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Výroba a prodej štípaného palivového dřeva

331 41 Kralovice 880331 41 Kralovice 880 Mobil: +420 731 184 494Mobil: +420 731 184 494
drevodokrbu.wz.czdrevodokrbu.wz.cz

TV pohoda Speciál Vánoce 2010TV pohoda Speciál Vánoce 2010

…… a víte to první!

• kompletní televizní program  

24. 12. 2010 – 1. 1. 2011
• 28 stránek křížovek, sudoku, osmisměrek…

• pohodové čtení na svátky    • skvělé sváteční recepty

Veronika Žilková
• Narodila se 16. října 1961 
v umělecké rodině – její otec byl 
známý hudební pedagog Václav 

Žilka.
• Vystudovala DAMU, v sou-

časné době hraje v Čino-

herním klubu a v Divadle na Vinohradech.
• Ze tří manželství má čtyři vlastní děti, 
další dvě vychovávala v pěstounské péči. 
• Za roli Marjánky ve fi lmu Zapomenuté 
světlo získala Českého lva (1996). Nomino-
vána byla za stejnou cenu za hlavní žen-

skou roli ve fi lmu Otesánek (2000).
• Je provdaná za Martina Stropnického. 
• Z fi lmografi e: Dívka s mušlí, Lev s bílou 
hřívou, Přítelkyně z domu smutku, Zapome-
nuté světlo, Eliška má ráda divočinu, Otesá-
nek, Milenci a vrazi.

Že z pohodičky ještě nikdy nic nevzniklo. Že cesta 
k úspěchu je dřina, ne nějaké salónní herectví. Že ob-
stojí ten, kdo dokáže vstávat třeba v pět ráno, kdo se 
dokáže perfektně naučit dlouhé texty. V každém roč-
níku je patnáct, osmnáct studentů, kteří stojí na jed-
né startovní čáře. Do cíle doběhnou dva tři. Ostatní 
postupně odpadnou právě z neschopnosti překonávat 
překážky a nepohodlí. Nic jiného jim poradit neumím. 
Jen cestu, kterou jsem prošla sama.   

Text: Zuzana Janotová

 V nejnovější řadě taneční 
soutěže Star Dance byla sama za 
sebe. A tančila jak o život…
Když přišla nabídka na Star Dan-

ce, byla jsem nadšená. Těšila jsem 
se, že se konečně nebudu muset 
učit text, ale „jenom“ kroky. Bláho-

vě jsem si myslela, že to bude jed-
nodušší.
 Co pro vás bylo na přípravě Star 
Dance nejtěžší? Musí mít člověk 

hodně dobrou fyzickou kondi-
ci?

Fyzičku mám slušnou. Z di-
vadla jsem zvyklá i na 

bolest, na to, že z před-
stavení chodím plná 
modřin. Pro mě bylo 
třeba těžké chodit 
rovně. Držet „labu-
tí šíji.“ Ale nejtěž-
ší je pocit vlastní 
nedostatečnosti . 
Když mi na tré-
ninku nějaký krok 
nešel, brečela bych 
vzteky. Tím spíš, 
když jsem viděla, 
s jakou lehkostí 
to zvládá můj mi-
strovskými tituly 
ověnčený partner.   

 Chodila jste do tanečních?
Nechodila. Ale nedávno jsem byla v tanečních ja-
ko garde s neteří. Připadá mi skvělé, že v roce 2010 
si mladí lidé vezmou oblek, motýlka, šaty, rukavice 
a jdou se učit tančit. Když jsem byla malá, malovali 
jsme ve škole, jak bude vypadat svět v roce dva tisíce. 
Všichni jsme kreslili nějaké skafandry a pilulky, které 
budou nahrazovat jídlo. A ona to není pravda, v roce 
2010 se stále ještě v Čechách tančí waltz! 
 V Cukrárně hrajete Radku Sladkou, která si moc 

neví rady se zděděnou cukrárnou a navíc pečuje 
o čtyři děti. Jak se vám hrála tahle postava, které 
naopak do tance moc není?
Dobře. Ona má vlastně podobný příběh tomu mému. 
Jen má o dvě děti míň a tím pádem míň starostí. Tak-
že pro mě to vlastně byla taková optimalizace mého 
života. 
 Televize jsou plné seriálů. Má vůbec Cukrárna 

šanci přitáhnout další diváky?
Určitě. Je o všedním životě, o lidské sounáležitosti 
a přátelství. A není poplatná době, v níž každý, komu 
je víc než pětatřicet, je starý a odepsaný. Ty tři dámy, 
které Radce Sladké pomáhají, se už neženou za karié-
rou, mají svůj věk, a přesto chtějí radostně žít. Na lidi 
nad padesát se ve společnosti obecně zapomíná. Jako 
kdyby život za něco stál jenom do prvního dítěte, do 
prvního auta a do prvního bytu. A pak co? Máme se 
jít zabít? Navíc autor Jan Míka dovede úžasně napsat 
ženské postavy.  
 Kromě práce v televizi a v divadle také učíte na 

pražské konzervatoři. Jakou radu dáváte svým stu-
dentům? 

V pořadu Tak neváhej a toč je za hloupou blondýnu. V novém seriálu Cukrárna hraje 
uštvanou maminku čtyř dětí. Retro seriál Vyprávěj ji zase představuje jako smolařku 
s věčnými problémy s muži.

Blondýna
ve víru dění
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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.  

Absolventi se setkali
Plzeň | Západočeská univerzita 
(ZČU) v Plzni připravila poprvé se-
tkání všech svých absolventů. Za-
kládá tradici podobnou americ-
kým a britským univerzitám. Akcí 
nazvanou Kdo jsme a kam jdeme? 
chce také vylepšit svou image, již 
poškodily loňské skandály právnic-
ké fakulty. O festivalu informovalo 
vedení školy s téměř 20 tisíci stu-
denty. Za 61 let existence vysokého 
školství v Plzni přesáhl počet absol-
ventů 100 tisíc. 

Mrazík v hale
Karlovy Vary | Legenda Mrazík se 
vrací v plné kráse, se spoustou no-
vých efektů, vylepšených scének 
a se skvělým hereckým obsazením. 
V muzikálu na ledě diváci uvidí na-
příklad Karla Gotta, Jiřinu Bohda-
lovou, Ivetu Bartošovou či Marti-
na Dejdara. Muzikál nabídne řa-
du zajímavých efektů a pro doko-
nalé dokreslení atmosféry budou 
použity projekce. Muzikál Mrazík 
se uskuteční v karlovarské multi-
funkční KV Areně v sobotu 27. lis-
topadu. Začátek je naplánován na 
18. hodinu.

Paměť pivovaru 
v knihách 

Plzeň | Výstava v plzeňském Pivo-
varském muzeu se koná u příleži-
tosti oslavy 168. výročí uvaření prv-
ní várky piva Pilsner Urquell. Na 
výstavě jsou k vidění zrestaurova-
né pamětní knihy Měšťanského pi-
vovaru (dnešního Plzeňského Pra-
zdroje) z 19. století. 

Lepší komunikace
Plzeň | Hlavním cílem projektu 
sjednocení informačního systému 
v plzeňské FN je provázanost agen-
dy mezi jednotlivými úseky a tím 
i ulehčení práce uživatelů. 

Zoologická bodovala
Plzeň | Zoo Plzeň získala 1. mís-
to v soutěži o nejlepší turistic-
kou nabídku v ČR v regionu Plzeň-
sko a Český les. Celkově se umísti-
la na 6. místě. Absolutním vítězem 
2. ročníku soutěže agentury Czech 
Tourism o nejatraktivnější turistic-
kou nabídku se stala Hluboká.

Farmářský obchod
Plzeň | Farmářský obchod nabíze-
jící zboží malých výrobců potravin 
z Plzeňského kraje plánuje v Plz-
ni otevřít občanské sdružení Envic, 
které v Plzni pořádá farmářské trhy. 
Největší trhy zemědělské produkce 
v Plzeňském kraji se postupně pro-
sazují také v Klatovech, Tachově 
a Domažlicích.
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ZÁPADO ESKÝ METROPOL - p ehled distribu ních míst
Váš oblíbený Metropol v domovních schránkách nebo na t chto vybraných distribu ních místech

 PLZE   Magistrát m sta Plzn  - Živnostenský ú ad, Tylova 36  Mediální d m, 
Sedlá kova 16 – vestibull  Škoda Holding - recepce, Tylova ul. 1/57  Cestovní 
kancelá  edok - NC Tesco, Rokycanská 130  Fakultní nemocnice Bory, Ed-
varda Beneše 13 - u lah dek  Pasaž Kau  and - podejna Quenn, Lochotínská 
18  Lah dky u Práce, Klatovská 12  Podchod u Nádraží D, Sirkova x Americ-
ká  Galerie Dvo ák - prodejna Billa, Nám stí gen. Píky 27, u vchodu  Jídelna 
Tylovka, Tylova ul. 26  Cukrárna Sluni ko, Smetanovy sady 15  Restaurant 
Švejk, Klatovská 125  Informa ní centrum, nám stí Republiky 41  ajovna, 
Rosseveltova ul.15  Poliklinika Bory, echova 44, Západo eská univerzita, 
právnická fakulta, Sady P tat icátník  44,  Mula ova nemocnice, Dvo ákova 

17,  Krajský ú ad Plze ského kraje, Škroupova 18  M š anská beseda, Kopec-
kého sady 13  Obchodní d m - Luna, Skupova 24,  KARLOVY VARY  Karlo-
varská krajská nemocnice - Bezru ova 731/19  Lázn  III - Mlýnské náb eží 5  
Benzinová Stanice Aral - Pob ežní 22  M stská knihovna - I. P .Pavlova 891/7 
 Magistrát m sta Karlovy Vary - Moskévská 1281/21  Informa ní centrum -  

Husovo Nám stí 2  Obchodní d m - Radyn ,  Starý Plzenec, Nerudova 933,  
Supermarket Albert, Karla Steinera 7,  Plze ská teplárenská - kantýna, Doub-
ravecká  1 Zámek Chyše u Lubence  Zámek Rochlov u Ný an  Dopravní pod-
niky M sta Plzn , tramvaje a trolejbusy v Plzni  SAD Plze  linkové autobusy 
v Plze ském kraji  SAD Karlovy Vary linkové autobusy v Karlovarském kraji

Kontakt: vedoucí distribuce Ladislav Kr oul, tel.:775 108 610, e-mail: krnoul@tydeniky.cz 
 kompletní p ehled naleznete na www.tydeniky.cz

míst

Karlovy Vary | Součástí Mistrov-
ství světa v basketbalu žen byla 
soutěž pro žáky ZŠ v Karlových 
Varech. Tématem soutěže bylo na-
kreslit obrázky s  tématem bas-
ketbalového šampionátu. 

Obrázků se sešla velká řada a ty nej-
lepší školy za ně byly po zásluze od-
měny. Jeden byl však něčím výjimeč-
ný.  Jeho hlavními aktérkami byly dvě 
hráčky, z nichž jedna měla na svém 
dresu zkratku ČR a druhá USA. V té 
době samozřejmě ještě nikdo netušil, 
které týmy postoupí do fi nále. A proto 
Ladislav Jirsa, šéf karlovarského orga-
nizačního týmu MS v basketbalu žen, 
slíbil, že pokud se ve fi nále utkají prá-
vě týmy Česka a USA, předá autorovi 
medaili. Finále tak opravdu dopadlo, 
a Ladislav Jirsa přijel do Karlových Va-

Za věštecký obrázek dostala medaili

 Jak bude vypadat tým  vašich spo-
lupracovníků?
Jednáme o postech prorektorů, se vše-
mi fakultami jsem hovořila, jaké by si 
představovaly prorektory ve vedení. 
Musí to být lidé, kteří budou schop-
ni pracovat pro univerzitu, a na chvil-
ku zapomenout na svoji fakultu. Chci 
podporovat spolupráci mezi fakulta-
mi, ústavy, klást důraz na interdisci-
plinaritu. 
 Co bude vaší prioritou?

Chtěla bych univerzitu více stme-

Rektorkou v Plzni bude žena

rů osobně předat stříbrnou medai-
li autorce „osudového obrázku“. Tou 
je jedenáctiletá Viktorie Bischofová 

z 5. A. (na snímku) Základní školy Ko-
nečná v Karlových Varech, která ve 
třídě během výtvarné výchovy, pře-

vzala z rukou Ladislava Jirsy (na sním-
ku) medaili a knihu o šampionátu.  

Text: Michaela Kousalová

Karlovy Vary | Dvoudenní summit 
prezidentů zemí visegrádské skupi-
ny hostily počátkem listopadu Kar-
lovy Vary. Do lázeňského města při-
jeli na pozvání Václava Klause Ivan 
Gašparovič (Slovensko), Pál Schmitt 
(Maďarsko) a Bronislaw Komorowski 
(Polsko). Jednání zahájili debatou 
nad energetickou bezpečností, radili 
se o společné taktice při maďarském 
a polském předsednictví EU, o spo-
lečných strategických zájmech zemí 
V4 a o budoucích iniciativách skupi-
ny. Vlastní program měly  první dá-
my.  Navštívily místní sklárnu a re-
likviář svatého Maura v bečovském 
zámku.    (met)

Summit prezidentů v Karlových Varech

Plzeň | V čele Západočeské uni-
verzity (ZČU) v Plzni stane poprvé 
v historii žena. Ilona Mauritzová   
porazila svého protivníka a pře-
bírá na čtyři roky funkci, kterou 
zastával Josef Průša. Padesátiletá 
rektorka založila v Plzni před os-
mi lety první soukromou zdravot-
nickou vysokou školu v ČR. Ta se 
před dvěma lety sloučila se ZČU ja-
ko Fakulta zdravotnických studií 
a Mauritzová stojí od té doby v je-
jím čele jako děkanka. A tak jsme 
se jí zeptali:

lit a ve vyrovnané míře podporo-
vat výzkum a vzdělávání. Dokon-
čit reformní proces na právnické fa-
kultě a úsilovat  o postavení Zá-
padočeské univerzity v Plzni jako 
integrované součásti města a kraje.
 Máte recept, jak zabránit tomu, 

aby se neopakovala situace z Práv-
nické fakulty?
S děkanem Právnické fakulty jsme se  
dohodli,  že začneme pracovat na spo-
lečných krocích. Pro mě je jednoznač-
ně důležité, aby veškeré kroky v oblas-
ti přijímacího řízení i dodržování stu-
dijního řádu, byly natolik transparent-
ní, aby studenti měli jistotu, že vše 
probíhá podle řádných pravidel.
 Už víte kdo obsadí vaše místo dě-

kanky na Fakultě zdravotnických 
studií?
Myslím si, že to není o jednom člo-
věku. Mám okolo sebe vynikající tým 
spolupracovníků, na které jsem oprav-
du hrdá. Bude to také úkol nového se-
nátu, který jsme navolili. Volební ob-
dobí současnému rektorovi končí 
28. února, tak je dostatek času na hle-
dání děkana této fakulty.  (zem)

Plzeň | Procházka kandidoval 
v Plzni na 26. místě volební listi-
ny TOP 09 a přestože strana zís-
kala jen sedm křesel, do jednoho 
z nich se má usadit i herec. Zís-
kal 6854 preferenčních hlasů, 
které ho posunuly v rámci stra-
ny až na druhé místo hned za líd-
ra Ondřeje Ženíška a zasedne do 
zastupitelstva magistrátu. 

Herec Procházka
jde do politiky

Největším argumentem při jeho 
rozhodování byla podle něj masiv-
ní podpora lidí. „Nechci je zklamat,“ 
svěřil se Procházka. „Plzeň se stala 
hlavním městem kultury, tak nebu-
de od věci, když v zastupitelstvu bu-
de umělec,“ sdělil autor úspěšných 
divadelních her. Od politiky ho prý 
nemá co odradit, protože vlastně 
ani neví, co to bude obnášet. Pro-
cházka nezapomíná ani na své voli-
če. Chce se jim podle vlastních slov 
za zvolení odvděčit. „Ani nevím, ko-
lik jich je, ale podle jejich počtu vybe-
ru podnik, pozvu je třeba na Spilku 
nebo na stadion do Štruncových sa-
dů. Chtěl bych je osobně poznat a po-
děkovat jim,“ řekl. Procházka při-
znal, že jej politické prostředí láká 
i proto, že by zde nasbíral materiál 
pro své hry. „Uvažuji o druhém dílu 
hry Ve státním zájmu,“ svěřil se au-
tor a režisér, který se prý hodlá po-
kusit i o to, vnést do politiky hu-
mor a trošku lidského rozměru. (iv)
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Západočeské Metropol sleduje dění v kraji|bezplatná distribuce do domácností a stojanů v západních Čechách
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Plzeňská teplárenská jako investor 
výstavby zařízení na energetické 
zpracování odpadu ZEVO Chotíkov 
již předala všechny podkladové 
materiálu projektu. Pro lepší infor-
mování široké veřejnosti o projek-
tu byly zřízeny webové stránky, 
kde občané naleznou odpovědi na 
většinu svých otázek. Plánovaná 
spalovna v Chotíkově bude zpraco-
vávat až 95 tisíc tun odpadu roč-
ně. Podle původní dohody s obce-
mi Touškov a Chotíkov se mělo jed-
nat o 60 tisíc tun ročně.
Podle vedení Plzeňské teplárenské 
došlo k navýšení kapacity vlivem 
zabudování integrovaného systé-
mu kraje a zároveň se tak zpřísnila 
kritéria Evropské unie, která naří-

dila spalování až padesát procent 
odpadu z celého kraje. Jak potvr-
dil generální ředitel Plzeňské tep-
lárenské Tomáš Drápela, spalovna 
bude využívat nejmodernější do-
stupné technologie. Spalovna ko-
munálního odpadu v Chotíkově 
bude jednou z nejmodernějších 
evropských staveb svého druhu. 
Podle posouzení zprávy EIA, by 
se vliv spalovny na životní pro-
středí pohyboval hluboko pod zá-
konnými limity, dokonce by se do-
stal i pod prestižní evropské limi-
ty „best avaiable technique“. Podle 
generálního ředitele Plzeňské tep-
lárenské Tomáše Drápely, dopad na 
okolní vesnice Chotíkov a Touškov 
bude minimální.  (met)

Spalovna Chotíkov - moderní Zařízení na Energetické Využití Odpadů
V třídění plastů patří Plzeňský kraj spolu s Královehradeckým krajem 
mezi nejlepší v ČR. Množství vytříděného odpadu, které v loňském ro-
ce sesbírali občané kraje, činilo téměř 24 tisíc tun. Díky tomu tyto su-
roviny neskončily na skládce, ale byly předány k recyklaci. Podstat-
nou roli v těchto výsledcích hraje hustota sběrné sítě a dostupnost ná-
dob na třídění.

Karlovy Vary | Studie by měla 
sloužit k vytvoření koncepce pro 
rozvoj horských území, hlavně 
jejich využití v oblasti cestovní-
ho ruchu a rekreace. 

Zaměří se však i na potřeby loka-
lit, požadavky obcí nebo dostateč-
nost dopravní obslužnosti. Poříze-
ní studie, na které kraj vypsal výbě-
rové řízení, by mělo být fi nancová-
no z přeshraničního programu Cíl 
3 Česká republika – Svobodný stát 
Sasko, přičemž podíl Karlovarského 
kraje bude činit 10 procent z celko-
vé ceny nepřesahující 1,8 milionu 
korun. „Jde o územně plánovací pod-
klad. Územní studie by měla naznačit 
možnosti zviditelnění horských oblastí 
pro domácí i zahraniční návštěvníky, 
zvýšení životní úrovně tamních obyva-
tel i cesty k celkovému hospodářskému 
rozvoji zaměřenému především na lo-
kality ašského výběžku, Krušných hor 
a Slavkovského lesa,“ uvedl hejtman 
Josef Novotný. (met)

Karlovarský kraj
chce územní studii
horských oblastí

Plzeň | Víte, kde můžete potkat kr-
tečka v nadživotní velikosti nebo se 
můžete klouzat ve čtyřmetrové paře-
zové chaloupce? No přece v Pohádko-
vém domě v Plzni na Vinicích. Zbrusu 
nový Dům pohádek nedaleko horní 
části zoologické zahrady otevře své 
dveře první prosincový den. Na jeho 
spolufi nancování se podílela i společ-
nost Plzeňská teplárenská. Stavba je 
evropský unikát. Zejména předškolá-
kům nabídne zábavu v prostředí pl-
ném tradičních českých večerníčko-
vých hrdinů, hernu, tvůrčí dílničky, 
miniškoličku, divadélko a v létě i ven-
kovní hřiště s prolézačkami a písko-
vištěm na střeše přízemního objektu 
zapuštěného do svahu. 
Podle autora projektu Karla Paula, 
unikátnost projektu spočívá přede-
vším v tom, že se na jednom místě 
setkalo takové množství autorských 
postaviček několika výtvarníků. V do-
mě se mohou děti na dekoracích i na 
herních prvcích setkat například s Kr-
tečkem, Večerníčkem, Křemílkem 
a Vochomůrkou, Rákosníčkem, Rum-
cajsem, Mankou a Cipískem,  Ma-
chem a Šebestovou, Maxipsem Fíkem 
nebo s králíky z klobouku. „Mám čtyř-
letého syna a chci ho uchránit od kultu-
ry amerického stylu, což mě osobně se 
hrozně nelíbí. Pro moje děti musí být Kr-
teček, Křemílek a Večerníček opravdoví 
hrdinové,“ dodal Paul. Dům přišel na 

V Plzni mají Dům pohádek

téměř 50 milionů korun, z toho více 
než na polovinu přispěla EU, projekt 
podpořily i soukromé subjekty. Uvnitř 
stavby je herna se skluzavkami, kolo-
toči, autíčky, přibude také trampolí-
na, nechybí zde ani koutek, kde mo-
hou děti svádět polštářové bitvy. Sou-
částí stavby je i nekuřácká cukrárna, 
jež bude přístupná i lidem, kteří do 
pohádkového domu nejdou. Pobyt 
v Domě pohádek nebude zadarmo, 
nicméně  autoři věří, že  si svoje ná-
vštěvníky najde.  (ad)

Foto: Adéla Macháčková

Plzeň | Nový videobronchoskop 
předal Nadační fond Kapka na-
děje Fakultní nemocnici v Plzni. 
Je určen především dětským pa-
cientům a používá se jak k dia-
gnostickým, tak léčebným výko-
nům. Přístroj již slouží svému 
účelu na Dětské klinice a předá-
vání se zúčastnila i prezidentka 
NF Kapka naděje Vendula Auš 
Svobodová.

„Plzeňská FN patří k více než třem de-
sítkám nemocnic, kterým naše nada-
ce pomáhá. Videobronchoskop, který 
byl zakoupen z našich prostředků, sto-
jí 400 tisíc korun a je v pořadí třetí, kte-
rý jsme již předali. Mají ho tak v praž-
ském Motole, v nemocnici Ke Karlovu 
rovněž v Praze a nyní v Plzni,“ uved-
la Auš Svobodová s tím, že plzeňské 
FN Kapka naděje pomáhá dlouhodo-
bě a nejen proto, že ona sama má 
k tomuto kraji vztah. Její tatínek to-
tiž pochází ze Žinkov na Plzeňsku.
Jak upozornil přednosta Dětské kli-
niky Jiří Kobr, nový dětský videob-
ronchoskop je tak úzký, že je možné 
ho používat u dětí  již v kojeneckém 
věku. „Jeho výhodou oproti běžným 
bronchoskopům je navíc v daleko lep-
ším a podrobnějším zobrazení, proto-

Kapka naděje darovala FN bronchoskop

že kamera je umístěná přímo na kon-
ci přístroje. My ho zde používáme k vy-
šetření plic u dětí, které opakovaně trpí 
těžkými infekty dolních cest dýchacích 
nebo těch, kterým nemoci plic kompli-
kují jiné, závažnější onemocnění,“ do-

dal přednosta. Vzhledem k tomu, že 
FN má k tomuto přístroji další pří-
davné zařízení, je tak možné zajistit 
u malých pacientů nejlepší možnou 
diagnostiku dýchacího ústrojí. (zem)

Foto: Vlasta Zemanová

Vendula Auš Svobodová na snímku s přednostou Dětské kliniky FN Plzeň Ji-
řím Kobrem.

www.syner.czwww.syner.czwww.syner.cz

Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, tel: 488 124 222Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, tel: 488 124 222
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Vysvětlivky zkratek:
SOx - oxid siřičitý
HCL - kyselina chlorovodíková
HF - kyselina fl urovodíková
NOx - oxidy dusíku
TZL - tuhé znečišťující látky
Cd, TI - kadmium, titan

Hg - rtuť
CO - oxid uhelnatý
TOC - organický uhlík
těžké kovy - olovo, antimon, 
astat, chrom, kobalt, měď, 
mangan, nikl, vanad, cín, 
PCDD & PCDF - dioxiny

(hodnoty jsou v %)
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Na plzeňském setkání se hovořilo ta-
ké hned o několika konkrétních pro-
jektech, které by měly spolupráci 
obou regionů v budoucnu ještě více 
utužit. Jeden z nich se jmenuje „Pl-
zeňský kraj a Horní Falc evropští sou-
sedé“. Jeho cílem bude nabídnout 
nové možnosti partnerské koopera-
ce zejména těm obcím, jež se zatím 
neměly příležitost v přeshraničních 
vztazích angažovat. Projekt, jehož 
technický rámec připravuje Plzeň-
ský kraj, bude předložen nejpozdě-
ji 1. prosince do Operačního progra-
mu přeshraniční spolupráce Cíl 3 
Česká republika – Svobodný stát Ba-

Mezi členy ENCORE se Plzeňský kraj 
zařadil podepsáním Valencijské char-
ty, která stanovuje obecný postoj sig-
natáře k ochraně životního prostře-
dí. K podpisu došlo na letošní konfe-
renci ENCORE v polském Olštýně. Poté 
byl Petr Smutný přizván stát se i čle-
nem řídící skupiny ENCORE. „Snahou 
je, aby byly v řídící skupině zastoupeny 
alespoň jedním regionem všechny člen-
ské státy EU. Plzeňský kraj je jediným re-
gionem České republiky, který Valencij-
skou chartu podepsal“, upřesňuje Pe-
tr Smutný. Na vedení ENCORE se vždy 
podílí dva regiony, k obměně dochází 
po dvou letech. 

Partnerství regionů posílí další projekty
Pracovní jednání Řídícího výbo-
ru pro přeshraniční spolupráci 
Plzeňského kraje a Horního Falc-
ka se konalo počátkem listopa-
du v Plzni. „Obě strany si kladou 
za cíl být i nadále aktivní ve vzá-
jemné spolupráci a hájit společ-
né zájmy při vytváření nového 
evropského uskupení pro územ-
ní spolupráci, Evropského regi-
onu Dunaj – Vltava,“ uvedl po 
jednání Ivo Grüner, náměstek 
hejtmana Plzeňského kraje pro 
oblasti regionálního rozvoje, fon-
dů EU a informatiky. 

vorsko 2007-2013. „V rámci projektu 
by měl vzniknout společný registr ob-
cí, které mají zájem zapojit se do přes-
hraniční spolupráce a hledají partner-
skou obci zejména na přípravu společ-
ných rozvojových záměrů. Co se týká te-
matických oblastí a priorit spolupráce, 
na jejich generování se budou podílet 
gesční skupiny. K předávání zkušeností 
a přípravě společných projektových zá-
měrů budou představitelům obcí slou-
žit také již tradiční regionální konferen-

ce, které jsou organizované jedenkrát 
ročně na obou stranách hranice. Nový 
projekt navíc umožní častější setkávání 
všem zúčastněným i v průběhu roku,“ 
vysvětlil Ivo Grüner. Jak dodal, již ny-
ní existují signály, že obce z obou re-
gionů mají o zapojení do chystané-
ho projektu značný zájem. Příští pra-
covní jednání Řídícího výboru pro 
přeshraniční spolupráci Plzeňského 
kraje a Horního Falcka se uskuteční 
18. ledna 2011 v Regensburgu.

Na snímku vpravo hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.

 „Rekonstrukce navázala na první eta-
pu celé investiční akce – výstavbu no-
vé budovy“, uvedla radní Plzeňského 
kraje pro oblast sociální věci Dagmar 
Terelmešová. Rekonstrukce neprobí-
hala za provozu. Po její dobu a do-
bu výstavby nové budovy byla ka-
pacita zařízení snížena ze 107 na 93 
klientů. Po rekonstrukci zde vznik-
lo 27 míst v jednolůžkových a dvou-
lůžkových pokojích, dále šatny pro 
zaměstnance, administrativní část, 
ordinace a technické zázemí. Budo-

va je třípodlažní s jedním podzem-
ním podlažím. Bezbariérový pro-
voz pro imobilní pacienty umožňuje 
hydraulický lůžkový výtah. Komuni-
kaci mezi zdravotnickým personá-
lem a klienty zajišťuje elektronický 
komunikační systém „Sestra – pa-
cient“. Náklady na rekonstrukci byly 
cca 34 milionů korun, 75 % poskytlo 
ministerstvo práce a sociálních vě-
cí, zbytek Plzeňský kraj. Vybavení je 
z části fi nancováno vlastními zdro-
ji domova.

Klienti se postěhují do lepšího
Klienti Domova klidného stáří v Žinkovech se budou brzy stěhovat do kom-
pletně rekonstruovaného pavilonu A.

Na snímku ze slavnostního otevření: (zleva) Ing. Vratislav Vojnar - MPSV, Milo-
slav Straka - stavbyvedoucí Bogl a Krýsl, Ing. Karel Vostrý - ředitel DKS Žinkovy, 
Dagmar Terelmešová - Radní PK pro sociální věci.

Petr Smutný členem řídící skupiny ENCORE
Radní Plzeňského kraje pro ob-
last životního prostředí a země-
dělství Petr Smutný se stal letos 
v červnu členem řídící skupiny 
ENCORE (Konference evropských 
regionů o životním prostředí). Jed-
ná se o skupinu evropských re-
gionů spolupracujících v oblasti 
ochrany životního prostředí.

Řídící skupina ENCORE se schází vět-
šinou dvakrát ročně. Poslední jedná-
ní se uskutečnilo ve dnech 14. - 15. 
října 2010 v baskickém Bilbau, popr-
vé také za účasti Plzeňského kraje. 
Smutný zde představil formou pre-
zentace koncepci životního prostře-
dí kraje, jeho priority, cíle, úspěchy, 
ale i problémy. „Projevovaný zájem 
o spolupráci ze strany ostatních regi-

Plzeň | Na plzeňské  Americké tří-
dě zahájila provoz nová prodejna 
s použitým textilem nazvaná pří-
značně Second help. Otevření ob-
chodu nabídlo pracovní příležitost 
lidem se zdravotním postižením, 
zejména s mentálním handicapem. 
Jedná se o jednu z aktivit projek-
tu SECOND HAND SECOND HELP, 
se kterým přišla plzeňská obecně 
prospěšná společnost MOŽNOSTI 
TU JSOU. 
Sociální fi rma Možnosti tu jsou má 
několikaleté zkušenosti s podporou 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením a tímto projektem zajis-
tila vytvoření dvanácti pracovních 
míst pro osoby se zdravotním han-
dicapem. Současně nabídla vhodnou 
návaznou službu pro programy pra-
covní rehabilitace určené klientům 
s postižením. (zem) 

Plzeň | Základní škola na náměs-
tí Míru v Plzni nabídla rodičům 
prohlídku svých prostor. Rodi-
če i předškoláci se mohli podívat 
do všech tříd, včetně jazykových 
s interaktivní tabulí. Škola prošla 
nedávnou rekonstrukcí zvenku 
i zevnitř. V interiéru překvapuje 
zbrusu novým nábytkem s polo-
hovacími židlemi a stolky. Učeb-
na pro rodinnou výchovu  je za-
se vybavena pohodlnými křesíl-
ky pro skupinové vyučování. No-
vinkou, kterou se může pochlubit 
asi málo škol v Plzni, je venkov-
ní třída s altánkem, kterou ško-
láci a učitelé využívají při příz-
nivém počasí. V těsném soused-
ství školy je družina. O tom, že 
to není jen odkládací koutek pro 
děti, přesvědčí spousta zajíma-
vých kroužků. Nejde jen o doved-
né ruce, sportovní, výtvarný, ale 
společně s rodiči v tvůrčí dílně se 
dá vytvořit moc zajímavých vě-
cí. Děti také chodí s družinou tře-
ba do divadla nebo do solné jes-
kyně (na snímku). Tam odpočíva-
jí v pohodlných lehátkách a inha-
lují sůl. „V solné jeskyni je to jako 

onů byl značný“, říká Petr Smutný. 
Úspěchem je skutečnost, že se dal-
ší jednání řídící skupiny ENCORE bu-
de konat v březnu příštího roku v Pl-
zeňském kraji. „Konkrétním důsled-
kem setkání těchto regionů může být 
také příklad čerstvě plánované spolu-
práce mezi Ekocentrem Spálené Poříčí 
a jedním z příhraničních bavorských 
environmentálních středisek pod zá-
štitou Plzeňského kraje a Svobodného 
státu Bavorsko“, dodává Petr Smut-
ný. Řídící skupině se v Baskicku na-
skytla výborná příležitost navštívit 
Euskadi centrum biodiverzity v Bio-
sférické rezervaci Urdaibai, což byla 
první ofi ciálně chráněná oblast au-
tonomního společenství Baskicka. 
ENCORE (Environmental Conferen-
ce of the Regions of Europe – Kon-
ference evropských regionů o život-
ním prostředí) je platformou regio-
nálních ministrů či radních pro ži-
votní prostředí a dalších politických 
představitelů zemí EU, která vznikla 
v roce 1993.

 Baví tě tréninky, krasobruslení je 
dost náročné, ne?
Už šestou sezónu a na tréninky cho-
dím moc ráda.Velikou motivací jsou 
pro mě závody, kde můžu svoje trénin-
kové úsilí  srovnat s krasobruslařkami 
z jiných klubů a když stojím na stup-
ních vítězů, to je ta největší odměna. 
Šaty mi maminka objednává v inter-
netovém obchodě, který modely do-
váží z USA.  Líbí se mi styl bruslení Mi-
chala Březiny a hodně mu fandím.
 Jak stíháš zpívání? 

Chodím do sboru Javořičky, s kterým 
vystupujeme po republice a jezdíme 
po soutěžích.Věnuji se  i sólovému 
zpěvu. S operním sborem Divadla J. K. 
Tyla v Plzni zpívám v Pucciniho ope-
ře Bohéma a ve Dvořákově opeře Ja-
kobín. Díky divadlu mám velmi má-
lo volného času a dost zameškám i ve 
škole, ale vždycky to doženu. 
 Máš nějaké tajné sny?

Divadlo mě velmi baví, moc ráda také 
tancuji a bruslím. Kdyby se mi podařilo 
tohle všechno spojit a vystupovat v ně-
jakém muzikále nebo třeba v lední re-
vue, tak to bych byla moc šťastná.  (dvo) 

Metropol fandí talentům
Daniela Šedivcová je žákyní 5. třídy 10.ZŠ v Plzni. Mezi její koníčky patří 
zpěv a krasobruslení. Je členkou Krasobruslařském klubu v Plzni a zpívat 
se učí v ZUŠ B. Smetany v Plzni. 

Na 10. ZŠ v Plzni se nenudí

v pokojíčku,“ říká vedoucí školní 
družiny Miluše Kinkorová. „K dis-
pozici mají skluzavky, hračky, lo-
patky a hrabičky na stavění solného 

hradu. V solné jeskyni se dětem moc 
líbí a berou to jako zpestření činnos-
ti v družině.“  (kik)    

Foto: Adéla Macháčková

Second help pomůže potřebným

Foto: Vlasta Zemanová
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Bzí | Čtrnáctičlenný tým nohejba-
listů hraje okresní přebor jižního Pl-
zeňska již pátým rokem. Každý rok 
postupovalo družstvo v tabulce výš, 
až v loňském roce dosáhlo na bron-
zové medaile. 
„Prvopočátek našeho oddílu se datuje 
rokem 2004, kdy jsme začali hrát no-
hejbal na nově vybudovaném asfalto-
vém hřišti. Časem nás to chytlo nato-
lik, že jsme hráli i v zimě v tělocvičně 
v Blovicích. Až potom následoval ná-
pad přihlásit se do soutěže,“ objasňu-
je krátkou historii předseda ZCHP 
Bzí Tomáš Knapp. Místní nohejba-
listé začínali hrát na asfaltu s růz-
nobarevnými tričky. Dnes se pyšní 
jednotnými dresy, novým hřištěm 
s umělým povrchem, ale vyměni-

li fotbalový míč za ten nohejbalo-
vý. Nohejbalisté Bzí se mohou pyš-
nit i tím, že v jejich družstvu hrají 
téměř výlučně domácí hráči. Třech 
přespolních nohejbalistů si natolik 
váží, že podle místa jejich bydliště 
pojmenovali nohejbalový klub ZCHP 
– ze Zhůře je Viktor Diviš, z Choce-
nic Michal Bílý a z Podhůří Rostislav 
Kovář. „Za největší klad považuji to, 
že od začátku se v dění kolem nohej-
balu ve Bzí pohybuje stále stejná parta 
nadšenců, která je doplňovaná dorůs-
tající mládeží, která začíná od nuly, 
stejně, jako my.  Naším cílem je přede-
vším udržet lidi kolem sportu a kdyby-
chom obhájili třetí místo z loňského 
roku, vůbec bychom se nezlobili,“ říká 
závěrem Tomáš Knapp.  (map)

Chlumčany | V Chlumčanech na 
jihu Plzeňska se konal X. ročník 
Memoriálu Vlastimila Reitspie-
se v požárním útoku. Celkem se 
prezentovalo  40  družstev mužů 
a 13 ženských oddílů. Po prvním 
kole 25 družstev mužů a pět žen 
postoupilo do druhého fi nálové-
ho kola. 

Soutěž měla dost rozpačitý začátek, 
když z prvních dvaceti pokusů bylo 
devět neplatných. Až muži z Petrovic 
u Třebíče výborně proběhli trať a na-
stavili laťku hodně vysoko (15,02 vte-
řiny). Postupně se zahanbit nenechali 
ani další, o pět setinek zaostaly Vřes-
kovice, o další čtyři muži Únětic. S de-
sítkou z prvního kola se na start po-
stavili muži z Horní Lukavice, trať do-
slova „prolétli“, svůj čas zlepšili té-
měř o dvě vteřiny na 14,89 a rázem 
poskočili na první místo. 
Nikdo jejich čas již nepřekonal, takže 
pohár pro vítěze zůstal vlastně „do-

Straka: Rozhodovat se má na ledě

Háje | Celá rodina Hrubých z Hájů 
na Plzeňsku je sportovně založená. 
Nejstarší člen rodiny pětapadesáti-
letý Václav, otec dvou synů a čtyřná-
sobný dědeček, hrál aktivně fotbal, 
lední hokej, tenis a ještě dnes hraje 
nohejbal. Jeho manželka Eva je bý-
valou brankářkou družstva národ-
ní házené TJ Přeštice, nejstarší syn 
Vašek, stejně jako tatínek, aktivní 
fotbalista, hokejista a nohejbalista, 
dcera Eva hraje basket a nejmladší 
člen rodiny Kája basketbal a společ-
ně s bratrem a tatínkem reprezentu-
je Háje v okresní soutěži jižního Pl-
zeňska v nohejbalu. Trrojici Hrubých 
doplňuje všestranný sportovec Mi-
loslav Kokoška. Hrají na hřišti, kte-
ré vybudoval na vlastní zahradě Vác-
lav Hrubý. „Kvůli sporům o pozemky 
tenisové hřiště zarůstalo trávou a tak 
jsem se rozhodl, že si postavím antu-
kový kurt na vlastní zahradě, který ny-
ní využíváme na nohejbal“, vysvětlu-
je Václav Hrubý. Družstvo nohejba-
listů si vede v okresní soutěži velice 
úspěšně. Ze čtyř dosavadních roční-
ků třikrát tuto soutěž vyhráli, a v le-
tošním ročníku ještě ani jednou ne-
prohráli. „Nohejbal bych chtěl hrát do-

V memoriálu vítězili téměř „domácí“

Snímky ze soutěže Memoriálu Vlastimila Reitspiese v požárním útoku.

ma“. Druhé místo obsadili Petrovi-
ce (15,02), muži Únětic vyrovnali ve 
druhém kole čas Vřeskovic (15,07), 
o jejich třetím místě rozhodl při 
shodném času lepší druhý dosažený 
soutěžní čas. V kategorii žen o všem 

rozhodlo již první kolo. Nejlepší bylo 
družstvo žen z Mrtníku v čase 18,45 
vteřiny, ženy z Poděvous byly poma-
lejší o devět setin (18,54) a byly dru-
hé. Touchovice skončily třetí. 

Text a foto: Petr Šatra

Loni Martina Straku v roli hra-
jícího manažera plzeňských ho-
kejistů nejvíc zaměstnávalo, jak 
získat peníze do rozpočtu. Teď 
ho ještě víc trápí kauza nespráv-
ných registrací, za něž klubu 
hrozí propad ke dnu extraligo-
vé tabulky. Nelíbí se mu, že je-
den člověk ovlivní chod soutěže, 
aniž by byla klubům dána šan-
ce, aby se k tomu vyjádřily.

 Co bude pro Plzeň znamenat, 
když po kontumacích přijde o de-
vatenáct bodů? 
Víc než katastrofu. Bylo by pak 
strašně těžké se při takové ztrátě 
ještě dostat do desítky pro play-
off. Má se rozhodovat na ledě, ne 
v zákulisí, zvlášť když tam tu pra-
vomoc má jeden člověk. Nezaslou-
ží si to kluci, fanoušci a ani samot-
ná liga. Najednou bude odskoče-
ných 11 klubů, my budeme zaostá-
vat a soutěž ztratí smysl... I kdyby 

nám ale body vzali, musíme ma-
kat dál. 
 Jak to hráči vzali, jsou zlome-

ni, nebo spíše odhodlaní bojo-
vat? 
Snaží se na to koukat optimistic-
ky, k tomu pomáhají i starší hrá-
či jako Jarda Modrý. Mohlo by nás 
to třeba nakopnout, když bychom 
to teď pojali jako stíhací jízdu. Na 
klucích je vidět, že chtějí bojovat, 
zároveň pořád všichni doufají, že 
to dobře dopadne... (met)

V malé obci dvě nohejbalová družstva

Na snímku nohejbalisté Bzí.  

Sportovní rodina má hřiště na zahradě

Na snímku družstvo nohejbalistů Hájů: Václav st., Kája, Václav ml. a Miloslav 
Kokoška (zprava) s družstvem Kasejovic: Roman Horal, Petr Kališ, Jaroslav Čech 
a Libor Kulík (zleva).

kud mi to dovolí můj zdravotní stav“, 
říká sportovní nezmar Václav Hru-
bý st., který však nenechává nic ná-

hodě a začíná připravovat svého ná-
stupce, pětiletého vnuka Bernarda.
 (pik)

Lidé potřebují pomoc
Plzeňský kraj | Do dalších pěti lokalit 
v Plzeňském kraji rozšiřuje své působe-
ní plzeňská pobočka společnosti Člo-
věk v tísni. Reaguje tak na analýzu kra-
je, z níž vyplývá, která města a oblas-
ti regionu potřebují sociální podporu 
a poradenské služby. Organizace se no-
vě dostává do Rokycan, Přeštic, Blovic, 
Nepomuka a Domažlic. Všechny tyto 
lokality už kompletně zmonitorovala, 
zjistila potřeby místních a má i první 
klienty. „Na začátku jsme si udělali moni-
toring, zjišťovali jsme například, kde jsou 
ubytovny, sociální byty, kde lidé potřebují-
cí pomoc. Také jsme mapovali síť organi-
zací, jež v místě působí, hledali jsme insti-
tucionální podporu a návaznosti,“ uvedla 
Lucie Routová, koordinátorka projektu.
„S klienty budeme řešit celou škálu pro-
blémů, od fi nančních až po rodinné, jako 
jsou například rozvody, péče o děti, byd-
lení, dávky a podobně,“ řekla Michala 
Baslová, poradkyně plzeňské pobočky, 
která působí na Nýřansku, v Klatovech 
a Horšovském Týně.  Tam od loňska po-
moc využily už stovky klientů.  (lov)

Horšovský Týn | Hrad a zámek 
Horšovský Týn na Domažlicku 
získal druhé místo v soutěži o nej-
lepší turistickou nabídku v ČR. 
Pokud jde o turistický region Pl-
zeňsko a Český les, Hradu a zám-
ku v Horšovském Týně podepsal 
ředitel České centrály cestovního 
ruchu – Czechtourism  Rostislav 
Vondruška diplom právě s uvede-
ným hezkým druhým místem.

Hrad a zámek v Horšovském Tý-
ně patří svými šesti prohlídkový-
mi trasami k těm nejzpřístupněněj-
ším v ČR. Vedle oblíbených tradič-
ních tras jako je hrad a zámek pa-
mátkový objekt nabízí i speciality: 
Trasu Mitsuko o životě první Japon-
ky trvale žijící na Evropském území, 
paní Mitsuko, či skvostný renesanč-
ní Erbovní sál nebo historickou prá-
delnu. Horšovský Týn v turistické se-
zóně 2010 zaujal jednoznačně vý-
stavou Arabela, která navzdory krizi 
zdvihla návštěvnost památky, nebo 
podzimním fi lmovým festivalem pro 
děti a mládež Juniorfestem. Navíc, 
kastelán památky, Jan Rosendorfský, 
otevírá každoročně tento památ-
kový objekt, nazývaný pro svůj pů-
vab Českým Krumlovem západních 
Čech, návštěvníkům i mezi vánoční-

Vyfoťte krásu Plzně 
a vyhrajte

Plzeň | Občanské sdružení Jsme 
částí Země vyhlásilo fotografi c-
kou soutěž, jejíž tématem jsou 
přírodní krásy a zajímavosti 
v Plzni a okolí. Vítězné fotografi e 
budou k vidění hned na dvou vý-
stavách a na jejich autory čekají 
věcné ceny. 

Fotografi cká soutěž je určena 
pro mladé fotografy od 6 do 15 
let. Záměrem je zapojit děti do 
vyhledávání přírodních zajíma-
vostí a různých krásných zákou-
tí a tímto je inspirovat a pomo-
ci navázat hlubší vztah k život-
nímu prostředí ve svém okolí. 
Vítězné fotografi e budou vysta-
veny v lednu a únoru 2011 v Ga-
lerii Bílé nároží v Plzni a v květnu 
a červnu 2011 v Zoo Plzeň. Soutě-
ží se ve dvou kategoriích: 6 - 11 
let a 12 - 15 let. Uzávěrka soutěže 
je 30. listopadu 2010.  (zem)

Zámek v Horšovském Týně je druhý

mi svátky za nezvýšené vstupné. Te-
dy i letos o Vánocích se mohou i in-
dividuální turisté či rodiny s dětmi 
přijít mezi 26. 12.-31. 12. 2010 podí-
vat  bez speciálních příplatků či re-
zervací mezi desátou a patnáctou 
hodinou  na téměř všechny prohlíd-

kové okruhy hradu a zámku. Správa 
objektu jim obvykle připraví i něja-
ké milé zpestření, například výstavu 
betlémů apod. 
Absolutním vítězem druhého roční-
ku zmíněné soutěže se stala Hlubo-
ká nad Vltavou. (dav)
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KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 378 038 048

VELKÉ DIVADLO 
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

18. 11. - 19.00 hodin
Impresário ze Smyrny 
(K 11).
19. 11. - 19.00 hodin
Noc bláznů. 
20. a 21. 11. - 19.00 hodin
STRETS IN OPERA
taneční festival 
23. 11. - 19.00 hodin
Ve státním zájmu
(S 3) 
24. 11. - 19.00 hodin
Impresário ze Smyrny 
(K 2)
25. 11. - 19.00 hodin
Impresário ze Smyrny 
(K 3)
26. 11. - 19.00 hodin
Kráska a zvíře 
(K 12)
27. 11. - 19.00 hodin
Ve státním zájmu 
28. a 29. 11. - 19.00 hodin
Choreografi cká soutěž 
30. 11. - 19.00 hodin
Impresário ze Smyrny 
(K 1)

18. 11. - 19.00 hodin
Monty Python‘s  Spamalot 
(V 11) 
19. 11. - 19.00 hodin
Vévodkyně z Chicaga (S 6).
20. 11. - 19.00 hodin
Zvoník od Matky boží
premiéra (P)
21. 11. - 19.00 hodin
Jakobín (Z 2)
23. 11. - 19.00 hodin
Šípková Růženka
24. 11. - 19.00 hodin
Monty Python‘s  Spamalot 
(V 14)
25. 11. - 19.00 hodin
Zvoník od Matky boží (S 9) 
26. 11. - 19.00 hodin 
Sluha 
27. 11. - 19.00 hodin
Veselé paničky windsorské
zadáno 
28. 11. - 14.00 hodin
Sluha 
28. 11. - 19.00 hodin
Bohéma (S 18) 
30. 11. - 19.00 hodin
Turandot (V 9)

Teď je ta správná chvíle napsat Ježíškovi Avon bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Dárkové balíčky od fi rmy Avon získávají vylosovaní úspěšní luš-
titelé, Eva Machková z Plzně, Věra Nosková z Horšovského Týna a Bohumil Sedláček z Rokycan. Pro vylosované luštitele dnešní křížovky jsou připraveny 
lístky na představení Mrazík v plzeňské ČEZ Areně. Výherci gratulujeme a těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ METROPOL, Sedláčkova 
16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 26. listopadu 2010. Příjemnou zábavu a hodě štěstí všem přeje vaše redakce.

METROPOL 
horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Dlouho jste čekali na chvíli, 

kdy se konečně setkáte s člověkem, kte-
rého beznadějně milujete. Váš sen se spl-
ní, ale raději se připravte na rozčarová-
ní. Vracet se k minulosti není zrovna nej-
lepší řešení.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Jestli se chystáte na nějaké zá-

sadní rozhodnutí, v nejbližší době ho ne-
dělejte. Psychicky na tom nejste zrovna 
nejlépe, počkejte, až se vám nálada zlep-
ší. Přehlížejte impertinence od kolegů 
a nevytáčejte se.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Nepřipusťte si žádné pochyb-

nosti o vašich schopnostech. Máte nej-
lepší předpoklady zapsat se do dějin, pro-
to se věnujte tomu, co jste začali. Kdyby 
vám bylo smutno, projděte se podzim-
ním lesem.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Umíte jemně pracovat s poci-

ty, což často vede k tomu, že umíte ta-
ké manipulovat s ostatními. Ve vedou-
cím postavení to není na škodu, pokud 
jste si svojí ideou jistí a vaše úsilí je pro-
spěšné jiným.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Nedávejte na sobě znát, jak 

snadno jste zranitelní. Vždycky se na-
jde někdo, kdo toho rád využije. Jste ob-
čas až překvapivě naivní a důvěřiví, pro-
to se nedivte tomu, že vás kdokoliv mů-
že odhalit a napálit.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Snažíte se a pracujete na sto 

procent, zasloužíte si konečně také po-
řádné fi nanční ocenění. Odměna bude 
příjemná, ale nečekejte žádné zázraky. 
Ty se ve sférách odměňování pracovní-
ků dějí málokdy.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Jednejte rozhodněji i v situa-

cích, kdy jde jen o banální záležitosti. Po-
kud si chcete koupit podzimní plášť, ne-
přemýšlejte o tom a jděte si ho koupit. 
Neustálým váháním ztrácíte spoustu 

energie a času.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Dokážete často „vidět lidem až do žalud-
ku, a to by se jim zrovna nemuselo líbit. 
Neodhalujte jim raději tuto vaši schop-
nost, mohlo by se vám stát, že budete 
mít kolem sebe víc nepřátel než přátel.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Díky tomu, že jste nejpozitivně-

ji myslící lidé, povede se vám znovu vy-
bruslit z následků riskantního rozhod-
nutí. Vaše neotřesitelná víra v dobré kon-
ce je možná přáním, které se plní samo. 

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Nehody a překážky, které vyvá-

dějí jiné lidi z konceptu, jsou jednodu-
še vodou na váš mlýn. Vždycky najdete 
pragmatické řešení problému, a to vás 
předurčuje a zaručeně směřuje k nejvyš-
ším metám.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Jste mistři v experimentová-

ní a šokování. Vaše snaha vymýšlet no-
vé formy a neotřelé postupy v jakémko-
li směru, hraničí často s mírou únosnos-
ti. Vžijte se občas do pocitů vašich blíz-
kých a šetřete je.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Uspokojte vaši touhu po výletech 

do neznámých výšin. Jednou z oblastí , 
která vám to umožní, je hudba. Využijte 
širokou nabídku podzimních kulturních 
akcí a zajděte si na dobrý koncert.

Připravila: Ludmila Petříková

Chemická 
značka 
platiny

Iniciály 
Einsteina

Zvuk
zvonku

Citoslovce 
kulometu

Otevřený 
tenisový 
turnaj

Stromové 
porosty

Výraz
bolesti

Hlavní město 
Lotyšska

Pružná
forma
železa

Otvor
ve zdi

Pracovat
s koštětem

Dřeviny 
bez kmene 

(knižně) 2 Smalt

Pěší
hlídka

Anglicky 
„místnost“

Na to
místo

Na
kterém
místě

1 Italská 
metropole

Ochrana
zboží 4

Úder
sekerou

Tímto 
způsobem

Původce

Eliška

Tvar
minulého 

děje

Léky
na

opuchliny

Náš
novinář 
(Robert)

Záporka

Nové
trendy

Moderní 
hudební

styl
Chyba

Varianta 
jména
Anna

Řecké 
písmeno

Chirurg

Antický
drnkací 
hudební 
nástroj

SPZ aut 
Litoměřicka

Druh 
papouška

Plst
(obecně)

Zářný
vzor

Dědiny

Hryznutí

Anglicky 
„akce“

Ohlas
Ústecká 
sklárna

NAPOVÍME:
Auriol, ama,
Labora, ad,

agens, tr, ot.

Zkratka 
jihozápadu

Milenec 
Afroditin

Nočníky 
(nářečně)

Otvory
pro písek

Olga 
(domácky)

Slavný
fr. jezdec 

rallye 
(Didier)

Kvalita

Název 
hlásky R

Vřelé

Obézní
kluk

Jestli

Sféra
činnosti

Zábava

Černý
pěvec

Tělo-
výchovné 
lékařství 
(zkratka)

Značka
naší obuvi

List papíru

Nástrahy 
pytláka

Latinsky
„ke“

Moučka
z kurkumy

Svoje

Japonská 
lovkyně 
ústřic

Manželka 
primáře 
Blažeje

Klovaná

Odrůda

Rodič 
(básnicky)

Žlutavé 
barvivo 3

Purpur
Německy 

„orel“
Vysévaná

Dlouhé 
období
dějin

Komedie rozehrává přitažlivé téma 
manželských vztahů a zejména za-
jímavý princip konfrontace světa ži-
vých a mrtvých. Vypráví o tom, že ne-
ní radno zahrávat si s okultními vě-
dami, zvlášť když hlavní medium je 
poněkud potrhlé povahy. Pak se leh-
ce může stát, že seriózní muž zaží-
vá rodinné propletence, s nimiž si ne-
ví rady. Autor hry Nöel Coward, na-
rozený v roce 1899, byl významným 

představitelem anglické konverzační 
komedie. Ovládal skvěle své řemeslo 
a mladým autorům vytýkal nedosta-
tek zručnosti šeď. Divadlo mělo podle 
něj nejprve bavit a teprve a prostřed-
nictvím zábavy donutit přijmout di-
váka určité poučení. Většina jeho her 
byla velmi úspěšná, řada z nich se do-
čkala zfi lmování. Hru Rozmarný duch 
uvedla nejvýznamnější divadla v Ang-
lii a v Americe. (iv) 

Rozmarný duch v rádiu
Plzeň | Ve Velkém studiu Českého rozhlasu Plzeň se uskutečnilo netra-
diční divadelní představení. Hru dramatika Nöela Cowarda „Rozmarný 
duch“ v překladu Evy Bezděkové uvedl ochotnický divadelní spolek Roz-
marýn z Dobřan u Plzně pod režijním vedením Antonína Hofmanna.

Dobrý den!

Představujeme vám nového člena velké 
rodiny regionálních novin Metropol.
Jmenuje se Bětuška Vondráčková,
narodila se v neděli 7. listopadu a je to 
dcera našeho ředitele výroby. Do vínku jí 
přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody.
Ať dělá rodičům i bráškovi samou radost! 
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Skiareál Lipno se zaměřuje přede-
vším na rodinnou dovolenou s dětmi. 
Vybízí k tomu maximální pohodlí pro 
dospělé i děti. Nejsou tu žádné vleky, 
pouze čtyřsedačky a pojízdné koberce 
v dětském parku. Sjezdovky jsou širo-
ké a přehledné. Začínajícím malým 
lyžařům slouží dětský Foxpark kapi-
tána Lipánka – nejmodernější dětské 

Skiareál Lipno láká na zimní rodinnou dovolenou

hřiště v Čechách, kde se základům ly-
žování učí děti od 3 let hravou a zá-
bavnou formou. Inspirací byla v tom-
to případě alpská lyžařská střediska, 
kde se využívají maskoti a program 
plný her a soutěží. Přímo u paty la-
novky, na takzvaném pětníku, je pro 
lyžaře kompletní zázemí – půjčovna 
lyží, školička, skiservis, ale i restaura-
ce a ubytování.  Sportovcům, kteří dá-
vají přednost rychlým nožům, slouží 
jedenáct kilometrů dlouhá bruslař-
ská dráha, vloni ofi ciálně zapsaná do 
České knihy rekordů, kterou u nás jin-
de nenajdete. K nabídce služeb pat-

ří i Aquaworld Lipno, dětský koutek 
s hlídáním dětí, lezecká stěna, bobo-
vá dráha s celoročním provozem, ví-
ceúčelová sportovní, kde je možné 
zahrát si  bowling, squash, tenis, stol-
ní tenis nebo badminton a běžkařský 
areál.  Centrum animačních progra-
mů zahrnuje výlety na sněžnicích, 
psí spřežení a další outdoorové akti-
vity. Dodejme ještě, že Skiareál Lip-

no disponuje s ubytovací kapacitou 
3 500 lůžek v okolí sjezdovek (všech-
na jsou do 5 minut pěšky od sjezdo-
vek), půjčovnou a úschovnou lyžař-
ského vybavení, skiservisem a bez-
platným parkovištěm pro 700 osob-
ních automobilů.
Takže se tady dá opravdu aktivně pro-
žít báječná rodinná dovolená. Tohle 
všechno nabízejí Lipenští za rozum-

né peníze, připraveny jsou například 
pobytové balíčky se slevou na skipas 
až 50 %, další výhodou je, že všich-
ni ve věku do 18 let lyžují za dět-
ské ceny, a to nemá v ostatních zim-
ních střediscích obdoby. Nejlépe je, 
přijet si lákavou nabídku do Skiareá-
lu Lipno vyzkoušet. Bližší podrobnos-
ti najdete na www.lipnoservis.cz.
 (met, foto: Skiareál Lipno)

Dlouhá léta byla Lipenská nádrž v jižních Čechách spojována s pouze s příjem-
nou letní dovolenou. Již několik sezón ale platí, že se tady, v překrásném pro-
středí Šumavy, dá prožít i báječná zimní dovolená, a to ve Skiareálu Lipno.

K příjemné atmosféře slavnostního podve-
čera přispěl Melody Quartett i exkluzivní 
přehlídka svatebních a společenských šatů, 
které předvedly krásné modelky z Moidlo-
va kalendáře. Ozdobeny byly diamantový-
mi šperky, zapůjčenými společností D.I.C. 
Jeden z hostů navíc ve sklence šampaň-
ského diamant objevil a stal se tak jeho 
majitelem. Jako křehká blondýna na křtu 

Unikátní Obrazy života pokřtili medem
Umělecký fotograf Petr Modil, který úzce 
spolupracuje s Metropolem, pokřtil 8. listo-
padu v hotelu Grand Majestic Plaza v Pra-
ze 1 svůj unikátní, neprodejný kalendář 
Obrazy života 2011. 

Plesová sezóna právě začíná, smíme prosit… 

Byla to již 12. autorská přehlídka 
Nadi a Jiřího Moravcových ve spo-
lupráci s nadanou designérkou Te-
rezou Šikulovou, kteří úspěšně 
provozují módní salony v Tepli-
cích a v Praze a nově také na zápa-
dě Čech v Boutigue ve Vítežné uli-

ci v Karlových Varech. Salon Mora-
vec se pravidelně účastní módních 
přehlídek v ČR, kde sbírá ocenění 
za kreativitu i provedení. Tváře-
mi módní přehlídky tentokrát byly 
Vlaďka Erbová a Andrea Klobouč-
ková. (met, foto: Jan Tůma)

zazpívala Martina Balogová a také Martin 
France, jehož agentura Martin Production 
celou akci zaštiťovala. Kalendář Obrazy ži-
vota 2011 medem pokřtili Helena Vondráč-
ková, Iveta Bartošová, Camélie a Martina 
Balogová. Fotografa Petra Moidla pak kole-
gové fotografové zpovídali, jak se mu daří 
na jeho obrazech pracovat tak rafinovaně 
se světlem. „ Jsem nadšený. Fotky i samotná 
příprava kalendáře mě stály sice hodně sil, ale 
focení je můj život. V současnosti už pracuji 
na kalendáři pro rok 2012, který celý nafotím 
s našimi celebritami,“ prohlásil Petr Moidl 
(na snímku s I. Bartošovou).
 Text a foto: Šárka Jansová 

Plesová sezóna začíná a ženy a dívky přemýšlejí o róbách. Nádherné šaty ja-
ko z pohádky O Popelce mohli na svatého Martina v Parkhotelu Richmond 
v Karlových Varech obdivovat návštěvníci módní přehlídky Couture Salonu 
Moravec. Plesové modely pro sezónu 2010/2011 jsou ručně pošívané krajkou 
a zdobené kameny. Večerem provázel herec a zpěvák Roman Vojtek.
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Veronika Bartoschová
Veronika Bartoschová

Petra PodojilováPetra Podojilová Andrea KloboučkováAndrea Kloboučková
Andrea Kloboučková
Andrea Kloboučková

Vlaďka ErbováVlaďka Erbová

Jiří a Naďa MoravcoviJiří a Naďa Moravcovi
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08 Vážení a milí čtenáři,

co si budeme povídat. Za hezkou 
ženskou se chlapi ohlídnou a budou 
ohlížet vždycky. I já se občas ohlíd-
nu, ale z ničeho mne nepodezírej-
te. Je to z úplně jiných důvodů. Zí-
rám na ženský proto, že je porovná-
vám a přemýšlím, kde asi koupily 
ten úžasný hadřík co mají na so-
bě, porovnávám jestli mají větší za-
dek než já, povolenější břicho či vět-
ší špeky. Pokud si mohu odpovědět, 
že ano, jsem spokojená. Jde o to ob-

stát v konkurenci. Já si myslím, že 
koukají všechny ženský, ale dělá-
me to po žensku a tudíž nenápad-
ně, i když jsem to právě teď na se-
be vykecala. Občas řeknu svůj názor 
nahlas. Jsem prostořeká, i když vím, 
že se to nemá. 
Pokud jste četli mojí oblíbenou kni-
hu Hodné holky se dostanou do ne-
be, zlobivé tam, kam chtějí..., víte 
o čem chci mluvit. Kniha je v pod-
statě o tom, že slušně vychované 
ženy a dívky to mají v životě těžší, 
protože je vždycky převálcují ma-

zané mrchy. Funguje to tak ve vzta-
zích s muži i na pracovišti. Hodné 
holky jsou šedé myšky, které se bo-
jí ozvat, jsou nudné už svým vze-
zřením a o životě si s nimi nepoke-
cáte. Zatímco mrchy mají nápady 
a šmrnc, stihnou práci i svádět šé-
fa. V tomto směru mě mrchy neva-
dí a v pracovním kolektivu bych jim 
já určitě dala přednost před šedými 
myškami. Raději pět zlobivých ho-
lek, než dvě slušně vychované, kte-
ré splní daný úkol, aniž by se poku-
sily nad ním nějak zamyslet. Hod-

né holky bych občas vzala po pali-
ci, aby z nich vypadl nějaký názor 
nebo, aby se dokázaly bránit těm, 
kteří jim ubližují. Jenže by to asi ne-
pomohlo. Tak ať se dostanou do ne-
be, třeba i za to, že jsou ochotné být 
v práci často i přesčas. Zlobivé holky 
totiž šaškovat v práci přesčas nebu-
dou. Jsou mazané a stejně se dosta-
nou kam chtějí.

Olga Čermáková
šéfredaktorka
cermakova@tydeniky.cz
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Tiskne: BOHEMIA PRINT, a. s., Jana Koziny 1632/7, 41502 Teplice. Distribuce: Media-servis Plze, s. r. o., vlastní distribuce METROPOL. Povoleno MK R pod číslem E 18452. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí.
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p e d p r o d e j e  v s t u p e n e k :
DIVADLO PLUTO, p ed p edstavením, tel.: 736 138 484
PAPÍRNICTVÍ v OD Centrum, Doubravka, tel.: 377 470 649
REMUS - Košutka, Papírnictví Žlutická, tel.: 774 030 550
PAPÍRNICTVÍ v Pražské ul. .7, tel.: 604 578 851
PLZE SKÁ VSTUPENKA, www.plzenskavstupenka.cz

www.divadlo-pluto.cz

Divadlo PLUTO hledá reklamní 
prostory o velikosti 3x1m v 

centru i blízkém okolí Plzn
V  p í pad  nab í dk y  vo l e j t e  na
377 53 44 89 nebo 602 502 249

Pátek
3.12.
19:30

St eda
29.12.
19:30

Ned le
5.12.
14:00

Pátek
31.12.
13:30

St eda
1.12.
19:30

Pond lí
27.12.
19:30

Pond lí
6.12.
19:30

Masky ert  a and l  vítány, lístek do tomboly 
zdarma! Bohatý program, p lno ní nadílka!

1. sv tová premiéra 

aneb Poslušn  hlásím, že jsem op t zde!

aneb Poslušn  hlásím, že jsem op t zde!

MIKULÁŠSKÝ CANDRBÁL

MIKULÁŠ V PLUTU
Bohatý program spojený s nadílkou Divadla 
PLUTO! D ti lístek 30,-K ! Dosp lí 80,-K !

na prosinec p ipravujeme

nenechte si ujít P EDSILVESTROVSKÝ 

a SILVESTROVSKÝ rozjezd!

ŠVEJKYJÁDY 2.

ŠVEJKYJÁDY 2.

UZLOVINY
aneb Manželské sexyhrátky

MEJDAN 2.
aneb Kalba manžel  šílených

aneb Manželství je kabaret
MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH

Pomůžete tak, navíc dobré věci, pro-
tože Hipocentrum Jitřenka je nezisko-
vá organizace sdužující příznivce hipo-
rehabilitace, léčby pomocí koně a ak-
tivit pro děti s koňmi od útlého věku. 
Sdružení poskytuje své služby v sociál-
ně-zdravotní oblasti. Jitřenku a byla za-
ložena v roce 2004 s posláním provo-
zovat kvalitní hiporehabilitaci pro děti 
s hendikepem. Po necelém roce posky-
tování hipoterapie, nabídli organizátoři 
Jezdeckou školku pro děti od 5-ti let. Jde 

Vánoce pro koně na farmě Koterov u Plzně

o ojedinělou aktivitu v Plzeňském kraji. 
Během let začala Jitřenka nabízet řadu 
dalších služeb. Děti mají příležitost trá-
vit volný čas kontaktem se zvířaty, v pří-
rodě a se svými vrstevníky, kamarády či 
rodinou a rehabilitovat netradiční me-
todou. Přístup kolektivu instruktorů ve-
de děti k vytvoření zdravého vztahu ke 
koním a přírodě obecně, k získání zna-
lostí a zkušeností v zacházení s koněm, 
péči o něj, v základech jízdy na koni 
a rozšířené výuce jezdeckého umění. 

Tentokrát si vezměte kalendář a zapište si, že 18. prosince od 14 hodin mů-
žete přijít se svými malými potomky, kteří milují koně, popřát veselé Vánoce 
čtyřnohým chlupatým kamarádům na Farmu Koterov u Plzně a připojit se 
k nadílce jablíčky, mrkví, řepou nebo sušeným pečivem, připravit si koledu 
ke stromečku ve stáji, zakoupit drobný tematický dáreček a vydat se v prů-
vodu zimní krajinou společně s koníky na vánoční procházku.

Vydra se jmenuje Hanička

Na snímku vydří mimino s odborní-
kem na chov vyder Alešem Tomanem

Foto: Adéla Macháčková

Plzeň | Jméno Hanička dosta-
la samička vydry říční, která 
se nedávno narodila v plzeňské 
 zoologické zahradě.

První mládě vydry říční, které se 
podařilo odchovat v českých zoo, 
pokřtili fi lmař a autor televizních 
večerníčků Václav Chaloupek a od-
borník na chov vyder Aleš Toman. 
Vydru říční mohou návštěvníci 
plzeňské zoo vidět od září roku 
2008 v expozici Česká řeka. Vyd-
ra patří mezi ohrožený druh české 
fauny. Loví ryby, živí se ale i další-
mi obratlovci, hmyzem, raky, žá-
bami nebo vodním ptactvem.Vyd-
ra skvěle plave, pod vodou vydr-
ží až 4 minuty a za tu dobu upla-
ve až 400 metrů. Potopí se až do 
hloubky 15 metrů a dožívá se i ví-
ce než 18 let.  (zem)

Farma na okraji Plzně je koncipována 
jako integrační středisko umožňující re-
alizovat rozmanité programy. Areál na-
jdete v malém údolíčku u řeky Úslavy, 
dojet na koni z farmy můžete do Staré-
ho Plzence či na hrad Radyni. Na farmu 
dojdete z Plzně i pěšky. Je to nenáročný 
výlet hezkou krajinou.  (ad)

Foto: archiv Jitřenky

PRODÁM ŘRD v Plzni na Borech vhodný na bydlení, ale i jako 
sídlo firmy. Rohový dům ve vyhledávané a klidné lokalitě 
Bezovka plné zeleně je podsklepen, má 2.NP, prostornou 
garáž a půdu, kterou je možno využít pro vestavbu podkrov-
ního bytu. Zastavěná plocha domu je 87 m2 a malý dvorek ve 
vnitrobloku do tvaru písmene L má výměru 16 m2 (přístupný 
z chodby). Užitná plocha 110 m2. Vytápění plynem (WAV) 
nebo možnost topení na TP. Dům je napojen na veškeré IS, 
v blízkém okolí veškerá občanská vybavenost, nedaleko ob-
chodní centrum AREA, zastávky MHD v dosahu. Pro svoji 
polohu a stav lze nemovitost jen doporučit. Volný ihned.

PRODEJ NEMOVITOSTI

Cena po domluvě Tel.: 602 643 316


