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PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ

Yvetta Blanarovičová se rozhodla pomoci nadaným dětem z dětských domovů 
a sociálně slabých rodin. Založila občanské sdružení La Sophia a prostřednictvím 
projektu Talent La Sophia chce podpořit děti s hudebním talentem, avšak bez pat-
řičného rodinného zázemí. Druhý ročník projektu se letos bude týkat kromě jiných 
českých a slovenských měst i Plzně.

 Co vás vedlo k tomu, že tento projekt 
vznikl? 
Vím moc dobře, co úsilí stálo moji matku 
podporovat mě na studiích. Chodila jsem 
na pražskou konzervatoř, kolem mě byli 
spolužáci z uměleckých rodin. Měli jejich 
podporu, já jako téměř jediná bydlela na 
internátě s učnicemi řeznického řemesla. 
Byla jsem sama ve velkoměstě, a každý ví-
kend jsem dojížděla domů na Slovensko. 
Projekt Talent La Sophia má vytáhnout 
na výsluní dětské hudební talenty, které 
by jinak zůstaly bez povšimnutí, protože 
vyrůstají buď v dětských domovech nebo 
v rodinách s existenčními a sociálními 
problémy. My jim chceme dát šanci, aby 
prokázaly své schopnosti a měly šanci 
hudbu studovat. V sociálních ústavech 
dnes žije více než 23 tisíc dětí.

 Samy si těžko poradí. Kde talenty hle-
dáte? 
Talenty vytipují v sociálně slabých rodi-
nách pracovníci neziskovek i sociálních 
odborů a z nich pak vybere odborná ko-
mise v konkurzu ty nejlepší. Zapojuje se 
i plzeňská konzervatoř. Stejné akce se 
budou konat i v jiných městech a fi nalisté 
pak vystoupí na mezinárodním hudeb-
ním festivalu La Sophia v Praze. Vítězové 
mohou získat studijní pobyt v zahraničí, 
hudební nástroj, úhradu základního umě-

leckého vzdělání a věcné dary. Podmínkou 
účasti je talent prokázaný zpěvem či hrou 
na hudební nástroj a sociálně slabé posta-
vení rodiny či pobyt v dětském domově.

 Letos se koná již 2. ročník projektu 
Talent La Sophia 2010. V jakých oborech 
budou děti soutěžit?
V oborech hra na hudební nástroj nebo 
zpěv a to ve dvou věkových kategoriích 
od 9 do 13 let a od 14 do 18 let. Odborná 
porota pak vybere účastníky pražského 
fi nále, které se bude konat 23. května 
v Praze.

 Co vlastně La Sophia znamená?
Řecky moudrost, vzdělanost, um a umě-
ní. Ten název jsem pro naši nadaci zvo-
lila, protože talent sám nic neznamená. 
Člověk musí být vzdělán, aby dokázal 
nasměrovat sám sebe tak, aby jeho talent 
opravdu vynikl.

 Všichni zvítězit nemohou. Co ti ostat-
ní talentovaní?
Počítáme s nimi do dalších projektů. Za-
tím, než vybudujeme Konzervatoř - Euro-
pean Music College, na což sháníme pení-
ze i z evropských fondů, tak pro talento-
vané děti budeme organizovat koncerty, 
letní hudební tábory, budeme podporovat 
jejich vzdělání na ZUŠ. 

Profi l
Herečka a zpěvačka, rodačka z Boj-
nic u Prievidze. Studovala na kon-
zervatoři v Žilině hru na housle 
a operní zpěv. Poté přešla na hu-
debně dramatické oddělení pražské 
konzervatoře. Hudebně dramatický 
obor zde absolvovala v roce 1985. 
Ve fi lmové pohádce Zdeňka Trošky 

Princezna ze mlejna zaujala rolí čer-
tíka. V dalším fi lmu Zdeňka Trošky 
O princezně Jasněnce a létajícím 
ševci dostala roli čarodějnice. Role 
Lízy v muzikálu My Fair Lady v Hu-
debním divadle v Karlíně jí vynesla 
cenu Thálie. Má syna Matyáše, kte-
rému je dvaadvacet let.

Text: Olga Čermáková

Yvetta Blanarovičová
pomáhá dětem

Akciová společnost Kooperativa – generální 
partner skupiny Čechomor Vám přináší 

hlavním partnerem je pivovar STAROBRNO.

ČECHOMOR 
KOOPERATIVA TOUR 2010

„HODINA ZPÍVÁNÍ 
VE ZVĚŘINCI“  

23. 5.29. 4. v 19:30v 19:30

Předprodej vstupenek: 
Infocentrum města Plzně

ZM_16_04

PŘI PŘEDLOŽENÍ VYSTŘIŽENÉHO INZERÁTU 10% SLEVA NA UVEDENÉ AKCE!

www.mestanska-beseda.cz

28. 4. v 17:00

JAROSLAV UHLÍŘ  BRATŘI  
EBENOVÉ  

„CHLEBÍČKY“ 

DOPRAVA ZDARMA!

www.renoplast.cz

racing  team

www.roxy2.cz
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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.  

Zeď proti vodě
Plzeň | V Plzni fi nišují největší pro-
tipovodňová opatření v Plzeňském 
kraji. Povodí Vltavy je provádí na 
Berounce v části města Roudná, 
která byla zaplavena při povodních 
v roce 2002. Kromě úprav meand-
ru Berounky zde vzniklo nové kory-
to, které zachytí vodu z jarního tání 
nebo z větších srážek. Povodí Vlta-
vy už má stavbu za 108 milionů ko-
run z 85 procent hotovou, úpravy 
mají být dokončené v červnu.

Soutěž pro fotografy
Karlovy Vary | Výbor pro národ-
nostní menšiny při Zastupitelstvu 
Karlovarského kraje společně s Kar-
lovarským krajem vyhlašují 3. roč-
ník soutěže pro fotografy „Ze ži-
vota národnostních menšin. Patro-
nát nad soutěží převzal náměstek 
hejtmana Karlovarského kraje Milo-
slav Čermák. Soutěž bude probíhat 
až do 30. července. Jedná se o ote-
vřenou soutěž, do které může po-
slat každý fotograf maximálně tři 
svoje fotografi e na vyhlášené té-
ma.  Požadovaná velikost jedné fo-
tografi e: na papíru  od  rozměru 13 
x 18 cm do 21 x 30 cm  (A4). Elektro-
nicky v rozmezí 1 až 1,5 MB, formát 
JPEG.  Fotografi e mohou být počíta-
čově upraveny. Každá fotografi e by 
měla mít název. 

Lavičky v Plzni
Plzeň | Díky Rotary Club Plzeň Bese-
da a Ústavu umění a designu (UUD) 
Západočeské univerzity v Plzni se 
v centru města v parku ve Smetano-
vých sadech opět objevily oblíbené 
pestrobarevné lavičky, které výtvar-
ně zpracovávají studenti UUD. 

Mluvící zastávky
Plzeň | Na příjemnější cestování 
veřejnou dopravou v Plzni se mo-
hou těšit nevidomí a slabozrací ces-
tující. Dopravní podniky se totiž 
chystají v létě vybavit některé klí-
čové zastávky informačními tabule-
mi se zvukovým systémem. Uslyší 
to, co si ostatní pasažéři přečtou na 
světelném panelu - tedy za jak dlou-
ho a která linka pojede.Takzvané in-
teligentní zastávky budou napojené 
přímo na dispečink. Lidé se z nich 
také dozví o případném zpoždění 
spoje, proč se v daném okamžiku 
městská doprava zastavila, či za jak 
dlouho bude obnoven provoz.  (met)

Akci předchází již zmiňované natá-
čení, pro které se konal v plzeňském 
klubu Amígo úspěšný casting, kde se 
vybírala většina krásek pro natáče-
ní. V porotě byla většina známých li-
dí pohybujících se v show byznysu, 
jako například Lukáš Tesařík, Hon-
za Bárta a  samozřejmě i  mecenáš 
všech podobných akcí Tonny Pacan-
da, známý kaskadér a  špička světo-
vého kickboxu.  Po těžkém rozhodo-
vání vybrala porota 15 krásných dí-
vek, které se zúčastní natáčení.
Natáčet se bude většinou v Plzni 

a okolí. Na otázku, jaké kaskaderské 
kousky a luxusní vozidla a motorky 
budou při natáčení k vidění, se Ton-
ny jen usmívá. Celé natáčení je zatím 
zahaleno tajemstvím. Nicméně, kro-
mě kapel jako Wizard, Arakain, Doga, 
Morčata Na Útěku, Red One, Debust-
rol, Jaksi Taksi, Cocotte Minute, Dy-
mytry, Zvláštný Škola, Maelstrom, Tři 
Sestry rivavel a další budou dvě spa-
nilé jízdy jedna automobilů a druhá 
motorek a  soutěž o ceny, představe-
ní kaskadérů a jejich show. Více o za-
jímavé akci na webu www.pabro.cz

Do 14. dubna mohou všichni zájemci 
zasílat fotografi e svých babiček a dě-
dečků  nebo kamarádů, kteří se věno-
vali řemeslu. Snímky starých dílen, 
mistrů při práci se objeví na výstavě 
během veletrhu.
Přípravy na něj jsou v plném proudu 
a pořadatelé oceňují zájem všech 
zúčastněných stran.
„Příprava veletrhu probíhá v napros-
té harmonii a klidu. Myšlenka veletrhu 
oslovila spoustu lidí, a tak veškerá jed-
nání jsou pro mě jednodušší, než při po-
řádání jakékoli jiné akce,“ potvrdil po-
řadatel veletrhu Miroslav Vostrý. Pro-
zatím je přihlášeno přes šest desítek 

vystavovatelů z celé republiky a další 
se hlásí. Náš region je zatím zastou-
pen dvanácti účastníky. Akce je urče-
na pro příznivce ruční práce od čes-
kých výrobců. Všechny vystavované 
výrobky jsou autorským dílem vy-
stavovatelů. Nejedná se o zakoupené 
zboží ve velkoobchodech, s nálepkou 
„Made in China“. 
Veletrh se uskuteční na chebském 
zimním stadionu ve dnech 15. a 16. 
května vždy od 9 - 17 hodiny. Vstup 
je zdarma.
Podrobnosti o veletrhu najdete na 
adrese www.veletrh-zlateceskeru-
cicky.cz.

PROâ PRÁVù TENTO PRODUKT VYUÎÍVÁ PRAKTICKY KAÎDÁ RODINA?

ProtoÏe umoÏÀuje spofiením vytváfiet vlastní
kapitál a garantuje u úvûrÛ nemûnné úrokové
sazby. PrÛzkumy pfiitom dokládají, Ïe více
neÏ ãtyfii pûtiny obãanÛ povaÏují stavební
spofiení za jednoznaãnû uÏiteãn˘ produkt. 

DÒLEÎITÁ JE BEZPEâNOST ÚSPOR
PenûÏní vklady stavebních spofiitelen jsou regulo-
vány státem, investují do pevnû úroãen˘ch cenn˘ch

papírÛ a nepfiistupují na Ïádná mûnová rizika. 
Pro klienta âeskomoravské stavební spofiitelny je
pfiitom podstatné, Ïe základem bezpeãnosti jeho
úspor je pevné finanãní zázemí nejvût‰í a nejvy-
hledávanûj‰í stavební spofiitelny v âeské repub-
lice. Samozfiejmostí je i stoprocentní poji‰tûní
vkladÛ aÏ do ãástky odpovídající 50 tisícÛm euro.
A Ïe vefiejnost pokládá za nejbezpeãnûj‰ím zpÛ-
sob uloÏení úspor právû stavební spofiení, potvrdil
v˘zkum, kter˘ nedávno uskuteãnila exkluzivnû
pro âMSS agentura SC&C. 

STAVEBNÍ SPO¤ENÍ JE NEJâASTùJI VYUÎÍVA-
N¯M NÁSTROJEM FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
Stavební spofiení vyuÏívají lidé ve stále vût‰í mífie jako
dÛleÏit  ̆nástroj financování bydlení. Napfiíklad do
âMSS, která je v âeské republice nejvût‰ím poskyto-
vatelem úvûrÛ na bydlení, si od zahájení ãinnosti do
souãasnosti pfii‰li lidé pro pfieklenovací úvûry a úvûry
ze stavebního spofiení v celkovém objemu vy‰‰ím neÏ
220 miliard korun. 

Stavební spofiení a jeho úvûry jsou také ideálním ná-
strojem financování energeticky úsporn˘ch opatfiení
domácností. Obraznû fieãeno, kdo si sjedná stavební
spofiení, získává v nûm díky naspofien˘m prostfied-
kÛm, ale hlavnû zásluhou úvûru ze stavebního spo-
fiení s nízk˘m a nemûnn˘m úrokem zdravotní poji‰-
tûní svého domova.

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

AÎ DO KONCE âERVNA MAJÍ NOVÍ KLIENTI
U LI·KY SMLOUVU ZDARMA
Uzavfiete-li v období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
prvotní smlouvu o stavebním spofiení, tak po zapla-
cení plné úhrady za uzavfiení smlouvy do 31. 7.
2010 získáte prémii aÏ 1500 Kã. 
Prémie odpovídá 100% úhradû za uzavfiení smlouvy
o stavebním spofiení a mÛÏe ãinit maximálnû
1500 Kã pfii cílové ãástce 150 000 Kã.
Nabídku mohou pfii uzavfiení následné smlouvy v ob-
dobí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 vyuÏít také kli-
enti, ktefií v âMSS ukonãili poslední smlouvu pfied
rokem 2009. BliÏ‰í podrobnosti o aktuální nabídce
na www.cmss.cz.

Termín:
1. běh 1. 7. - 14. 7. 2010

2. běh 16. 7. - 29. 7. 2010
pro děti od 6 do 16 let

Ubytování:
2, 3, 4, 6lůžkové chatky

Cena:
3 990 Kč

Informace o táboře a přihlášky
na adrese:
RNDr. Lenka Strankmüllerová,
Na Vinici 1328
349 01 Stříbro
Tel.: 603 271 158
E-mail: strankmullerova.lenka@seznam.cz
web: http://www.tabor-bonetice.cz
Fax: 374 622 406

Řídící výbor prověří všechny možnos-
ti nakládání s odpady. Prioritou je je-
jich energetické využití, tedy velká 
spalovna pro plzeňský region. „Chce-
me společně najít nejlepší způsob, jak 
snížit podíl odpadu ukládaného na 
skládky. Kraj zaplatí studii, která řekne, 
kolik odpadů a odkud může do spalov-
ny směřovat. Bude hotová do šesti mě-
síců a podle ní se změní krajský plán 
odpadového hospodářství,“ řekl kraj-
ský radní pro životní prostředí Petr 
Smutný. 
Ani kraj nechce, aby se odpadem za-
hlcovaly skládky. Městská teplárna 
zahájila 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, maximálně do 1,5 roku, aby 
nám neutekly evropské peníze,“ řekl 
šéf Plzeňské teplárenské Tomáš Drá-
pela. Program, v němž bude šest mi-
liard korun, bude vyhlášen tento mě-
síc. 
Dohodu o partnerství a spolupráci 
na Integrovaném systému nakládání 
s komunálními odpady v Plzeňském 
kraji podepsala hejtmanka Plzeňské-
ho kraje Milada Emmerová, primá-
tor města Plzně Pavel Rödl, předseda 
Sdružení měst a obcí Plzeňského kra-
je Jaroslav Perlík a předseda předsta-
venstva Plzeňská teplárenská a.s. Ro-
man Jurečko.
„Ochrana životního prostředí je vel-
mi důležitá, zejména pak v souvislosti 

Krásné dívky, motorky a show
Plzeň/ Praha - Koncem dubna  bude z části v Praze a z části v Plzni k vidění 
spousta krásných dívek, drsných kaskadérů, drahých luxusních vozů a mo-
torek. Ty do Plzně a do Prahy přivede natáčení pro jednu z největších auto – 
motto akcí spojenou s rock festem, který bude již 3. rokem u Stříbra na Buto-
vě ( Hrachouská přehrada ). Akci znají všichni fanoušci  pod názvem PABRO. 
Ta letos nese název PABRO 3 – No Limit a uskuteční se 4. až 6. června.

Vyhlášení soutěže „O nejoriginálnější
fotografi i starých řemesel“

Organizátoři historicky prvního ročníku veletrhu s přiléhavým názvem Zlaté 
české ručičky hodlají zpestřit akci vyhlášením vítěze z došlých fotografi í. 

Plzeň, kraj, obce a teplárna vytvoří 
systém nakládání s odpady

Plzeň | Plzeň uzavřela s krajem, Plzeňskou teplárenskou a Sdružením 
měst a obcí Plzeňského kraje dohodu o vytvoření integrovaného systému 
nakládání s komunálními odpady. 

s nakládáním s komunálními odpady. 
Jsem ráda, že se zúčastněné strany do-
hodly na partnerství a spolupráci,“ do-
dala hejtmanka Plzeňského kraje Mi-
lada Emmerová. (ol)

Na snímku si předávají dohodu předseda představenstva Plzeňská teplárenská a. s. 
Roman Jurečko (vlevo) a hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová.
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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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Během návštěvy si švédští hosté pro-
hlédli nový kotel na spalování bioma-
sy v Plzeňské teplárenské, skládku 
v Chotíkově a nový sběrný dvůr ve Vej-
prnicích. Došlo i na prezentaci Odboru 
životního prostředí Krajského úřadu 
PK na téma odpadové a lesní hospo-
dářství. Na počátku loňského roku na-

bídl region Jämtland Plzeňskému kraji 
možnost spolupráce v rámci projektu, 
jehož cílem bylo rozvíjet mezinárodní 
vztahy v oblasti „čistých“ technologií, 
výměny know-how a také spolupráci 
v rovině životního prostředí a odpa-
dového hospodářství. Plzeňský kraj 
tuto nabídku přijal.

V rámci krajského kola uděluje krajská 
hodnotitelská komise následující oce-
nění: Zlatá stuha – vítěz krajského kola 
(za vítězství v krajském kole); Modrá 
stuha – za společenský život; Bílá stu-
ha – za činnost mládeže; Zelená stuha 
– za péči o zeleň a životní prostředí 
a Oranžová stuha – za spolupráci obce 
a zemědělského subjektu. Nositel Zla-
té stuhy – za vítězství v krajském kole 

soutěže je oprávněn užívat titul „Ves-
nice Plzeňského kraje roku 2010“. Pl-
zeňský kraj uděluje v rámci krajského 
kola: Cenu hejtmanky Plzeňského kraje 
a Cenu Rady Plzeňského kraje.
Oceněné obce budou odměněny také fi -
nančním příspěvkem Plzeňského kraje. 
Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 
jsou na nových webových stránkách 
soutěže: http://www.vesniceroku.cz/

 Plzeňský kraj se v minulosti úspěš-
ně prezentoval na veletrhu cestovní-
ho ruchu Holiday World, kde byla ta-
ké jeho expozice oceněna. Plánujete 
další aktivity pro zviditelnění kraje?
Nedávno jsme kraj představili na vele-
trzích v Utrechtu, Stuttgartu,  Bratisla-
vě, Essenu, Miláně a Bruselu. Tradičně 
se účastníme již zmíněného veletrhu 
Holiday World v Praze, Regiontour 
v Brně a dalších veletrhů v Jablonci nad 
Nisou a Hradci Králové. Letos se zúčast-
níme veletrhů v Kyjevě, Rimini, Lipsku, 
Vídni či Varšavě. Zajímavou akcí je pak 
naše účast na světové výstavě EXPO 
2010 v Šanghaji. 

 Jaká bude nejvýznamnější akce 
z oblasti podpory cestovního ruchu, 
která se chystá  v Plzeňském  kraji? 
Nejvýznamnější akcí, kterou pořádáme 
na podporu cestovního ruchu v Plzeň-
ském kraji, je veletrh ITEP 2010, jehož 
6. ročník se bude konat tradičně v pro-
storách plzeňského Domu kultury IN-
WEST. Minulý ročník nesl motto „Zná 
mě celý svět“. Letos mi dovolte, aby 
motto zůstalo prozatím tajemstvím. 
V minulém roce veletrh přivítal  rekord-
ních 98 českých a 8 zahraničních vysta-
vovatelů. Nabídka více než 100 expozic 
byla lákavá. Na své si přišli milovníci 
pěší turistiky, cykloturistiky, hipoturis-
tiky i zimních a adrenalinových sportů. 
Nechyběla nabídka relaxačních center 
a wellness hotelů. Věřím, že ani letošní 
ročník nezklame a bude stejně úspěšný 
jako ročníky předešlé.

Kraj bude mít novou galerii
Plzeňský kraj se pravidelně 
a úspěšně prezentuje nejen v České 
republice, ale i v zahraničí. Na další 
aktivity jsme se zeptali radního Pl-
zeňského kraje pro oblast kultury, 
památkové péče, cestovního ruchu 
a marketingu Václava Koubíka. 

 Kolik peněz si oblast kultury „ukro-
jí“ z krajského rozpočtu? Je to, z vaše-
ho pohledu, málo nebo hodně? Kam 
půjde nejvíc prostředků a na co?
Bohužel letos se ani oblast kultury 
nevyhnula nutným úsporám, a to cca 
o 15 % oproti roku minulému, které 
bylo nutno zavést z důvodu pokraču-
jící ekonomické krize. Štěstím je, že 
provozní příspěvek  kulturním organi-
zacím zřizovaným Plzeňským krajem 
(jedná se o muzea, galerie, knihovnu 
apod.), krácen nebyl. Došlo naopak 
k mírnému růstu, a to zhruba o 8,5 %. 
Toto navýšení bylo nezbytně nutné 
především z důvodu pokrytí nárůs-
tu cen energií a zákonného navýšení 
platových tarifů zaměstnanců organi-
zací. 

 Mohl byste čtenáře blíže seznámit 
se stavbou nové budovy Západočes-
ké galerie, o které se v poslední době 
často mluví?
Největším počinem v oblasti kultury 
a  současně jedním z největších počinů 
Plzeňského kraje je plánovaná výstav-
ba nové budovy Západočeské galerie 
v Plzni na pozemku U Zvonu. V roce 
2009 byla vyhlášena veřejná architek-

tonická soutěž, ve které zvítězil návrh 
brněnských architektů Ladislava Kuby 
a Tomáše Pilaře. O vítězném návrhu 
rozhodla devítičlenná odborná porota 
s představiteli Plzeňského kraje. Zvo-
lené řešení zahrnuje například hlavní 
výstavní sál s kapacitou 300 lidí, sál 
krátkodobé expozice, prostory pro de-
pozitáře i kavárnu pro širokou veřej-
nost. Výstavba nové galerie by měla 
stát zhruba 550 - 600 tisíc korun a náš 
kraj chce pro tyto účely získat prostřed-
ky z evropských fondů (dotace z Re gio-
nálního operačního programu). Před 
zahájením samotné stavby je nutné 
na daném pozemku U Zvonu provést 
archeologický průzkum (odkryv po-
zůstatků kostela a pohřebiště). Stavba 
nové budovy galerie by měla být do-
končena v roce 2014. 

 Pane radní, nepřejdou některé vý-
znamné památky nově pod správu 
Plzeňského kraje?
Plzeňský kraj má zájem o převod zám-
ku Manětín, který má ve správě Minis-
terstvo kultury České republiky. Okres 
Plzeň sever do roku 2005 vkládal do té-
to kulturní památky fi nanční prostřed-
ky na rekonstrukci.  (met) 

Švédští odborníci diskutovali v Plzni
Plzeň | Na dvoudenní návštěvu zavítali do Plzeňského kraje zástupci ze 
švédských měst Östersund a Sundsval. Mimo jiné se v rámci návštěvy sešli 
s odborníky. Jednalo se o odborníky z oblastí odpadového a tepelného hos-
podářství a termického zpracování odpadu.

Na snímku členové delegace ze Švédska s radním Plzeňského kraje Petrem Smutným.

Soutěž Vesnice roku 2010
Obce Plzeňského kraje mohou i letos  poměřit své síly v soutěži Vesnice roku 
2010, která je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním.  Cílem 
této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvo-
ji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů 
obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. 

Radní Václav KoubíkRadní Václav Koubík
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Kompletní služby nabízí  v centru 
Plzně, zbrusu nová ORL ambulance 
v Tylově ulici. Pacienti mají možnost 
objednat se podle svého času  telefo-
nicky na čísle 377 328 504. „Ve spolu-
práci s laserovým centrem Lasera zde 
poskytují běžné zdravotní zákroky a mi-
mo jiné si zde můžete nechat odstranit 
i mateřská znaménka v oblasti obličeje 
a krku, a to jak klasicky, tedy chirurgic-
ky, tak i laserem,“ uvedla lékařka Dana 
Šmídlová (na snímku).

Nová ordinace ORL

w

Švédská kvalita
v akci

prodej | servis | půjčovna
pilové řetězy - broušení řetězů 30 Kč 

seřízení pil, křovinořezů 150 Kč
Plzeň, Na Roudné 2,

tel.: 377 530 043, 722 500 569
e-mail: zbras@volny.cz

akční cena
5 890 Kč

(běžná cena 6 390 Kč , snížení ceny o 500 Kč)
BONUS šek na pět broušení řetězu.
Měsíční splátka: 589 Kč*

Jonsered CS 2234 S

Traktor Jonsered LT 2213 C

HUSQARNA FINANCOVÁNÍ
bez navýšení

+ mimořádná nabídka FINANCOVÁNÍ
10x10 bez navýšení. 
Měsíční splátka: 4.590 Kč*

Í

čKč

Kč , snížení ceny o 500 Kč)
oušení řetězu.

d CS 222343443443443443333333333333

doporučená
prodejní cena

45 900 Kč

Křovinořez Jonsered BC 2128

akční cena
6 590 Kč

(běžná cena 6 990 Kč, snížení ceny o 400 Kč)
+ BONUS chrániče sluchu v hodnotě 486 Kč.
Měsíční splátka: 330 Kč**

AUTWEC, s.r.o.,AUTWEC, s.r.o.,
Útušická 3, Plzeň-Doudlevce,Útušická 3, Plzeň-Doudlevce,

www.subaruplzen.czwww.subaruplzen.cz

www.subaruplzen.cz

Informujte se na AKČNÍ bonusy. Kombinovaná spotřeba paliva 5,9-10,6 l/km, emise CD2  161-250  g/km. Každý vůz Subaru prodaný 
autorizovanými partnery Subaru ČR má tříletou záruku /100 000 km (dle toho, co nastane dříve) a službu Subaru Assistence po Evropě.

stavba akumulačních a sálavých kamen a krbů •
stavba kachlových sporáků •

stavna teplovzdušných krbů •
prodej krbových kamen a vložek •

zahradní grily, pizzy a udírny •
prodej stavebního materiálu pro krby a kamna •

w
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Krby Plzeň, Jiří Kunc, Malická 24, Plzeň
tel. 377 532 955, fax 377 533 202, mobil 777 219 805

LOCHOTÍN

b

Kontaktní adresa: Regionální ředitelství, Pražská 11, 301 00 Plzeň
tel.: 377 235 727, 774 688 600, e-mail: ENovakova@ochod.rsts.cz

AT SERVIS s.r.o.

Husova 73, Plzeň 
tel. 377 221 789
U Sokolovny 556
Nepomuk
tel. 371 591 635

• pracovní šířka 50cm
•  hmotnost při

naplnění vodou 72kg
•  hmotnost při

naplnění
pískem 120kg

•  hmotnost
naprázdno 13kg

• záruky 6 let
• mulčování
• boční výhoz
• nůž 52cm
• pojezd
• 65l koš
• rám Driggs & stratton

ATSERVIS

www.atservis.cz

m

akční cena
akční cena

11  990,-990,-S
akční cena
akčnakční ceí nan

1010  590,-590,-
AL-KO
520 BR

GW 50

„Za dobrých časů lidé inzerovat chtějí,
za zlých časů musí“ 

Bruce Barton
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V čem soutěž spočívá, popisuje 
Ing. Petr Weissar – organizátor na 
FEL: „Závodí mezi sebou samočinně 
řízená autíčka na autodráze. Studenti 
mají za úkol vymyslet pro jejich řízení 
takové algoritmy, aby dokázala co nej-
rychleji projet několik kol na jakékoliv 
dráze bez nehody,“ uvedl organizátor 
Petr Weissar. „Vše samozřejmě probí-
há bez možnosti zásahu člověka, stu-
denti položí autíčko do dráhy a o vše 
se již musí postarat řídicí elektronika. 
Po projetí zkušebního kola se začíná 

Závod autíček s vlastní inteligencí
Plzeň | Několik desítek studentů 
z univerzit České republiky, Sloven-
ska a Rumunska se v posledních mě-
sících snaží vymyslet řízení modelů 
autíček tak, aby porazila konku-
renci. Fakulta elektrotechnická ZČU 
v Plzni se do mezinárodní soutěže 
FRC2010 zapojila podruhé. 

měřit čas a zrychlení a brzdění autíč-
ka na dráze už závisí jen na algorit-
mu, který studenti ve svých týmech 
vymysleli“, vysvětlil Weissar. O akci 
byl v letošním roce opravdu zájem – 

jen na Fakultě elektrotechnické ZČU 
v Plzni se přihlásilo třináct týmů. 
Aby mohli účastníci závodit, získali 
základní sadu součástek a model au-
tíčka.  (zem)

Rychlý, aktivní životní styl do značné 
míry ovlivňuje i způsob stravování. 
Během dne většina obyvatel upřed-
nostňuje rychlé, avšak kvalitní stravo-
vání v příjemném prostředí. Teprve po 
skončení pracovního dne nadchází čas 
stravování doma nebo například v re-
stauraci. Podle průzkumů, směřuje stá-
le víc lidí do sítí provozoven McDonal-
d‘s. Společnost neustále sleduje změny 
zvyklostí a chování zákazníků, aby jim 
vždy mohla nabídnout jídla, která od-
povídají jejích chuťovým preferencím. 
Snídaně byly donedávna typickým 
(a snad i nedotknutelným) příkladem 
domácího stravování. McDonald‘s jako 
první uvedl v loňském roce „celonárod-
ní“ snídaňovou nabídku. A jak je vidět 
jednalo se o dobré rozhodnutí.  (zem)

Snídáte? Ne, tak snídejte!

Schůzku zahájil provozovatel tábora 
a poté se ujal slova hlavní vedoucí 
Zdeněk.... „V podstatě máme všechno 
zajištěno: republikovou policii, měst-
skou policii, hasiče, traverzování, je 
otázkou jaké objednáme týpý.“ Připa-
dala jsem si jako na bojovém rozdí-
lení úkolů před velice důležitou akcí. 
Zeptala jsem se provozovatele tábora 
Antonína Krause.

 Letní chatový tábor ve Svojšíně 
má již letitou tradici, čím se liší od 
ostatních?
Tím, že všichni ho děláme pro děti 
s láskou a připravujeme program 
společně s nimi. Snažíme se, aby v tá-
boře se něco naučily, byl pro ně zají-
mavý a poučný i zábavný. Připravuje-
me různé soutěže, shlédnou ukázky 
policie městské i státní, hasičů a na-
učí se základní táborové dovednosti. 
Dbáme na správnou výživu a hlavně, 
aby se všechny děti vrátily domů pl-
ny zážitků a zdravé. V areálu tábora 
je bufet, kde si mohou koupit slad-
kosti, zmrzlinu. Máme zkušenost, 
že se nám hodně dětí vrací a těší se 
na další prázdniny strávené u nás 
ve Svojšíně. Také se snažíme pomoci 
dětem z dětských domovů z Tachova, 
Plzně, Nepomuku, aby měly pěkné 
prázdniny. 

 Existuje nějaké věkové omezení?
Věková hranice je od 9 let do 15 let. 
Mladším dětem by bylo smutno po 
rodičích a naše tematika je tak od to-
hoto věku.

 A co ubytování?
Máme 14 chatek po 2 lůžkách, 14 po 
3 lůžkách a čtyři po 4 lůžkách. 

Chatový letní tábor Svojšín
Byla jsem přizvána na schůzku, které se pravidelně zúčastňují již několik 
let vedoucí pobytů na Chatovém táboře ve Svojšíně. Přestože je „teprve du-
ben“, sešli se , aby připravili „Dětskou policejní akademii“. 

 Kolik máte turnusů a na co jsou 
zaměřeny?
 Tábor má tři turnusy. První, který za-
číná hned 30. června a trvá 12, dní 
má název „Policejní akademie – indi-
ánské léto s Městskou policií“ a tam 
se soustřeďujeme na kázeň, úctu, 
čest – prostě férové jednání…. 
Druhý turnus od 11.7 . do 24. 7. trvá 
14 dní „Čarodějný amulet“ a tady če-
ká děti dobrodružná výprava za zlým 
čarodějem a na tento turnus se děti 
připravují již doma a povede se nám 
společně porazit mocného čaroděje.
Nejoblíbenější „Prázdninový týden 
na koních“ má již 12. ročník. 
Poslední prázdninové termíny jsou 
24. 7. až 31. 7. a 14. 8. až 21. 8. Má-
me k dispozici 8 koní od poníků po jez-
decké. Je to určeno jak pro začátečníky 
tak pro milovníky jezdeckého sportu. 

Text: Eva Růžičková

Obor Technická ekologie se začal vy-
učovat v akademickém roce 1991/92 
a patří k progresivním a do budouc-
na perspektivním oborům. Seznámí-
te se s tím, jak odlučovat tuhé i plyn-
né částice z ovzduší, či jak správně 
instalovat fotovoltaické články. Nau-
číte se měřit koncentraci oxidu uhel-
natého, ale také vypočítat množství 
sluneční energie dopadající na urči-
tou plochu nebo výkon motoru větr-
né elektrárny. V rámci studia se zú-
častníte řady atraktivních exkurzí, 

Neláká vás Technická ekologie?

Text: Ing. Hana Benešová

Mohou opravdu způsobit solární elektrárny kolaps elektrizační soustavy? 
Jaký je princip uhelné elektrárny? Jak nakládat s radioaktivními odpady? 
Vyplatí se tepelné čerpadlo? Co je kogenerace? Čím se zabývá klimatotech-
nologické zkušebnictví? Jak se vyrábí bionafta? Odpovědi na tyto, i celou 
řadu dalších otázek poskytuje studium oboru Technická ekologie na Fa-
kultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

například do Ústavu jaderného vý-
zkumu v Řeži u Prahy, do největší so-
lární elektrárny u nás a i do jaderné 
elektrárny Temelín. Absolventi oboru 
nachází uplatnění jako řídicí i odbor-
ní pracovníci v energetickém a elek-
trotechnickém průmyslu, ve státní 
správě, kontrolních orgánech životní-
ho prostředí, poradenských fi rmách, 
ale také ve školství nebo zdravotních 
ústavech. 
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Veselá mysl dokáže mnohem víc, nežli většina léčiv (Avicenna) bylo správné znění tajenky v minulém čísle Západočeského Metropolu. Vstupenky na pořad Josefa Pospíšila 
Beze spěchu  a vstupenky na vybrané představení v Městské Besedě v Plzni získávají Marie Kubíková z Plzně, Josef Kindl z Borovan, Petr Aubrecht z Tachova a Eva Martínková 
z Plzně. K vyzvednutí v naší redakci. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz 
nejpozději do 23. dubna 2010. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce.  
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Programy divadel Plzeň

17. 4. - 19.00 hodin Řek Zorba.
18. 4. - 19.00 hodin Zkrocení zlé ženy.
20. 4. - 19.00 hodin Ve státním zájmu (K 5).
21. 4. - 19.00 hodin Kráska a zvíře (K 6).
22. 4. - 19.00 hodin Portugálie (K 7).
23. 4. - 19.00 hodin Ve státním zájmu (K 8).
24. 4. - 19.00 hodin Limonádový Joe.
25. 4. - 14.00 hodin Válka ve sborovně (N 1/3). 
25. 4. - 19.00 hodin Dáma na kolejích (K 17).
27. 4. - 19.00 hodin Maryša (S 3).
28. 4. - 19.00 hodin Sliby–chyby (S 4)
29. 4. - 19.00 hodin Čachtická paní.
30. 4. - 19.00 hodin Dáma na kolejích (S 2)

KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 743

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

17. 4. - 19.00 hodin Salome.
20. 4. - 19.00 hodin Kouzelná fl étna (V 5).
21. 4. - 19.00 hodin Monty Python‘s  Spamalot (V 6).
22. 4. - 19.00 hodin Veselé paničky windsorské (V 7).
23. 4. - 19.00 hodin Adriana Lecouvreur (V 8). 
24. 4. - 19.00 hodin Lazebník sevillský.
25. 4. - 14.00 hodin Šípková Růženka (N 2).
25. 4. - 19.00 hodin Rusalka naposledy. 
27. 4. - 19.00 hodin Kouzelná fl étna.
28. 4. - 19.00 hodin Adriana Lecouvreur (V 14).
29. 4. - 19.00 hodin Monty Python‘s  Spamalot (V 3).
30. 4. - 19.00 hodin Bohéma (S 6)..
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Zhruba o tři týdny dříve než v loň-
ském roce se na Rokycansko vrátili 
čápi bílí. Konkrétně na komín v Kla-
bavě, který v minulosti sloužil jako 
pravidelné hnízdiště našeho snad 
nejoblíbenějšího opeřence.  Bohužel 
i přes snížení a úpravu hnízda, které 
provedli plzeňští ochránci ptactva, 
zde čápi již několik let nehnízdí. 
Nicméně nic není ztraceno a možná 
již letos k zahnízdění dojde. Byl by 
to tak další signál ukazující promě-
ny přírody Rokycanska k lepšímu, 
neboť konkrétně čáp bílý hnízdí na 
celém okrese pravidelně již jen na 
dvou místech.

Text a foto: Pavel Moulis

Čapí návrat
na Rokycansko

Plzeň | Plzeňští geokešeři požá-
dali o spolupráci plzeňský pivovar 
a připravili zde dvě nové tematické 
geocachingové schránky (kešky). 
Příznivci plzeňského piva mohou 
najít přímo v pivovaru na zada-
ných souřadnicích kešku s unikátní 
pivní známkou. První příležitost 
měli hledači o Velikonocích. Pivní 
známky, které dostávali v minulosti 
zaměstnanci pivovarů ke směně za 
deputátní pivo, si mohli objevitelé 
nechat na památku nebo je vyměnit 
za pivo ve vybraných  plzeňských re-
stauracích. Kešky budou v pivovaru 
umístěny natrvalo a potom budou 
ve schránce umístěné jiné poklady. 
Kešky Plzeňského Prazdroje nejsou 
v Plzni a jejím okolí rozhodně jedi-
né. Zástupci místní komunity kešařů 
Václav a Michal říkají, že v okruhu 
přibližně 7 km od centra Plzně je 
ukryto něco kolem 250 keší a dodá-
vají: „Hledáním kešek se v Česku baví 
tisíce lidí a v Česku je ukryto celkem 
něco okolo 16 tisíc pokladů.“  (zem)

Poklad v Prazdroji

Starý? Tak leda ten most... Je 
to až k neuvěření, ale náš kole-
ga z novinářské branže, spor-
ťák, moderátor a kamarád 
Zdeněk Hůrka vstoupil mezi 
padesátníky. Vítáme Tě v naší 
společnosti, 

eM a všichni přátelé 

Vítej mezi padesátníky!

Beran 21. 3. - 20. 4.
Na jaře jste vždy plní očeká-

vání, ale ne pokaždé je vaše touha uspo-
kojena. Tentokrát se máte na co těšit. 
Budete  královsky  obdarováni, a  pokud 
nečekáte, že odměna bude materiální, 
nadchne vás. 

Býk 21. 4. - 21. 5.
Toužíte po něžnostech a milých 

slovech, ale v poslední době se vám jich 
od partnerů dostává poskrovnu. Ne-
trapte se tím a porozhlédněte se kolem. 
Vždycky je dost těch, kdo  mají  stejné 
pocity.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Musíte vyvážit váš jin a jang. Za-

tímco fyzická schránka nutně potřebuje 
regeneraci, intelektuálně  jste ve vynika-
jící formě. Využijte toho, ale omezte kou-
ření  i pití alkoholu a choďte na procházky 
do lesa.

Lev 23. 7. - 23. 8.
V poslední době jste si příliš neuži-

li. Pracovní záležitosti a starosti o fi nance 
vás pohltily natolik, že jste zapomněli  na  
příjemnější stránky života. Udělejte si čas 
na sebe a věnujte se jen tomu, co vás po-
těší. 

Rak 22. 6. - 22. 7.
Konfl ikty s příbuznými hoďte 

za hlavu. Máte dost sebevědomí i tvůr-
čí invence, abyste jim ukázali, že se bez 
nich docela dobře obejdete. Nebojte se 
i trochu riskovat. Nic není nad svobodu 
a nezávislost.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Nepříjemné situace, které jste v po-

slední době prožili,  vás překvapivě nezdo-
laly, ale naopak vás posílily. Ještě si pořiďte 
něco šik na sebe a zajděte ke kadeřníkovi,  
ať se nepřející  mohou  zbláznit.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Je na čase, abyste za svůj vklad 

byli také patřičně oceněni. V zaměstnání 
si konečně všimnou vašich originálních 
nápadů. Přihlaste se do různých soutěží 
a projektů, váš talent nezůstane bez po-
všimnutí.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Hýčkejte si svoji nezávislost. 

K tomu, abyste dosáhli  vysněných cílů, 
je důležité, že se nemusíte nikomu a ni-
čemu přizpůsobovat a podřizovat. Jste 
v největším rozletu, nepromarněte ani 
chvilku.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Nebojte se barev. Odhoďte fádní 

svetry a kabáty a oblečte si provokativní 
a jarně odvážnou módu.  Jste rádi středem 
pozornosti, proto si to s chutí užijte. Není 
nad to, když se za vámi všichni otáčí.

Štír 24. 10. - 22. 11.
S jarním sluníčkem se nevrhej-
te bezhlavě jen do extrémních 

zábav a adrenalinových sportů. Raději 
si zajděte do kina, přečtěte knížku, nebo 
vymalujte byt. Je to rozhodně bezpečnější 
a i to má své kouzlo.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Občas si ověřte, zda vaši partneři 
mluví pravdu, ale nedělejte jim 

scény, když zjistíte, že byli  jinde, než  vám 
řekli.  Nechte všechno uležet a počkejte 
si na příležitost, kdy je z jejich lží v klidu 
usvědčíte.

METROPOL 
horoskop

Panna 24. 8. - 23. 9.
Duben je sice aprílový, vy ale 

dostanete nabídky, které budou míněny 
naprosto vážně. Ty, co se týkají sňatku, si 
rozmyslete, pracovní přijměte, zajímavé 
projekty neodmítejte a na exotickou cestu 
klidně odjeďte. 

Připravila: Žofi e Mašková

Zoo fi nišuje
Plzeň | Plzeňská zoo už brzy otevře 
expozice, jejichž postavení přišlo na 
130 milionů korun. V africké a asijské 
expozici budou desítky druhů zvířat, 
která zoo dosud nechovala. Nyní fi ni-
šují práce na 14 pavilonech i venkov-
ních výbězích. První zvířata už v Plzni 
jsou, během dubna a května nastanou 
přesuny zvířat z celé Evropy. Hlavními 
atrakcemi nových výběhů budou po-
prvé chovaní gepardi, hrošíci, pandy 
červené, prasata bradavičnatá, žira-
fy či nosorožci. Jejich pavilony patří 
k největším a nejnákladnějším. Napří-
klad v žirafím pavilonu postaveném 
až pro pět žiraf a množství drobných 
ptáků a savců lidé pohlédnou nejvyš-
šímu zvířeti planety zpříma do očí. 
Kromě pohledu zdola je v pavilonu 
terasa ve výšce očí zvířat. Žirafy bu-
dou oddělovat pouze lana a elektrický 
ohradník. Pavilon nosorožců navazuje 
na žirafí ubikaci a kromě oddělených 
boxů pro samce a samici nabídne do-
mov i pro antilopy a některé drobnější 
savce a ptáky.  (zem)

Vážení a milí čtenáři,
děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili 
do metropolské ankety, jejímž cílem bylo 
zjistit, jak se vám noviny Metropol líbí, co 
byste na nich změnili, co byste v nich rádi 
nalistovali. Anketních lístků se do redak-
ce poštou a mailem vrátilo 21 868.
Anketní odpovědi byly slosovatelné. Kdo 
se může těšit na odměnu? Milada Černá 
z Prahy na DVD přehrávač, Jaroslav Jeřá-
bek z České Lípy na digitální fotoaparát 
a Jaroslava Menichová z Mostu na pou-
kaz Lázní Teplice. Cenu redakce - knihu 
fotografky Ludmily Hájkové „České stře-
dohoří“ dostane Miluše Kunderová z Plz-
ně. Blahopřejeme! 
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Celkově přišlo na festivaly, domácí 
a zájezdová představení a další aktivi-
ty divadla 199 260 lidí, to je asi o 50 
lidí méně než v roce 2008. „Po zvýšení 
cen vstupného o několik málo korun se 
loňské tržby zvýšily oproti předloňsku 
o 800 tisíc korun na téměř 23,5 milionu 
korun,“ uvedl ředitel divadla Jan Buri-
an.
„S průběhem loňského roku jsme spoko-
jeni. Je to vidět už z toho, že divadlo mělo 
rekordní tržby na vstupném, což svědčí 
zejména o zájmu diváků, pro které tady 
hrajeme a jsme,“ konstatoval. „Podob-
ně jako předloni odehrálo divadlo v roce 
2009 celkem 563 představení, z toho 511 
na vlastních scénách. Zhruba kolem 
500 představení ročně je podle Buriana 
optimální stav. Při délce sezony kolem 
250 dní to znamená zhruba představení 
denně pro obě scény. Plzeňské divadlo 
má stabilně předplatitelů nad deset tisíc 
a návštěvníků mírně pod 200 tisíc. Svěd-
čí to dlouhodobě o tom, že plně uspoko-
jujeme poptávku. Je třeba si uvědomit 
obyčejné číslo, že prodáme víc lístků do 

Novinář Ondřej Kraus (42) v podání her-
ce Jiřího Dvořáka vychovává po smrti 
své manželky dvě pubertální dcery. Díky 
svému smyslu pro humor umí problé-
my nejen s dcerami řešit v klidu. Běžné 
okamžiky dokáže povýšit na zábavu 
a zážitek. Je to výjimečný člověk s boha-
tou sociální inteligencí. Vystudoval žur-
nalistiku a z hlediska profese je to typ 
poctivého novináře ze staré školy, který 
nic nezveřejňuje bez ověření. Nikdy mu 

netrvá dlouho, než si získá přízeň člově-
ka, se kterým právě mluví, ať už to jsou 
politici či manažeři (o kterých pak píše), 
nebo štamgasti od Henryho. 
Bára Jordánová dosud nikoho takové-
ho, jako je Ondřej, nepoznala. Zjistila, 
že s ním dokáže být doopravdy inten-
zivně šťastná. Jeho nadhled jí pomáhá 
zvládat i zásadní problémy. I zdánlivě 
ideální vztah se ale nevyhne problé-
mům a nedorozuměním… 

Je tak jedním ze zásadních dokumen-
tů festivalu, jenž potrvá od 18. do 24. 
dubna a nabídne mnoho novinek. 
Nově se zcela přesune do Měšťanské 
besedy, pro mladé tvůrce chystá Cenu 
Dagmary a Václava Táborských, jednu 
ze sekcí zaměří na český underground 
a další. V besedě jsou připraveny čtyři 
sály, největší s kapacitou přes 300 míst. 
Podle výkonné ředitelky festivalu Pavly 
Kormošové by tím neměla být reduko-
vána návštěvnost, naopak se prý ko-
nečně povedlo najít způsob jak dostat 
kompletní projekce, hosty i diváky pod 
jednu střechu. „Do soutěže o hlavní cenu 
Zlatého ledňáčka se letos v obou katego-
riích přihlásil rekordní počet snímků, 22 
celovečerních hraných a 74 dokumentár-

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.

V divadle je stále plno
Rekordní tržby ze vstupného za-
znamenalo loni Divadlo J. K. Tyla 
v Plzni. I přes hospodářskou krizi se 
nesnížil počet diváků.

divadla, než je obyvatel města,“ těší 
Buriana. Průměrná návštěvnost před-
stavení je téměř 83 procent, vstupen-
ka stála v průměru 141 korun, o rok 
dříve průměrně 135 korun. Kvůli krizi 
muselo divadlo loni, ale zejména letos 
šetřit. (zem)

Roman Říčař (Sir Galahad), Dasha (Jezer-
ní dáma)

Foto: Pavel Křivánek

Filmový festival Finále odstartoval
Celovečerní dokumentární snímek 
o americkém radaru v Brdech reži-
sérů Víta Klusáka a Filipa Remundy 
Český mír zahájil 23. ročník přehlíd-
ky českých fi lmů Finále v Plzni. 

ních,“ uvedla Kormošová. O cenu se 
utká devět celovečerních snímků a 19 
dokumentů. Ostatní budou uvedeny 
mimo soutěž. Finále letos připravilo 
poctu pro režiséra Karla Zemana (na 
snímku), herce Petra Čepka a režisér-
ku Drahomíru Vihanovou, které bude 
věnována kniha a DVD. Nově láká na 
sekci českého undergroundu, kde do-

kumenty a fi lmy doplní i autorské čte-
ní, výstavy a koncerty legendárních ka-
pel. Vystoupí The Plastic People of The 
Universe a DG 307. Do Plzně se chystají 
Pavel Zajíček, Ivan Martin Jirous, Fran-
tišek „Čuňas“ Stárek a další.
Podle Jáchima přehlídku letos čeka-
jí dva zásadní dokumenty - celove-
černí dokumentární komedie Český 
mír od Klusáka a Remundy uvedený 
v regionální předpremiéře a Oko nad 
Prahou režisérky Olgy Špátové, kte-
rá se v něm zabývá tématem stavby 
knihovny Jana Kaplického. Mezi doku-
menty budou mít zastoupení i čtyři pl-
zeňští tvůrci, například Hana Boříková 
se snímkem o historii plzeňské kapely 
Požár mlýna. Finále přichystalo i pás-
mo pro nejmenší děti a také oblíbené 
projekce pod širým nebem na náměstí 
Republiky. Nechybí ani unikátní rece-
sistická hra pro studenty, jež jim za 
šest dnů umožní stát se „doktorem 
fi lmové vědy“.

Ulice má nového obyvatele
Nejoblíbenější denní nekonečný televizní seriál Ulice má nového obyvatele,  
postavu Ondřeje Krause v podání herce Jiřího Dvořáka. Jeho příchod do Uli-
ce je zásadní pro členy rodiny Jordánových, především pak pro Báru.

Jiří Dvořák vystudoval herectví na JA-
MU. Od roku 1999 hraje v pražském Di-
vadle na Vinohradech. Volný čas tráví 
nejčastěji se svou dcerou Aničkou. 

Foto: TV Nova

Pravidelnou kon-
zumací této houby 
dochází k regeneraci 
buněk a posilování 
imunitního systému. 
Tyto její schopnosti 
způsobují především 

beta - 1,3 – D glukany , dále celá řada 
vitamínů, potřebných stopových prvků 
(železo, jód, selen, draslík atd.), mast-
né kyseliny, proteiny, steroly a v nepo-
slední řadě také vláknina, která z těla 
odstraňuje usazené škodliviny. Kromě 
toho hlíva obsahuje celou řadu vitami-
nů B, D, C, K, proteinů, sterolů, některé 
mastné kyseliny a stopové prvky chro-
mu, mědi, železa, jódu, sodíku, selenu 
a zinku. Kromě těchto cenných látek ob-
sahuje hlíva také vlákninu, díky které se 
z těla uvolňují usazené škodliviny.

Komu HLÍVA pomáhá?
• Zcela jistě kardiakům, protože pří-
znivě ovlivňuje krevní tlak a upravu-
je hladinu cholesterolu v krvi
• Diabetikům pomáhá snižovat hla-
dinu cukru v krvi
•  Alergikům a astmatikům
• Všem, kdo trpí různými záněty, 
kloubovými a kožními onemocnění-
mi. Patří mezi houby, které také na-
pomáhají pacientům, kteří trpí bra-
davicemi virového původu a ekzémy
• Pokud máte nemocná játra, ledvi-
ny, či slinivku, i vám je hlíva doporu-
čená. Napomáhá zlepšovat metabo-
lizmus a regenerovat vnitřní orgány
• Jestli pociťujete příznaky stárnutí, 
i vy vyzkoušejte hlívu, protože prá-
vě zvýšenou regenerací buněk ve své 
podstatě zpomaluje stárnutí

Hlíva ústřičná – léčivý zázrak přírody
Lékařské výzkumy v různých zemích a kulturách mají jedno společné: potvr-
zují, že hlíva ústřičná se řadí mezi nesmírně vzácné houby. Tato dřevokazná 
houba je nesmírně zdravá. Hlíva ústřičná, jejíž příznivé účinky jako zdraví 
prospěšné houby znali již před staletími Číňané, se začala koncem minulého 
století objevovat i na našich prostřených stolech. 
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Rakytníkový olej obsahuje vitamíny ze skupiny A, C, E, K, B1, B2, B6, P, kyseli-
nu listovou, organické kyseliny třísloviny a minerální soli. Získává se z bobulí 
rakytníku řešetlákového a kromě 80 živin (vitaminů, minerálů, aminokyselin, 
fl avonoidů, sterolů) obsahuje esenciální mastné kyseliny omega-3, 6 a 9. Je 
zdrojem vzácné omega-7 mastné kyseliny, která se v přírodě vyskytuje jen 
zřídka, v rakytníkovém oleji je obsažena až ve 40 %. Tato látka je antioxidant 
ochraňující buňky před poškozením volnými radikály, která také příznivě ovliv-
ňuje stav pokožky.

NOVINKA
NOVINKA
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AKCE 2+1 ZDARMA
K nákupu 2 ks hlívy ústřičné 
s rakytníkovým olejem 50 +10 cps 
získáváte navíc 1 ks Hlívy ústřičné 
50 +10 cps ZDARMA. 
Akce je platná po zaslání kuponu 
na adresu TEREZIA COMPANY, 
Na Veselí 26, 140 00 Praha 4. 
Nabídka platí do 30.4.2010, 
kód nabídky: 7KUK428

RMA

K U P Ó NK U P Ó N

VYVINULA A VYRÁBÍ: 
TEREZIA COMPANY  
Objednávky na dobírku: 
Tel./Fax: +420 261 221 277
e-mail: vegi@vegi.cz 

www.hlivaustricna.cz

Balení:  50 +10, 150+30 kapslí

DDDDD

ZNÁSOBENÝ ÚČINEKZNÁSOBENÝ ÚČINEK
S VYSOKÝM OBSAHEM VLÁKNINY

Ž Á D E J T E  V   L É K Á R N Á C H
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ŽÁDEJTE HLÍVU 
OD TEREZIA COMPANY

  jediná jediná   100 %  hlíva100 %  hlíva  
bez příměsí na trhu 

  vysoký  obsahvysoký  obsah  účinné látky  
beta-glukanubeta-glukanu pro posílení 
vaší imunity – obsah až  50  %až  50  % 
v jedné kapsli

  vysoký   obsah   houbové   vysoký   obsah   houbové   
vlákninyvlákniny   na detoxikaci 
organizmu

  originálníoriginální osvědčená hlíva 
spokojenými zákazníky  
s   6 - letou tradicís   6 - letou tradicíHlíva ústřičná ve spojení s rakytníkovým olejem představuje komplexní doplněk stravy, který je vhodný pro zvýšení obranyschop-

nosti organizmu, při avitaminóze, působí podpůrně při infekčních chorobách, při stavech únavy a v období rekonvalescence.

HLIVA 7KUK428 146x110cz.indd   1 4/8/10   4:51 PM

Slovanská tř. 74, 326 00 Plzeň
Tel./fax: 377 249 659, 602 296 010
www.nej-motochema.cz

MÍCHACÍ CENTRUM BAREV
 tažná zařízení včetně montáže za mimořádné ceny
 autodoplňky, autokosmetika
 barvy, laky, tmely, lepidla, malířské potřeby
  míchání všech barev zn. Primalex, Miranol, De 
Beer - plnění do sprejů v Plzni
 Největší výběr barev ve spreji  - přes 1000 odstínů 
  Mobihel a plnění do sprejů 
a opravných tužek v Sušici

NjNjee
Další prodejny:
Starý Plzenec, 
Smetanova 68, tel.: 377 965 465

Sušice, 
Villaniho 724, tel.: 376 526 222

je i pro Vás nej...



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

Alan M
arek, tel. 775 909 918, m

arek@
tydeniky.cz
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Vážení čtenáři,

nebyla jsem v Americe, ale živě si 
dovedu představit, jak to tam vy-
padá. Kino a televize mi totiž na-
bízí každý den alespoň zlomek to-
ho, co americká filmová produk-
ce vyrobila. Takže mám naprosto 
jasnou představu, jak to v Ameri-
ce chodí. 
Fanouškem amerických snímků 
ale nejsem. Až na výjimky mi při-
jdou všechny téměř stejné. Nási-
lí, střílečky, podrazy, ubližování. 

Tohle fakt nemusím. Nicméně, dí-
ky americkým filmům si zase do-
kážu představit jak vypadá New 
York v zimě či v létě. Vím, jak se 
žije v Las Vegas nebo v L A. A to 
mi stačí. Nic dalšího po americ-
kých filmech nechci a ani nepočí-
tám s tím, že bych se, a zase až 
na výjimky, dozvěděla něco světo-
borného. 
To nečekám ani od českých fil-
mů. Přiznávám, že nejsem pří-
liš náročný divák. V kině se chci 
pobavit, odpočinout si a zapome-

nout na všechny trable a staros-
ti. A tohle přání mi splnil před ne-
dávnem film Líbáš jako Bůh. Z ně-
ho jsem dokonce odcházela s pře-
svědčením, že konečně vím, kdo 
jsem. Podobně tomu bylo i po fil-
mu Ženy v pokušení. Tyhle bijá-
ky jsou pro mne nejzábavnější 
univerzita života na světě. Když 
jsem byla malá a neměli jsme do-
ma televizi, poslouchala jsem rá-
dio a hledala moudrosti v kni-
hách. Například Werneovky byly 
pro mne učebnicí zeměpisu a Ta-

juplný ostrov jsem přečetla ně-
kolikrát. Dnes jsou možnosti jak 
a kde získat informace mnohem 
širší, ale to kino má pro mne stá-
le svůj půvab. A tak se těším, že si 
nadcházející týden biják užiju. 
V Plzni začíná fi lmový festival Fi-
nále a tam mám své favority. A co 
vy? Choďte do kina, i když realita je 
mnohdy úplně jiná, stojí to za to.

Olga Čermáková
šéfredaktorka
cermakova@tydeniky.cz

Západočeský METROPOL | Vydává: METROPOL MANAGEMENT s.r.o., IČ: 25477994, www.tydeniky.cz
redakce: Sedláčkova ul. 16, 32000 Plzeň, tel: 377222893, šéfredaktorka: Olga Čermáková, e-mail: cermakova@tydeniky.cz, vedení společnosti: Ing. Jiří Morstadt, tel. +420 602284453,
morstadt@tydeniky.cz, obchodní oddělení: Eva Růžičková, tel. + 420 603 170 209, ruzickova@tydeniky.cz, Jan Bárta tel. +420 733 320 735, e-mail: barta@tydeniky.cz, Alan Marek, tel. +420 
775 909 918, marek@tydeniky.cz, agentura 6 X s.r.o., tel. 603576964, e-mail: mediaplzen@seznam.cz, ředitel výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz. Tiskne: BOHEMIA PRINT, a. s., 
Jana Koziny 1632/7, 41502 Teplice. Distribuce:  Mediaservis, s. r. o., vlastní distribuce METROPOL. Povoleno MK ČR pod číslem E 18452. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. 
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Zámek Červené Poříčí (od února 2010 
Národní kulturní památka, v letní se-
zóně bude zámek – jinak dlouhodobě 
procházející rozsáhlou obnovou - čás-
tečně zpřístupněn veřejnosti)
Modrý regiment – vystoupení stře-
lecko-šermířské skupiny, zabývající se 
obdobím třicetileté války (vystoupí 24. 
4. 2010). V  malebném  vojenském  tá-
boře diváci  uvidí  výcvik,  kterým  mu-
sel projít každý z mušketýrů, budou 
svědky nebezpečných šermířských 
soubojů a rvaček i provedení práva 
útrpného.  Z blízka  si  prohlédnou  do-
bové palné zbraně a to nejen muškety, 
ale i velké komorové dělo!
Modrý regiment je  uskupení  zabý-
vající se obdobím působení nejdéle 
sloužícího a nejstaršího uniformova-
ného pluku třicetileté války.   Byla to 

V sobotu a v neděli 24. a 25. dubna 
si připomínáme Mezinárodní den 
památek.

ve své době elitní švédská jednotka 
mušketýrů, kteří byli podřízeni švéd-
ské koruně.
Čajovna Seraf – čaj a káva v pavilonku 
uprostřed zámeckého parku
Na zámku v Nebílovech zajděte na vý-
stavu. Od 24. 4 až do 19.5  je tu k vidění 
výstava trofejí spárkaté zvěře /úlovky  
více než 2 000  za rok 2009 z okresů Pl-
zeň-město, plzeň-jih a Plzeň-sever/.

Zámek Kozel chystá na období od 
dubna do října 2010 zajímavou výsta-
vu soch známého a oblíbeného čes-
kého sochaře Olbrama Zoubka uvnitř 
zámeckého nádvoří.

Vodní hrad Švihov
17. – 18. 4.  Mezinárodní den památek 
– Zvláštní prohlídky: „Severní sál a ka-
zetové stropy z Dobrovice“. Odborná 
prezentace jedinečného renesančního 

skvostu. Velká příležitost pro milovní-
ky architektury!
30.4. Čarodějnice aneb z pohádky do 
pohádky – odpoledne plné soutěží pro 
děti předškolního a školního věku, vol-
ba „Miss čarodějnice“ pro děti v mas-
kách s magickými disciplínami, večerní 
program s tanečním vystoupením, oh-
ňovou show a soutěžemi pro dospělé, 
živá hudba, opékání špekáčků. 

1. – 2. 5. Mácha na Švihově – Připo-
menutí veršů K. H. Máchy, program na 
scéně v zahradě, svatby na jeden den 
pro zamilované, zábava pro děti i do-
spělé až do tmy. Pokud váháte, zda po-
žádat svou milou o ruku, vyzkoušejte 
si u nás jednodenní svatbu nanečisto. 
Budeme pro vás hrát, zpívat, šermo-
vat a tančit až do tmy. Program bude 
shodný pro oba dny.

Zámek Červené PoříčíZámek Červené Poříčí

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.

Ferratum_Tsekki_146x97mm_UM.indd   1 24.2.2010   14:52:06

Potřebujete půjčit - Ferratum je řešením, více na www.ferratum.cz

Správné odpovědi v soutěži o lístky na koncert Arakain jsou:
1. Poslední CD skupiny Arakain se jmenuje Restart
2. Videoklip byl natočen na skladbu Paganini
Tři vylosovaní výherci získávají vstupenky na koncert skupiny, který se 
koná 17. dubna ve Staňkově na Domažlicku. Vstupenky pro výherce jsou 
v redakci Západočeského Metropolu v Sedláčkově ulici 16 v Plzni.  
Výherci: Jan Motyčka, Mariánské Lázně, Jaromír Dyk Třemošná a Svatava 
Hernandezová Horažďovice.




