsou vytvořené 
pro rychlý zisk.
Karel Schwarzenberg dále uvedl, že 
právě lesnictví spolu se životním 
prostředím, zemědělstvím a rozvo- Text a foto: Metropol

Kníže přednášel na lesnické akademii
Trutnov | Lesní hospodaření je 
podle knížete Karla Schwarzen-
berga naprosto odlišné od jiného 
běžného hospodaření. Žije z vý-
sledků práce našich pradědů a po-
kud něčeho dosáhneme, pak z to-
ho budou těžit naši pravnuci, uve-
dl při své přednášce na České les-
nické akademii v Trutnově.

jem venkova jsou hlavními priorita-
mi nové strany. „Starost o osud naší ze-
mě a konzervativní východiska našich 
úvah vedly k založení TOP 09. Proto je 
samozřejmé, že ochrana životního pro-

středí, ochrana naší krajiny, našich vod 
a našich lesů je pro nás zásadní politic-
ký úkol,“ uvedl dále předseda strany.

„Prioritou kraje je výstavba dálnice 
D11. Doufáme, že se ji brzy podaří do-
vést alespoň do Hradce Králové a bude 
se pokračovat s její stavbou k Jaromě-
ři. Stát by se měl pokusit v dohledné do-
bě vyřešit i situaci v Náchodě. Tranzitní 
doprava, která městem prochází a mí-
ří na hranice s Polskem, představuje ob-
rovskou zátěž pro všechny jeho obyva-
tele,“ řekl královéhradecký hejtman 
Lubomír Franc.
Zástupci Náchoda a občanského sdru-
žení, které výstavbu obchvatu prosa-
zuje, hejtmanovi představili prezen-
taci projektu a promítli možnou po-
dobu stavby, kterou tvoří i přemos-
tění a tunel. Na její výstavbu budou 
potřeba více než tři miliardy korun 

ze státního rozpočtu. Zhruba 100 až 
200 milionů korun je odhadovaná ce-
na na výkupy potřebných pozemků.
„Královéhradecký kraj potřebuje nut-
ně obě tyto stavby na vylepšení doprav-
ní infrastruktury a pro lepší spojení na 
polské hranice. K jejich fi nancování by 
mohl stát využít i podpory soukromé 
sféry, takzvaných PPP projektů,“ dodal 
hejtman Franc. Uvedl rovněž, že by 
rád zorganizoval pravidelné schůzky 
poslanců a senátorů za Královéhra-
decký kraj, na kterých by se mimo ji-
né řešily právě otázky spojené s vý-
stavbou dálnice D11 a dalších klíčo-
vých dopravních staveb. Podle Fran-
ce tak obě silniční stavby mají naději 
na brzké dokončení.  (met)

Kraj podporuje dostavbu D11
i obchvat Náchoda

Královéhradecký kraj podporuje dostavbu dálnice D11 a zaměří se při jed-
náních se státem i na výstavbu náchodského obchvatu. Vedení Králové-
hradeckého kraje obě významné stavby považuje za prioritní a nezbytné 
pro zdravý vývoj regionu.

„Americké velvyslanectví vnímá, že vý-
znam krajů a jejich vliv na celonárodní 
politiku České republiky neustále roste. 
Paní Jonesová a její kolegové se proto 
nyní velmi intenzivně zajímají o speci-
fi ka jednotlivých krajů. Chtějí vědět, co 
hýbe společností v regionech, jaké jsou 
priority jejich představitelů a občanů,“ 
přiblížil důvod čtvrteční schůzky ná-

městek. V rámci přátelského a ne-
formálního rozhovoru tak přišla řeč 
na projekty, které se na území Par-
dubického kraje momentálně reali-
zují či připravují, na rozvojové plá-
ny regionu všeobecně, ale například 
i na porovnání systémů zdravotnic-
tví v ČR a USA. 
Diskutovalo se i o vztazích Línkem 

zastupovaného kraje s instituce-
mi Evropské unie a o využívání pro-
středků, které lze čerpat z evrop-
ských fondů.
Náměstek hejtmana se velvyslan-
kyně zeptal i na to, jak je Česká re-
publika vnímána v její vlasti. „Po-
těšilo mě, že ve skupině postkomu-
nistických států je naše země stále 
symbolem úspěšné a správně nasta-
vené cesty. Důkazem důvěry vůči ČR 
je koneckonců i bezvízový styk, který 
s USA máme. I proto věřím, že součas-
né dobré vztahy se zámořím, ať už na 
úrovni republiky nebo kraje, budou 
i nadále pokračovat,“ doplnil náměs-
tek Línek.  (met)

Americká velvyslankyně na Pardubicku
Pardubický kraj | Charge d’Affairs velvyslanectví USA Mary Thomp-
son Jonesová, která je v současnosti nejvyšší zástupkyní své země 
v ČR, se setkala s náměstkem hejtmana Pardubického kraje Romanem 
Línkem. Paní Jonesová a její tým se chtějí blíže seznámit se životem 
v jednotlivých regionech České republiky, proto je postupně navštěvu-
jí a s jejich představiteli diskutují o sociálních, ekonomických i politic-
kých tématech. 



Lepší budoucnost pro obyčejné lidi
w

w
w

.cssd.cz

04 Metropol na www.tydeniky.cz |  bezplatná distribuce do domácností a stojanů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji
pa

rl
am

en
tn

í v
ol

by
 2

01
0

www.cssd.cz/volby

Zveme Vás k volbám
do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR
28. a 29. kvìtna 2010
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STAVEBNÍ SPO¤ENÍ OD LI·KY SE NYNÍ VYPLATÍ ZÍSKEJTE 6000 Kâ

V dne‰ní dobû se vyplatí poãítat s kaÏdou ko-
runou. Proto je v˘hodné zhodnocovat  své
prostfiedky s jistotou a zaloÏit si stavební
spofiení. Kromû státní podpory ve v˘‰i
3000 Kã máte totiÏ moÏnost zhodnotit svÛj
poãáteãní vklad 30 000 Kã o 10 %, coÏ odpo-
vídá ãástce 3000 Kã. Celkem mÛÏete získat
ãástku 6000 Kã!

JAK LZE ZÍSKAT ZHODNOCENÍ VKLADU O 10 %? 
Mimofiádná nabídka je urãena v‰em nov˘m klien-
tÛm, ktefií si uzavfiou od 1. 4. 2010 do 30. 6.
2010 u Li‰ky prvotní smlouvu o stavebním spo-
fiení s nárokem na státní podporu s cílovou ãást-
kou minimálnû 300 000 Kã. Navíc do 30. 9. 2010
zaplatí plnou úhradu za uzavfiení smlouvy a záro-
veÀ provedou poãáteãní vklad ve v˘‰i alespoÀ 
30 000 Kã. Nabídku mohou pfii uzavfiení následné
smlouvy v období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
vyuÏít také klienti, ktefií v âMSS ukonãili poslední
smlouvu pfied rokem 2009. 

ZHODNOCENÍ S JISTOTOU A V¯HODNÉ 
FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
Klienti jistû pfiivítají, Ïe úroky z vkladÛ jsou osvobo-
zeny od danû z pfiíjmÛ a kromû toho jsou i poji‰tûny.
Jistû ocení pfiístup k ‰iroké nabídce pfieklenovacích
úvûrÛ pro okamÏité financování bydlení a moÏnost
ãerpat v budoucnu úvûr ze stavebního spofiení s pev-
nou roãní úrokovou sazbou 3,7 % v tarifu Atraktiv.

FINANCOVAT BYDLENÍ? 
S GARANCÍ PEVNÉ ÚROKOVÉ SAZBY!
U úvûrÛ ze stavebního spofiení mají klienti garanto-
vány pevné úrokové sazby a znají v˘‰e mûsíãních 
splátek aÏ do úplného splacení. 

S JAK¯MI JISTOTAMI MÒÎE ÚâASTNÍK 
STAVEBNÍHO SPO¤ENÍ U âMSS POâÍTAT?
V˘nos: Od spofiitelny získává klient pevn˘ roãní úrok
z vkladÛ aÏ 2 %. Od státu pak roãní podporu aÏ
3000 korun. Navíc vysokému zhodnocení pfiispívá
i skuteãnost, Ïe v˘nosy ze stavebního spofiení se ze
zákona nezdaÀují. âistá roãní efektivní úroková míra
tak dosahuje aÏ 6,94 %.
Bezpeãnost: Základem je pevné finanãní zázemí nej-

vût‰í a nejvyhledávanûj‰í stavební spofiitelny v âeské
republice. A samozfiejmû i stoprocentní poji‰tûní
vkladÛ aÏ do ãástky odpovídající 50 tisícÛm euro.
Úroková jistota: Uzavfiením smlouvy o stavebním
spofiení získává klient do budoucna i jistotu v˘hod-
ného úroãení úvûru na bydlení. Spofiením si totiÏ
postupnû vytváfií nárok na úvûr ze stavebního spo-
fiení. A jeho úrokové podmínky jsou pevnû dané jiÏ
ve smlouvû o spofiení. JiÏ dnes si tak klient mÛÏe
zajistit nemûnn˘ úrok z úvûru ve v˘‰i pouh˘ch 3,7
procenta roãnû.
Jedineãnost: Îádn˘ jin˘ produkt na tuzemském 
finanãním trhu nenabízí takové kvality jako právû
stavební spofiení.

Stavební spofiení je základním stavebním kame-
nem rodinn˘ch financí. PrÛzkumy pfiitom doklá-
dají, Ïe více neÏ ãtyfii pûtiny obãanÛ povaÏují
stavební spofiení za jednoznaãnû uÏiteãn˘ pro-
dukt. BliÏ‰í informace o aktuální nabídce âMSS
na www.cmss.cz

Zpracování Ïádosti o poskytnutí úvûru ZDARMA

Pfiedãasné splacení úvûru ZDARMAze stavebního spofiení

Úroková sazba úvûrÛ od 3,7 % roãnû

Úvûr bez zaji‰tûní aÏ 500 000 Kã

Jako první to dokázal legendární Reinhold Mess-
ner. Bez pomoci umělého kyslíku! Také Jaroš le-
ze bez kyslíkových přístrojů a Messnerovi se loň-
ským výkonem na Manaslu velmi přiblížil. Sólo-
vý výstup na kótu 8 163 m proměnil již ve svůj 
devátý vrchol nad hranicí osmi tisíc metrů. Kon-
cem jara vyráží do pákistánského pohoří Karako-
ram, kde na něho čekají další dvě osmitisícovky 
Gasherbrum I a II.

Jaroš český rekord
vyrovnal loni v dubnu

Napodobit Messnerův výkon se dosud žádnému 
českému lezci nepodařilo. Dlouhé roky stál na če-
le žebříčku našich alpinistů Josef Rakoncaj, který 
zdolal osm vrcholů vyšších než 8 000 metrů, při-
čemž na nejobávanějším z nich - K2 stanul dokon-
ce dvakrát. Jaroš jeho český rekord v dobývání os-
mitisícovek vyrovnal již zmíněným sólovým vý-
stupem na Manaslu před rokem v dubnu. 

Rakoncaj versus Jaroš
O rozdílu v náročnosti výstupů obou špičkových 
lezců vedou odborníci občas spory. Jisté je, že Ra-
koncaj v osmdesátých a devadesátých letech mi-
nulého století pohrdal „normálkami“, tedy nejleh-
čími cestami na vrchol. I proto se nikdy nepodí-
val na nejvyšší bod Země - 8 850 m vysoký Mount 
Everest. Zkoušel to třikrát, vždy některou z těž-
kých cest a vždy neúspěšně. Když se konečně za-
čínal odhodlávat k relativně „lehčím“ výstupo-
vým trasám, přišla nemoc a už se nedostávalo sil. 
Rakoncaj kariéru lezení v Himálaji ukončil v roce 
1995, když se na třetí nejvyšší hoře světa Kančen-
dženze (8 586 m) obrátil k sestupu symbolicky ve 
výšce osm tisíc metrů. 

Jarošova naděje na Korunu Himaláje
Největší naději na získání „Koruny Himálaje“ má te-
dy z českých horolezců Radek Jaroš, který začínal 
svou pouť nejvyšším pohořím planety v roce 1994 
právě s Joskou Rakoncajem. „Poprvé v tak vysokých 
horách a rovnou na Mount Everestu! Byl jsem ze všeho 
vyvalený a současně jsem si odnesl velmi cenné zkuše-

Radek Jaroš dobývá Korunu Himálaje
Vystoupat na vrcholy všech čtrnácti osmiti-
sícovek naší planety je snem mnoha horo-
lezců. Patří mezi ně i Radek Jaroš z Nového 
Města na Moravě. 

nosti,“ vzpomíná tehdy třicetiletý Jaroš na expedici, 
při které dosáhl výšky 7 300 metrů. 
O čtyři roky později již poznal, jak „chutná“ vrchol 
Everestu - jako druhý Čech v historii bez umělého 
kyslíku. Podobně jako se kdysi Rakoncaj nesnížil 
k použití umělé pomoci, také Jaroš opovrhuje tím-
to typem dobývání vysokých hor. „Z osmitisícovky 
se tak stává šestitisícovka. S umělým kyslíkem stálo 
na vrcholu Everestu přes dva tisíce lidí, bez něho jen 
přibližně osmdesát,“ názorně vysvětluje Jaroš roz-
díl v náročnosti dvou odlišných přístupů k lezení 
v Himálaji. 

Pátý pokus?
V roce 2004 oslavil Radek Jaroš čtyřicetiny v prů-
běhu úspěšné expedice na tibetskou osmitisícov-

ku Cho Oyu. Vrchol zdolal společně se svým kama-
rádem z Vysočiny, mistrem světa na lyžích Marti-
nem Koukalem. Při „oslavném doutníčku“ v zá-
kladním táboře tehdy spřádal plány, jak zdolat 
„zbylých“ deset osmitisícovek. Plán se zdál hodně 
smělý. I když se mu od té doby ne vždy dařilo, na-
plnění snu se po šesti letech jeví hodně reálně. 
Pokud zanedlouho uspěje na obou Gasherbru-
mech, zbudou mu poslední tři vrcholy - nepálské 
osmitisícovky Annapurna (8 091 m) a Lhotse (8 516 
m), přičemž si nejspíš až na samotný závěr „scho-
vá“ nejtěžší oříšek v podobě druhé nejvyšší hory 
planety 8 611 m vysoké K2. Již čtyřikrát stál pod je-
jím úpatím, ale hora mu zatím odepřela svou pří-
zeň. Naposledy v roce 2007, kdy ambiciózní expe-

dice mířící postupně na K2 a blízké Gasherbrumy 
I a II skončila hned v základním táboře pod K2. Ra-
dek si tehdy nešťastně rozdrtil prst. „Ani pomyšle-
ní na nějaké lezení! Ze základního tábora jsem odletěl 
vrtulníkem.“ Má chuť se o výstup na K2 pokusit po-
páté? „Dal jsem si za cíl zdolat Korunu Himálaje, te-
dy všech čtrnáct osmitisícovek. Bez K2 kompletní ne-
bude,“ dává Jaroš jasnou odpověď. 

Fyzická kondice je základ
Jenže roky přibývají a práce na fyzické kondici je 
čím dál náročnější. Jaroš jezdí na kole, běhá na ly-
žích, nepohrdne ani jízdou na kajaku. V zimě sjel 
Punkvu a v létě se chystá na obeplutí Korsiky na 
mořském kajaku. „Fyzická kondice je základ. Bez ní 
je pobyt ve velehorách hazard,“ dobře ví Jaroš. 
Jeden z jeho bývalých spolulezců Martin Minařík 
zahynul loni v dubnu v masivu Annapurny pře-
devším kvůli nedostatečné fyzické kondici. Přitom 
do svých jednačtyřiceti let zdolal tento otec dvou 
dětí sedm osmitisícovek! V roce 2004 vystoupal 
Minařík společně s Jarošem, Maškem a Hrubým 
na vrchol tibetské Shisha Pangmy náročným alp-
ským stylem. Český horolezecký svaz ocenil zdo-
lání strmé jižní stěny Shisha Pangmy jako výstup 
roku. Minařík, který žil střídavě v Čechách a ve 
Spojených státech, byl mimořádně talentovaný 
horolezec, ale na jeho příkladu se opětovně po-
tvrdilo, že jen talent nestačí. Zejména, když spor-
tovec přesáhne čtyřicítku. „Martin trénink fyzické 
kondice v poslední době zanedbával. Přitom ho na to 
upozorňovali mnozí jeho kamarádi, ale nedal si říct,“ 
říká smutně Jaroš.  

Nekonečná dřina  na hranici rizika
Dobývání velehor se může jevit jako nekoneč-
ná dřina na hranici rizika, mnohými považova-
ná za hazard. Skutečností je, že stěny osmitisíco-
vek ukrývají pod sněhem desítky mrtvol. Ledem 
a mrazem vysušených jako mumie. Pohřební služ-
ba ve velehorách nefunguje. Při oblevě horolezci 
občas na své nešťastné předchůdce narazí. Pár-
krát se to stalo i Radku Jarošovi. „Nález mrtvoly 
horolezce určitě není příjemný zážitek, ale také to 
není důvod k otočení směru. Nevím o nikom, kdo 
by se v takovém případě otočil dolů a ukončil ex-
pedici,“ říká Jaroš. 

Text: Manfred Strnad, fto: archiv Radka Jaroše

Když vstoupíte, připadáte si ja-
ko v pralese - přítmí, zurčící voda, 
vzrostlé stromy, chybí už jen zpěv 
exotických ptáků. Sladká čokoládová 
vůně vás ale rychle vyvede z omylu 
- to je jen ukázka toho, jak a kde ros-
tou kakaové boby, které jsou základ-
ní surovinou pro výrobu čokolády. 
Představte si, že kakaovníky měří přes 
osm metrů, dvakrát do roka se na nich 
objeví tisíce květů připomínající malé 
orchideje - takže čokoláda už je krásná 
vlastně od svého prvopočátku.
První recept na výrobu čokolády po-
cházel od Aztéků a je starý více než 

Nejvoňavější a nejsladší muzeum
Praha | Muzeum čokolády Choco Story v Celetné ulici v Praze je jedním 
z deseti nejlepších světových muzeí tohoto druhu. 

Text a foto: Adéla Cicvárková

V další části muzea jsou pak vystave-
ny nádherné zdobené plechové nebo 
papírové krabičky a nádoby, ve kte-
rých se čokoládové bonbony prodá-
valy, uvidíte formičky na pralinky, kte-
ré se tu dají i koupit. Nechybí ani uni-
kátní sbírka obalů od čokolád z celého 
světa a třeba nejstarší zabalená čoko-
láda - malý žokej z roku 1932. Na zá-
věr se každý návštěvník dozví, jestli se 
po čokoládě tloustne, zda se po ní kazí 
zuby a jestli je zakázána diabetikům. 
Otevřeno tady mají po celý rok, kaž-
dý den od 10.00 do 19.00 hodin, 
vstupné je 140 korun. Více na www.
choco-story-praha.cz.

Obaly čokolád a kakaUkázka výroby čokolády

dva a půl tisíce let. Jak ukazují jed-
notlivé vitríny muzea, dalo zřejmě 
pěknou práci, než se z ručně roz-
drcených kakaových bobů a dalších 
příměsí vytvořil lahodný nápoj, kte-
rý se používal také jako lék. 
Nejen kvůli svým blahodárným 
účinkům byla čokoláda servírová-
na v rozmanitých šálcích nebo kon-
vičkách. Než si je prohlédnete, a to 
včetně už moderního stroje na výro-
bu tabulkové čokolády, čeká vás i ná-
zorná ukázka toho, jak dneska vzni-
kají pravé belgické čokoládové pra-
linky. A všichni dostanou ochutnat! 



www.roxy2.cz            roxy2@
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Chtějme, ať zdravá mysl zůstane ve zdravém těle (Iuvenalis) bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Nástěnný kalendář s atraktivními fotografi emi Leoše 
Šimánka  obdrží  Jana Čížková z Pardubic. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připraven český fi lm na DVD. Těšíme se na vaše odpovědi na adre-
sách: VÝCHODOČESKÝ METROPOL, Čs. armády 287, 500 03 Hradec Králové, nebo krizovkavychod@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli 
kontaktovat) nejpozději do 9. dubna 2010. Příjemnou zábavu a hodně štěstí přeje vaše redakce.

METROPOL 
horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Je chvályhodné, že stále rozví-

jíte své duševní schopnosti, ale podívej-
te se také občas do zrcadla. Po dlouhé zi-
mě je váš zevnějšek poněkud zanedbaný 
a sešlý, měli byste si pořídit něco nové-
ho na sebe..

Býk 21. 4. - 21. 5.
Choulostivým záležitostem se 

vždycky raději vyhýbáte, proto neměňte 
zvyky. Nepleťte se do vyhroceného kon-
fl iktu svých kolegů a dělejte mrtvého 
brouka. Není to zbabělost, jen pud sebe-
záchovy.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Probouzíte se z letargie, což je 

pro vás přímo rituální proces. Od nastu-
pujícího jara očekáváte, že uspokojí vaši 
potřebu neustále se měnícího prostředí 
a touhu po pohybu, jak fyzickém, tak 
psychickém.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Dejte si pozor, aby vám vaše 

horká krev nezkomplikovala život. Máte 
pověst zodpovědných  a seriózních pra-
covníků, málokdo ví, jak je pro vás občas 
těžké ovládnout  vášně a pudové síly.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Projekty, které jste si naplánova-

li, vám nevycházejí tak, jak jste si před-
stavovali. Není to nic překvapivého, ale 
přesto se cítíte zklamaní. Nepodlehněte 
depresím z neúspěchu a nic nevzdávejte. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Než uděláte důležitá rozhodnutí, 

všechno si pečlivě promyslete a zvažte. 
Nepřijímejte žádnou nabíd-

ku, o které máte jen se-
bemenší pochybnosti. 
Dvakrát měř, jednou 
řež je stále platná 

moudrost.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Věříte svým schopnostem, což je 

vaše nejsilnější stránka. Navíc  se málokdy  
rozčílíte natolik, že se přestanete ovládat. 
Dokážete se velmi rychle rozhodovat, a to 
vás předurčuje pro náročná povolání.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Neradi vystavujete na odiv svoje 

dobré stránky, proto zůstávají pro druhé 
skryté. Zkuste občas poodhalit svoji pra-
vou tvář, vaše okolí by to určitě uvítalo, 
protože se vás možná tak trochu bojí.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Vaše cholerická povaha je v ob-

dobí jarního pučení náchylná k prud-
kým a podrážděným reakcím. Mějte to 
na paměti a využívejte i druhou stránku 
své rozpolcené osobnosti, která je míru-
milovnější.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Jste velmi ctižádostiví a potře-

bujete si stále dokazovat svoji výjimeč-
nost. Pokud je podložena snaživostí, 
pracovitostí a talentem, jste na nejlepší 
cestě k úspěchu. Pozor na bezohlednost 
a despotizmus!

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Máte neobyčejnou pozorovací 

schopnost, kterou můžete dobře využít 
v různých profesích. Pokud se rozhoduje-
te o budoucím studiu, zvolte  psychologii 
nebo sociologii. Z uměleckých profesí re-
žii nebo design.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Ohroženou zónou vašeho těla je 

břišní oblast. Změňte stravovací návyky. 
Dobrým lékem je pro vás humor, protože 
často berete věci příliš tragicky. Z kri-
zových situací doma i v práci si klidně 
udělejte legraci.  

Připravila: Ludmila Petříková

Žluto-
hnědé 
barvivo

Mariášová 
hláška

Cvičební 
poloha

na
podlaze

Kůň 
(básnicky)

Plésti
věnec

Egyptská 
bohyně 
života

a zdraví

Sestra 
matky

Nedos-
tižný
vzor

Noční
ptáci

M

Žlutý
hořlavý 

nekovový 
prvek
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dětské 
výživy

Rovníkový 
vítr

Za-
výsknutí

Ludolfovo 
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Navzájem 
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Ozdůbka

2
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Kosatec 3 Výpravné 
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Vejčitá 
křivka 4
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z agáve
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nabitý atom
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Svazek
klestí
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aj, pšt, nip.
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Tišící 
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název 

elektřiny
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Již

Kód státu 
Lesotho
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slavný
kněz

Arabský 
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Čaj

Němoherec

Iniciály 
herce 

Krampola

Nepravdy

1 Osévat

Nehlučné Kdysi
Jméno 

prozaika 
Pavla

     

METROPOL            
krása

Narcis - Narcissus
Narcis je víceletá bylina, vysoká 
8 až 60 cm, přezimující podzem-
ními cibulemi. Listy narcisů jsou 
úzce řemenovité, květní stoly du-
té, nesou obvykle jeden květ, ně-
kdy i více. Květ je tvořen okvětím 
s pakorunkou, jejíž délka i zbarve-
ní se liší dle odrůdy. V současnosti 
existuje okolo deseti tisíc odrůd. 
Nejlépe se narcisům daří v půdách 
lehkých, propustných, výživných, 
slabě zásaditých až neutrálních, 
mírně vlhkých, stanoviště by mě-
lo být slunné nebo jen slabě při-
stíněné. Cibule se sází na podzim 
do zahrady v době, kdy se teplota 
pohybuje okolo 5 °C, do hloubky 
10 až 12 cm. Po odkvětu a po od-
umření listů je dobré cibule vy-
rýpnout ze země a skladovat je za 
pokojové teploty v suché rašelině 
až do podzimu, kdy se zasadí do 
volné půdy.

METROPOL            
hobby

METROPOL            
recept

Krůta marengo
Suroviny (osm porcí):
1,3 kg krůtích prsíček
1/3 sklenice suchého bílého vína
1 lžička sušené petrželové natě
1/4 lžičky mletého černého pepře
100 g žampionů
1 lžíce oleje
10 - 12 černých oliv
1 lžíce brandy
sůl
na rajskou omáčku:
1 cibule
1 stroužek česneku
1 malá konzerva rajčatového pro-
tlaku
1 lžička sušené bazalky
1/4 lžičky mletého černého pepře
1 lžička sušeného oregana
1 lžička vinného octa
1 lžička cukru
1 lžička oleje
1/2 lžičky soli
Příprava: Maso omyjeme, osušíme 
a potřeme olejem, osolíme, opepří-
me a posypeme petrželovou natí. 
Zabalíme do alobalu a dvě hodiny 
pečeme v troubě při teplotě 180 
stupňů Celsia. Poté maso vyjmeme 
z alobalu, zvýšíme teplotu na 200 
stupňů a pečeme dozlatova asi de-
set minut.
Příprava rajské omáčky: cibuli a čes-
nek oloupeme, jemně nakrájíme 
a podusíme na oleji. Přidáme 1 a 1/2 
sklenice vody, rajčatový protlak 

a uvedeme do varu. Dochutíme ko-
řením, octem, cukrem a solí. Žampi-
ony omyjeme, nakrájíme na plátky 
a deset minut povaříme v osolené 
vodě. 
Upečená krůtí prsíčka opět vložíme 
do alobalu a uchováme v teple. Vy-
pečenou šťávu přelijeme do kastro-
lu, vlijeme víno a vaříme tak dlouho, 
až se polovina tekutiny vyvaří. Při-
dáme rajskou omáčku, olivy, brandy 
a povařené žampiony. 
Maso nakrájíme na plátky, narov-
náme na mísu a polijeme trochou 
omáčky. Zbytek omáčky podáváme 
v omáčníku. Dobrou chuť!

METROPOL 
citát

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, 
aniž bychom to měli. Mark Rutherford

Citron s medem 
dokáže divy
Chcete-li se zbavit drsné kůže na pa-
tách, použijte citron a med. Smíchej-
te dvě lžíce medu a dvě lžíce citronu, 
zahřejte a naneste na paty. Místo 
zakryjte igelitem a zhruba po půl 
hodině smyjte. Pro zvýšení efektu 
můžete chodidla potřít speciálním 
krémem na ztvrdlou kůži. 

Tvarujeme tělo
Celé tělo můžeme tvarovat a posilo-
vat pochodováním, které zapojuje 
téměř všechny svaly. Rytmicky po-
chodujte na místě, vysoko zvedejte 
kolena, aby stehno bylo vodorovně 
s podlahou. V protisměru mávejte 
rukama. Dotahujte pohyby, vtáhně-
te bříško a stáhněte k sobě půlky. 
Pochodujte alespoň 15 minut. 

Ploché bříško
Lehněte si na záda, nohy zvedněte 
a překřižte ve výšce kotníků. S výde-
chem vtáhněte břišní svaly dovnitř, 
zvedněte hlavu a ramena a přitáh-
něte je ke stehnům. Začněte s deseti 
opakováními, postupně počet cviků 
zvyšujte.

METROPOL 
zdraví
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Beránek 
Dodnes pečeme beránka, který zna-
mená obnovu života a jeho vítězství 
nad smrtí a symbolizuje památku 
Krista. Když spatřil Jan Křtitel Krista, 
zvolal: „Hle Beránek Boží, který snímá 
hříchy světa!“ Kristus vystupuje v ro-
li vykupitele hříchů, aby lidé dosáhli 
odpuštění a spásy. Z historických pra-
menů ale jen stěží rozeznáváme, zda 
šlo o maso nebo pečivo. Pravděpodob-
ně se jedla pečeně i piškotové pečivo, 

v případě masa je to doloženo rituá-
lem „čarování z beránkových kostí“. 
Beránek se dnes peče z těsta a po upe-
čení se ozdobí mašlí. 

Pomlázka 
je neodmyslitelnou součástí českých 

Velikonoc, přesto se podle zpráv 
z konce 19. století místy v jihozápad-
ních a jižních Čechách s pomlázkou 
na koledu nechodilo - děti koledovaly 
červené vejce bez mrskání. Na Budějo-

vicku pamatují velikonoční koledová-
ní vajec s berany - nápadně vysokými 
svazky prutů, svěcenými na Květnou 
neděli. Na Chodsku zase nekoledují 
ale dynují - šlehají spletenými prout-
ky. Jak je vidět, použití pomlázky se 
krajově velmi lišilo. Také názvy se 
různí: houdovačka, hodovačka, pomi-
hod, pamihod, pomrhod (zkratka ze 

středověkého pomlázkového popěvku 
Pomni hody do Provody = nehoduj 
do provodní neděle - Provody - Pro-
vodná neděle), jinde koleda, mrskut, 
dynovačka, binovačka (vino - bino 
- spletené z vinné révy), mrskačka, 
mrkanda, mrskut, šlehačka, tatar, kyč-
kovanka, sekačka, švihačka, šibačka, 
šibota, metla, korbáč, karabáč, kyčka, 
kančúch, roučačka, čugár, žila... 

Mazanec 
je symbolem slunce, zadělává se na 
Bílou neděli, dělá se ze stejného těsta 
jako vánočka. Dříve to však bývalo pe-
čivo nesladké - „koláč syrnej k veliké 
noci“ - připravoval se ze strouhaného 
sýra a většího množství vajec (žádou-
cí byl žlutý mazanec). Sladká varianta 
tohoto obřadního pečiva si však pone-
chala původní okrouhlý tvar a zname-
ní kříže. V jiných koutech naší země 

se nesladkým mazancovým koláčům 
říkalo následovně: baba, babůvka, 
plecovník, šoldr, svěceník. 

Jidášky 
Pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru 
válečku, který symbolizuje provaz, 
na němž se Jidáš oběsil - podle křes-
ťanského výkladu. Prozaičtější lidový 
výklad praví, že hospodyním bylo líto 
zbytků těsta a dětem pekly malé fi r-
gurky a zvířátka pro potěšení. 

Vysévání obilí 
symbolizuje počátek 
zemědělských prací 
- obvykle se vysévá 
tráva nebo nějaké 
obilí do nízké mis-
ky s hlínou, nechá 
se vzklíčit a zdobí se 
kraslicemi.  (vaš)

Jaké jsou symboly Velikonoc, svátků jara? 

Když ji jako vítězku vyhlásila Miss Uni-
verse 2009 Stefania Fernandezová, 
v očích krásky z Náramče na Třebíčsku 
se objevily slzy štěstí. Zatímco o Jitči-
ně prvenství rozhodovali letos poprvé 
od samého počátku fi nálového večera 
sami diváci, porota v čele s hvězdným 
hrdinou akčních fi lmů Jeanem Clau-
dem Van Dammem volila rovněž popr-
vé Českou Miss World 2010. Stala se jí 
devatenáctiletá studentka Pedagogic-

Jitka Válková nosí korunku České Miss 
Titul Česká Miss 2010 získala v sobotu 20. března v Thámově hale v praž-
ském Karlíně osmnáctiletá studentka Katolického gymnázia Třebíč Jitka 
Válková (fi nalistka č. 1 na snímku č. 1). 

Miss Universe 2009 Stefania Fernandezová, Česká Miss 2010 Jitka Válková, Česká 
Miss World 2010 Veronika Machová a ředitelka soutěže Michaela Maláčová. 

Text: www.ceskamiss.cz
Foto: Jan Dejmek

ké fakulty Karlovy univerzity Veronika 
Machová (č. 6) z Rokycan (foto č. 2). 
Mezi hosty byl i někdejší český prezi-
dent Václav Havel se svojí ženou Dag-
mar (foto č. 4). Originální show plnou 
novinek přenášela TV Nova a modero-
val ji Libor Bouček (foto č. 6).
Poprvé mohli diváci prostřednictvím 
sms zpráv volit svoji favoritku mezi vše-
mi dvanácti fi nalistkami. Během soutě-
že byli také informováni o aktuálním 

pořadí. Dvanáctka krásek během sou-
těžního klání předvedla originální mo-
dely studentů ze všech krajů ČR, kte-
ré vznikly v rámci ojedinělého projek-
tu Čtrnáct klenotů v srdci Evropy pod 
vedením módní návrhářky Jany Berg. 
V třináctém modelu charakterizujícím 
Středočeský kraj se představila Čes-
ká Miss 2009 Iveta Lutovská (foto č. 3),
poslední ze čtrnáctky symbolizují-
cí Prahu předvedla Česká Miss z roku 
2005 Kateřina Smejkalová. 

Během večera diváci v Thámově ha-
le také zhlédli záběry z adrenalino-
vých scén, v nichž dívky absolvovaly 
například divokou jízdu v autě, nemé-
ně divoký let v letadle, setkání s kro-
kodýly či pojídání hmyzu. Malou akč-
ní scénu přímo na pódiu pak předvedl
Jean Claude, který jedním ze svých le-
gendárních kopů sestřelil z hlavy Libo-
ra Boučka láhev (foto č. 5).
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koupených pozemcích na okraji. Nyní 
probíhá zkušební provoz, naplno za-
čne kemp fungovat od května společ-
ně s již tradičním safari. Návštěvníci 
Safari kempu se budou moci ubyto-
vat v pěti bungalovech postavených 
v africkém stylu či přespat pod sta-
ny nebo ve vlastním karavanu. Pří-
mo z oken bungalovů uvidí na různá 
africká zvířata prohánějící se ve vý-
běhu - antilopy, zebry či ptáky, v bu-
doucnu se objeví také žirafy. Celko-

vá kapacita je 
kolem 250 lidí. 
Pokoje i recep-
ce jsou vyzdobe-
né originálními doplňky z Afriky, na-
příklad obrázky na látce či maskami. 
Afriku připomínají také střechy z rá-
kosu či malby na stěnách domků. Li-
dé v kempu najdou také bazén, víři-
vou vanu či dětské hřiště. Výstavba 
kempu, na jehož realizaci získala zoo 
30 milionů z Regionálního operační-

ho programu NUTS II Severovýchod, 
trvala od léta roku 2008. Již několik 
let nabízí dvorská zoo možnost uby-
tovat se v některém ze dvou desítek 
pokojů Hotelu Safari.

Kontakt pro podnikatele a fi rm
y: Vladim

ír Zlata, tel. 604 488 712, zlata@
tydeniky.cz

Vážení a milí čtenáři

a nyní již i příznivci Východočeské-
ho Metropolu, protože jsme obdrže-
li spoustu pozitivních ohlasů na nový 
titul, ať již prostřednictvím telefonů, 
poštovní či e-mailové koresponden-
ce. A to nás velmi těší a podporuje při 
přípravě dalších vydání.  Také dnes za 
vámi přicházíme se stránkami plnými 
zajímavých zpráv a tipů. Navíc v do-
bě, kdy začalo opravdové jaro, a tak 
k příjemné atmosféře, kterou se obsa-
hem novin Metropol snažíme navodit, 

přispějí i sluneční paprsky, které nabí-
jí energií přírodu i její obyvatele.
Věříme, že se nám podařilo udělat vám 
radost již výběrem osobnosti na titulní 
stránce, a to rozhovorem s Věrou Mar-
tinovou - rodačkou z východočeského 
Opočna, která rozdává dobrou náladu 
už pěknou řádku let. Na živo si ji i  ka-
pelu P.R.S.T. můžete poslechnout na ně-
kterém ze šňůry koncertů, které pořá-
dá při příležitosti svého životního jubi-
lea. Možná stojí za zamyšlení její věta, 
zda by o sobě v této uspěchané době 
nedal slyšet nový F. L. Věk … 

Kromě rozšířených zpráv o dění v Par-
dubickém a Královéhradeckém kraji 
připravil náš šéfredaktor materiál ze 
zoo ve Dvoře Králové, kde jsou pro le-
tošní sezónu pro návštěvníky připra-
veny opravdu lákavé novinky. Jeďte se 
podívat a posuďte sami. Zajímavos-
tí ze Dvora Králové je víc, a tak mů-
žeme slíbit, že se k nim vrátíme ješ-
tě v příštích číslech Východočeského 
Metropolu.  
Za všechny příspěvky, náměty a tipy 
čtenářům děkujeme a těšíme se na 
další, kterými můžeme obohatit ob-

sah dalších vydání. Chtěli bychom re-
gionální noviny tvořit pro vás a s vá-
mi.  
Vážení a milí čtenáři,
prožijte v pohodě jaro i velikonoční 
svátky. A jak říká v úvodním rozhovo-
ru usměvavá Věra Martinová: „Mějte 
se krásně a rádi“.
To vám za celý tým Východočeského 
Metropolu přeje

Jana Böhmová,
ředitelka pro východní Čechy
e-mail: bohmova@tydeniky.cz
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Zoologická zahrada ve Dvoře Králo-
vé nad Labem byla ofi ciálně otevřena 
přesně rok po osvobození Českoslo-
venska - 9. května 1946 jako zpočát-
ku malá provinční zahrada. Přesto 
již v roce 1965 byla její návštěvnost 
přes 200 tisíc lidí a stala se tak tře-
tí nejnavštěvovanější zoo v České re-
publice. Nyní si areál prohlédne více 
než půl milionu návštěvníků ročně. 
Důležitým byl pro zahradu okamžik, 
kdy nové vedení rozhodlo o její spe-
cializaci na africkou faunu, což tr-
vá dodnes. Následovalo totiž něko-
lik expedic do různých států Afriky, 
ze kterých bylo dovezeno téměř dva 
tisíce zvířat, především savců, ptáků 
a plazů. Tak začaly vzkvétat unikát-
ní chovy a dnes je dvorská zoo do-
slova genetickou bankou afrických 
zvířat. V srdci Evropy je dnes nej-
větší kolekce žiraf, zeber či pakoňů 
na světě. Obdivovat ale budete také 

tropické pavilony Ptačí svět a Vodní 
svět, kde můžete zvířata pozorovat 
v jejich přirozeném prostředí. Pře-
devším u dětí jsou oblíbené pavilo-
ny šelem, hravých opic, roztomilých 
hrošíků, lvíčků a samozřejmě lvů. Je-
den z pavilonů je věnován také vzác-
né pralesní žirafě okapi, kterou cho-

vá Královédvor-
ská ZOO jako je-
diná ve střední 
Evropě. Pro zví-

davé návštěvníky je určena galerie 
obrazů pravěkých zvířat od Zdeň-
ka Buriana a expozice dinosaurů, 
se kterými budete cestovat časem. 
Od letošního jara se také přímo mezi 
nimi můžete ubytovat – v Safari kem-
pu. Vedení zoologické zahrady jej vy-
budovalo na nevyužitých a nově při-

ZOO Dvůr Králové – Afrika na vlastní oči
ZOO Dvůr Králové nad Labem pat-
ří k nejznámějším a nejkrásnějším 
zoologickým zahradám u nás. Na-
chází se v malebném podhůří Kr-
konoš na Trutnovsku a její různo-
rodý terén dotváří atmosféru divo-
ké přírody. Domov tu na zhruba 70 
hektarech získalo téměř dva a půl 
tisíce živočichů, kteří mají svůj pů-
vod v dalekých zemích a na mno-
ha kontinentech světa. Najdete zde 
největší kolekci afrických zvířat 
v Evropě. 

Text a foto: Metropol a ZOO DK
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