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Laserové
centrum

VS Lasera s.r.o.  Sokolovská 82 (areál OFTA) 323 00 Plzeň 
T: 377 539 126    M: 775 339 126    E: info@vslasera.cz
www.vslasera.cz

• Narodil se 5.března 1959 
v Moskvě, kde jeho otec teh-
dy pracoval.
• Vystudoval DAMU v Praze, 

obor režie. Roku 2004 obhájil 
habilitaci v oboru režie.

• Začínal jako režisér Divadla Ol-

dřicha Stibora v Olomouci v roce 
1984. O tři roky později přichází 
do DJKT v Plzni a v roce 1989 se 
stal šéfem činohry. 
• Do roku 1995 byl kmenovým 
režisérem Divadla na Vinohra-
dech, aby se pak vrátil do Plzně 

jako ředitel. Do ředitelského křes-
la usedl ve 36 letech. Je viceprezi-
dentem ITI – Mezinárodního di-
vadelního ústavu při UNESCO, 
předsedou Asociace profesionál-
ních divadel ČR a ředitelem Me-
zinárodního festivalu Divadlo.

...pomáháme handicapovaným

COLY Promotion s.r.o., Masarykova 42/80, 252 19 Rudná, tel.: +420 222 352 290, e-mail: info@coly.cz www.coly.cz 

DIGITALIZACE DOKUMENTŮ

SKARTACE DOKUMENTŮ

OUTSOURCING

FAKTURACE V REŽIMU NÁHRADNÍHO  PLNĚNÍ

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM
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Každé představení je
neopakovatelný originál

Plzeňské divadlo J. K. Tyla chystá pro letošní sezonu řadu novinek. Jaký bude nový divadelní rok, a jak 
to vypadá s výstavbou nového divadla? I na to jsme se zeptali ředitele a současně i režiséra divadla Ja-
na Buriana. 

 Povězte, jaký byl ten uplynu-
lý rok pro vás a pro divadlo? Byl 
něčím výjimečný?
Dosti výjimečný byl například 
z hlediska dramaturgického: 
z 16 titulů, které měly loni pre-
miéru, se v dřívějších letech na 
repertoáru objevily v Plzni pou-
ze operní tituly, patřící ke zlaté-
mu fondu české i světové operní 
klasiky. Mezi ostatními byly čty-
ři české premiéry (jedna operní 
a tři muzikálové) a jedna premi-
éra světová, balet Kráska zvíře 
na hudbu Michala Pavlíčka. Zce-
la mimořádným počinem bylo 
v tomto roce začlenění DJKT do 
mezinárodního operního pro-
jektu s celosvětovým dosahem 
The Opera Competition and 
Festival. Z listopadového fi ná-
le v maďarském Szegedu si při-
vezl sólista plzeňské inscenace, 
mladý ruský barytonista Alexey 
Bogdanchikov, třetí cenu za ti-
tulní roli v opeře Marca Tuti-
na Sluha a naši inscenaci měli 
možnost shlédnout díky tele-
vizím Mezzo a Duna diváci asi 
v 70 zemích světa. Konec roku 
přinesl cenné úspěchy i dalším 
členům našeho divadla. Me-
zi ně řadíme 3. cenu Tomáše 
Braunera v Mezinárodní diri-
gentské soutěži Dimitrise Mi-
tropoulose v Athénách a ko-
lektivní ocenění členů balet-

ního souboru v Mezinárodní cho-
reografi cké soutěži.

 Podle informací z radnice, v roz-
počtu pro letošek prý nejsou  pení-
ze na nové divadlo. Jak to tedy bu-
de s fi nancováním jeho stavby?
Pro letošek nejsou pro výstavbu 
nového divadla zapotřebí prakticky 
žádné peníze. Bude soutěž o doda-
vatele stavby a přípravné práce. Fi-
nancování stavby bude důležité, až 
se začne stavět.

 Co vám udělalo loni největší ra-
dost?
Největší radost mám vždy večer, 
když jdu o přestávce mezi divá-
ky a vidím, že jsou dobře naladěni 
a čekají s napětím nebo veselostí na 
druhou polovinu inscenace. Nejdů-
ležitější nejsou totiž v divadle jen 
výjimečné události, ale zejména to, 
že se dějí každý den. Každý večer je 
něčím zvláštní a každé představení 
je neopakovatelný originál.

 Chystáte letos nějaká milá pře-
kvapení pro diváky?
Repertoár DJKT osvěží operní ak-
tovky G. Pucciniho a B. Martinů 
(Gianni Schicchi a Ženitba) nastu-
dované ve spolupráci s Pražskou 
konzervatoří k jejímu 200. výročí. 
Vedle našich umělců se tu předsta-
ví řada mladých pěveckých nadějí. 
Ženitba zazní v Plzni poprvé, stej-
ně jako další operní titul, Rossini-
ho Turek v Itálii. Novinkou budou 
tituly Hrobka s vyhlídkou britské-

ho divadelníka Normana Robbinse 
a Dürrenmattovi Fyzikové. Těšit se 
mohou rovněž všichni diváci, kte-
ré před 10 lety nadchlo neobvyklé 
taneční představení Time of Pain. 
Náš baletní soubor pro ně chystá 
totiž nový titul z dílny choreografa 
Bronislava Roznose. Soubor opere-
ty a muzikálu potěší příznivce kla-
sické operety Straussovým Neto-
pýrem. Po Limonádovém Joovi při-
pravuje Fantoma Morrisvillu. Udá-
lostí by se na sklonku roku mělo 
stát uvedení muzikálu Evita. 

 Koho na jevišti uvidíme z no-
vých tváří, jak zajímavé hosty 
a v čem budou vystupovat?
Obsazení Evity je ještě ve hvěz-
dách, zatím je jistý např. návrat ob-
líbeného „Limonádníka“ Petra Von-
dráčka ve Fantomu Morrisvillu či 
vystoupení předního českého bary-
tonisty Ivana Kusnjera v jedné z je-
ho životních rolí, Rigolettovi. 

 Co byste si v souvislosti s plzeň-
ským divadlem přál ze všeho nej-
víc, jako ředitel i jako režisér? 
Přeji si, aby to bylo zdravé divadlo, 
aby nepodléhalo povrchním mó-
dám a zároveň bylo moderní, to 
jest mluvilo o dnešku a k dnešku. 
A aby se započalo se stavbou no-
vého divadla, protože ta zajistí bu-
doucnost divadelního umění v Plz-
ni na dalších sto let.

Text: Olga Čermáková,
foto: Pavel Křivánek
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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.  

METROPOL
krátce

Známý dramaturg a scénárista, 
a také například autor fi lmu Ma-
haral, tajemství talismanu Martin 
Bezouška, se stal „auditorem“. Byl 
požádán Jihočeským krajem, aby 
stabilizoval situaci v Alšově Jiho-
české galerii v Hluboké nad Vlta-
vou a zjistil, jakým směrem by se 
organizace měla ubírat.

Po loňských a letošních sporech, kdy 
z AHG odešlo několik zaměstnanců, 
požádalo vedení kraje Bezoušku, aby se 

stal jakýmsi pro-
středníkem me-
zi zaměstnanci 
a krajem, který 
je zřizovatelem 
proslulé galerie. 
„Mým úkolem je 
především objek-
tivně analyzovat situaci v AJG, případně 
se pokusit zjistit, „kde je zakopaný pes“. 
Žádné jiné, jakési vedlejší zadání, které 
by mělo někomu stranit či naopak škodit 
,nebo dokonce předjímat nějaký výsledek, 

jsem nedostal,“ ubezpečuje slavný dra-
maturg a scénárista Bezouška.
Úkol nebude mít jednoduchý. Musí se 
totiž pokusit vyladit komunikaci mezi 
krajem a zaměstnanci, kteří před časem 
kritizovali jak vedení galerie, tak i Jiho-
českého kraje. Vše začalo, když jedna 
z fi rem chtěla pořádat podnikový večí-
rek v prostorách galerie sídlící v těsném 
sousedství hlubockého zámku. „Tvrzení, 
že pořádat obdobné akce jako už zmíněný 
společenský večer v galerii, kde je instalo-
vána výstava, je něco neobvyklého, nemys-

litelného nebo dokonce barbarského. Není 
tomu tak, naopak. Ostatně co jiného než 
společenský večer je vernisáž. Aniž chci 
předjímat závěry svojí práce, chyba tehdy 
byla podle mého názoru především v ko-
munikaci s AJG i uvnitř této instituce, což 
opět dokazuje existující problém, kterým 
se zabývám,“ dodal Bezouška.
Ten věří, že se mu situaci ve známé a oje-
dinělé galerii podaří stabilizovat a vše se 
vrátí do původních kolejí a především, 
že návštěvníků galerie se jakékoli spory 
nijak nedotkly. (ker, foto archiv)

Známý scénárista a dramaturg Martin Bezouška auditorem

Autolékárničky 
pro Afghánistán

Karlovy Vary | Celkem pět stodvace-
tilitrových pytlů naplněných během 
sbírky starých autolékárniček popu-
tuje z Magistrátu v Karlových Varech 
do oblasti Logar v Afghánistánu. Ak-
ci uspořádala Armáda ČR za podpory 
Církve bratrské.

Nebezpečné
skleničky

Praha | Ministerstvo zdravotnic-
tví stanovilo jako nebezpečný výro-
bek skleničky Funny thinks různých 
dekorů. Důvodem je skutečnost, že 
z okraje pro pití se uvolňuje nebez-
pečné toxické kadmium a olovo a při 
dlouhodobém používání hrozí nebez-
pečí chronických otrav.

Centrální nákup 
ušetří miliony

Plzeň | Centrální nákup, příspěvková 
organizace Plzeňského kraje, ušetřil 
vloni z rozpočtu na základě elektro-
nických aukcí 50 milionů korun. Od 
poloviny března spustí novou inter-
netovou aplikaci, která umožní kraj-
ským organizacím, aby si samy ved-
ly své zakázky transparentně a jed-
noduše. Proces má vyloučit nekalou 
soutěž.

Miss hasička

Česká republika | Do 2. ročníku sou-
těže krásy Miss Hasička ČR se mo-
hou až do 29. dubna přihlásit všech-
ny profesionální a dobrovolné ha-
sičky. Úspěch a ohlas prvního roč-
níku, ve kterém 125 000 hlasujících 
vybralo z 84 dívek a paní vítězku Ja-
nu Peroutkovou z SHD Čechtice, zno-
vu nabízí pro soutěžící řadu zajíma-
vých zážitků a odměn. Výtěžek z pro-
deje kalendáře, nafoceného na Ka-
nárských ostrovech, ve výši 110 000 
korun navíc udělal radost klientům 
Dětského centra ve Strakonicích. 
Hlasování proběhne na stránkách 
www.misshasicka.cz.

S turistickým
pasem

za Rožmberky
České Budějovice | Jihočeský kraj 
vyšel vstříc všem milovníkům histo-
rie a turistiky a vydal brožuru, kte-
rá představuje 24 nejvýznamněj-
ších míst jižních Čech, úzce spjatých 
s rodem Rožmberků. 
Brožura představuje známá i méně 
známá krásná místa, dýchající histo-
rií pánů z Růže. Každý zde může na-
jít tip na zajímavý výlet a na místě se 
potěšit dědictvím slavného rodu. Pu-
tovat po stopách Rožmberků mohou 
zájemci i s turistickým pasem.

„Turista navštíví vybrané místo a na 
určeném stanovišti, například v info-
centru nebo u pokladny daného histo-
rického objektu, obdrží razítko do tu-
ristického pasu. Pokud během Rožm-
berského roku 2011 nasbírá všech 24 
razítek a kontaktuje nás, získá od Ji-
hočeského kraje hodnotné ceny,“ řek-
la Metropolu Petra Jánská z odboru 
marketingu a cestovního ruchu Ji-
hočeského kraje. Bonusovým mís-
tem je Rožmberský palác Pražské-
ho hradu, kde probíhá celoroční vý-
stava Rok růže. Zavítá-li návštěvník 
na tuto výstavu, obdrží do turistic-
kého pasu hned dvě razítka na jím 
zvolená místa. Turistické pasy bu-
dou v průběhu února rozvezeny 
na vybraná infocentra na jihu Čech 
a jejich seznam bude zveřejněn na 
webu www.rozmberskyrok.cz a na 
www.jiznicechy.cz.  (ker)

České Budějovice | Další unikát-
ní operaci za sebou mají neurochi-
rurgové z Českých Budějovic. Tento-
krát jako první v republice proved-
li dvě operace náhrady lebeční kos-
ti novou metodou. 

Dosud se pro podobné zákroky použí-
valy vesměs cizorodé materiály, které 
zakryly otvor v lebce, ale se sousední 
kostní tkání se nespojily. 
„Nová metoda umožňuje překlenutí de-
fektu implantátem, který se postupně 
změní na vlastní kostní tkáň pacienta,“ 
řekl zástupce primáře neurochirurgic-
kého oddělení českobudějovické ne-
mocnice Vladimír Přibáň. 
Vlastní zákrok není z chirurgického 
hlediska mimořádní složitý, unikátní 
je použití hydroxyapatitu jako materi-
álu pro výrobu implantátu. Tato synte-
ticky vytvořená tkáň odpovídá porézní 
strukturou a chemickým složením ori-
ginální kostní mateřské tkáni. 

Hradec Králové | Plánovaná rekon-
strukce historického Velkého ná-
městí v centru stotisícového Hradce 
Králové, která by měla začít v roce 
2013, přijde na 200 milionů korun. 

V nejbližší době město zažádá o územ-
ní rozhodnutí. Zřejmě koncem letošní-
ho roku se do práce pustí také projek-
tant, který vypracuje dokumentaci ke 
stavebnímu povolení. 
„Historické náměstí dozná velkých 
změn,“ prozradila mluvčí hradecké-
ho magistrátu Magdaléna Vlčková. 
Kromě nového povrchu náměstí, mo-
biliáře, veřejného osvětlení a zeleně 
vznikne také kašna. Vlastní práce bu-
dou rozděleny do třech etap a potrvají 
do června 2015.  „Příprava obou inves-
tičních akcí si však vyžádá kácení zele-
ně. Na základě povolení odboru životní-
ho prostředí magistrátu zmizí z Velkého 
náměstí ještě do konce vegetačního kli-
du, tedy do 31. března, tři jírovce, tři lípy 
a několik keřů, dále na blízkém náměs-

První letošní mládě varana Merten-
ssova se vylíhlo ze šesti vajec. „Je již 37. 
mládětem tohoto druhu, které naše zoo od-
chovala,“ řekla mluvčí zoo Kateřina Ko-
houtová.
Váha 30 gramů, délka 26,2 centimetru 
- to jsou základní tělesná data prvního 
letošního varana Mertensova, které se 
vylíhlo po 169 dnech inkubace. Sami-
ce vejce snesla loni v červenci. „Dalších 
pět vajíček zůstává v líhni. Toto mládě se 
vylíhlo poměrně brzy, ale délka inkubace 
je různá, odstup mezi líhnutím může být 
až čtyřicet dní,“ upřesnil vedoucí zoolog 

Pavel Moucha. Návštěvníci mohou mlá-
dě vidět po vstupu do pavilonu Vodních 
světů. Je umístěno v samostatném terá-
riu, zatímco matka je v expozici v zad-
ní části tohoto pavilonu. V zajetí se ten-
to druh chová vzácně. Varan Mertensův 

je rozšířen v tropické severní Austrálii. 
Vzhledem k tomu, že tato zvířata se drží 
u vody, je jejich výskyt roztroušený. 
Dalšími přírůstky jsou lvíčci zlatí. Jejich 
skupinka se v zoo rozrostla o dvě mlá-
ďata. Lidé je už je mohou vidět a pozo-
rovat v Pavilonu lvíčků. 
„Samice už mláďata půjčuje samci, který je 
nosí na zádech. Většinou k tomuto předá-
vání začne docházet až po dvou týdnech 
od porodu, ale tito rodiče jsou velmi zkuše-
ným chovným párek,“ vysvětlila zoolož-
ka Zdena Jeřábková.
(met, foto: ZOO Dvůr Králové)

Pacientka Monika Šimková s lékařem Vladimírem Přibáněm.

První unikátní operace v České republice
První operace byla v českobudějovic-
ké nemocnici provedena začátkem 
prosince, druhá minulý týden. Im-
plantát přijde na zhruba 200 až 250 
tisíc korun. Nemocnice je zatím hra-
dila ze svého paušálu. Nyní bude jed-
nat o způsobu plateb s pojišťovnami. 
Materiál je zhruba dvakrát až třikrát 
dražší, než ty dosud používané. Im-
plantát by podle neurochirurgů bylo 
v jejich nemocnici vhodné využít asi 
u deseti až 15 pacientů za rok. 
V zahraničí bylo zatím použito hydro-
xyapatitu asi v 1 500 případech.  Jed-
ním z pacientů je Zdeněk Kvapil z Římo-
va, druhým pak Monika Šimková z Pra-
chatic. „Jsem nesmírně ráda, že jsem ten-
to zákrok mohla podstoupit a strašně moc 
lékařům děkuji za šanci vrátit se zpět do 
plnohodnotného života,“ řekla pacientka. 
V obou případech ztratili pacienti část 
lebeční kosti po léčbě vážné nemoci. Im-
plantáty lze ale použít například po zá-
krocích prováděných kvůli úrazům. (ker)

„Její ojedinělé vlastnosti umožňují vrůstá-
ní kostních buněk a konečnou přestavbu 
implantátu ve vlastní živou kost,“ vysvět-
lil Přibáň. Prostorový 3D model výplně 

defektu vytvořený na základě obrazu 
z počítačové tomografi e věrně kopíruje 
původní tvar lebky, a tak dokonale na-
plňuje kosmetický efekt zákroku. 

Náměstí za 200 milionů korun

tí Jana Pavla II. dva javory,“ podotkla 
mluvčí. Technické služby na místo ná-
sledně, nejpozději do kolaudace, vysa-
dí třináct akátů. Vykácení dřevin na 
Velkém náměstí v nejbližší možné do-
bě doporučil posudek Lesnické a dře-
vařské fakulty Mendelovy univerzity 

v Brně. Důvodem je riziko pro bezpeč-
nost obyvatel pohybujících se v okolí. 
„A na nichž odborníci shledali závažné 
důvody k jejich odstranění. Kácet začne-
me zřejmě už v tomto týdnu,“ řekl Da-
niel Jeřábek z Technických služeb Hra-
dec Králové. (met, foto archiv)

V Zoo ve Dvoře Králové mají miminka
Dvůr Králové nad Labem | Hned několik nových přírůstků přinesl tento rok Zoologické zahradě ve Dvoře Králové 
nad Labem. Kromě varana Mertensova, se narodila i dvě mláďata lvíčků zlatých. Nejde ale o šelmy, nýbrž opičky.
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stupci, na vizitkách mívají ozna-
čení ještě honosnější a pracují 
pro některé, zejména menší, do-
davatele plynu. Slibují „výraz-
né“ úspory v účtech, výsledkem 
však často bývají spíše stížnos-
ti zákazníků na jejich podloudné 
praktiky. Do domácností dorazili 
podomní prodejci plynu.

Za loňský rok jsou evidovány již 
stovky stížností na jejich chová-
ní. Podle odborníků budou však li-
dí, kteří jim naletěli, tisíce. Ne kaž-
dý člověk, který se nechá napálit, 
si totiž jde stěžovat. Jedná se zpra-
vidla o velmi dobře vyškolené pro-
dejce, jejichž zájmem je v první řa-
dě vlastní provize a nikoliv spokoje-
ný zákazník. Často proto slibují ne-
splnitelné, podávají lidem zkreslené 
nebo přímo lživé informace a jejich 
nabídky jsou výhodné jen zdánlivě. 
Zmiňují totiž většinou jen jejich lá-
kavější část a o nevýhodách pomlčí.
Nezřídka nedají lidem vůbec šanci 
nahlédnout do obchodních podmí-
nek. Zároveň se snaží vzbudit do-
jem, že smlouvu je nutné podepsat 
okamžitě. Vědí dobře proč. V mno-
ha případech totiž zamlčují různé 
skryté poplatky, které mnohdy pře-
kročí slibovanou úsporu. Informa-
ce o těchto poplatcích je ale dobře 
schována právě v obchodních pod-
mínkách a podomní prodejci nema-
jí rozhodně zájem ji nijak prezento-
vat. Zejména starší lidé jsou tak čas-
to donuceni podepsat smlouvu bez 
potřebného prostudování přímo na 
chodbě domu, aniž by měli bližší in-
formace a plně chápali případné dů-
sledky. Když potom zjistí svůj omyl 
a chtějí se vrátit k původnímu doda-
vateli, musí uhradit až několikatisí-
cové deaktivační poplatky. 

Bohužel, ne každý lživé nebo zkres-
lené informace podomních prodej-
ců včas prohlédne. Mnohdy totiž po-
stupují velmi rafi novaně. „Zazvonili 
na moji babičku s tím, že jsou od ply-
nařů a jdou měnit sazby lidem v celém 
činžáku. Chtěli, aby jim podepsala pa-
pír (ve skutečnosti smlouvu), který prý 
už všichni v domě podepsali,“ říká Ji-
ří Bláha z Prahy 5. „Podobné praktiky 
jsou podle mého velmi drsné.“ Jindy 
zase kontaktovali paní Špačkovou 
z Prahy 10 s tím, že s nimi musí uza-
vřít novou smlouvu na odběr plynu, 
protože její stávající dodavatel kon-
čí. Ta naštěstí neuvěřila a svého do-
davatele ihned kontaktovala, aby si 
informace ověřila. 
„Mohu potvrdit, že se na nás obracejí 
zákazníci, kteří se s podobnými prak-
tikami podomních prodejců již setka-
li. Naše společnost bude v těchto zá-
ležitostech postupovat velmi razant-

ně včetně případného podání trestních 
oznámení. Rád bych proto požádal 
všechny, kteří se s tímto chováním po-
domních prodejců již setkali, aby nám 
o tom podali informaci. K dispozici je 
pro tento účel bezplatná telefonní lin-
ka 800 246 210, prostřednictvím které 
se na nás mohou obracet všichni zá-
kazníci, kteří v této záležitosti potře-
bují naši pomoc,“ uvedl v odpovědi 
na náš dotaz obchodní ředitel Praž-
ské plynárenské Ing. Josef Hais.     
Základní rada, jak se vyhnout pro-
blémům s podomními prodejci, je 
přitom jednoduchá: nepodlehnout 
jejich tlaku a hlavně nic bez po-
drobného prostudování a ověření
všech informací nepodepisovat. Po-
kud přesto s některým z nich smlou-
vu uzavřete a dodatečně zjistíte, že 
pro vás není výhodná, můžete od 
ní do 14 dnů odstoupit, a to bez ja-
kýchkoli sankcí. 

Pozor na podomní prodejce plynu

Jeho Romance pro křídlovku či 
Kladivo na čarodějnice patří do 
zlatého fondu české kinematogra-
fi e. Precizně myslící tvůrce ale po-
krývá svým dílem téměř celé čes-
ké dějiny kinematografi e. Nato-
čil třeba i Cech panen Kutnohor-
ských, trilogii Jan Hus, Jan Žižka 
a Proti všem, Panenství nebo Dív-
ku v modrém.
Se svou druhou manželkou, o 40 
let mladší režisérkou Jitkou Něm-
covou, se seznámili ještě za její-
ho studia na FAMU. „Zaujaly mě 
jeho skvělé přednášky a zajímalo 
mě, jaký je to člověk. Zjistila jsem, 
že nesmírně zábavný a sexy. By-
li jsme tak rozdílní, že jsme si vzá-

jemně přinášeli různý pohled na 
svět a tím jsme se obohacovali. Za 
těch 38 let společného života se ty 
rozdíly konečně srovnaly,“ říká Jit-
ka Němcová.
Vávrovo výročí oslaví i Česká tele-
vize. Pod názvem Stovku má člo-
věk jednou za život uvede v neděli 
27. února komponovaný večer, je-
hož součástí bude dokument na-
točený režisérkami Jitkou Němco-
vou, Alenou Činčerovou a její dce-
rou Adélou Sirotkovou - jednou 
z posledních studentek profesora 
Vávry na FAMU. Divákům tak na-
bídnou odlehčený pohled na život 
doyena naší kinematografi e.

Text: Šárka Jansová, foto: 2media

Režisér Otakar Vávra 
oslaví 100. narozeniny 

„Pan režisér“ Otakar Vávra, rodák z Hradce Králové, oslaví 28. února 
2011 neuvěřitelných 100 let. Slavný režisér, který natočil 52 fi lmů, se stá-
le umí radovat ze života, i když už dobře nevidí a neslyší. 

Jubilant s manželkou, režisérkou Jitkou Němcovou.

„Pro mě je symbolické, že dnešní kon-
ference hodnotila Ronalda Reagana ja-
ko zastánce lidských svobod, jako neú-
stupného bojovníka za svobodu a prá-
vo na samostatné rozhodování každé-
ho z nás. Pamatuji přitom dobu, kdy 
jeho jméno znělo v československém tis-
ku jako nadávka a komunisté na něm 
nenechali niť suchou. Byl to ovšem on, 

kdo nakonec zvítězil,“ sdělil přítom-
ným účastníkům Přemysl Sobotka.
Své vzpomínky na 40. amerického 
prezidenta, nositele nejvyššího čes-
kého vyznamenání – Řádu bílého lva 
(in memorian), poté přednesli vzác-
ní hosté - předseda vlády ČR Petr 
Nečas, nový velvyslanec USA v na-
ší republice Norman L. Eisen a dal-
ší osobnosti. „Ve svém příspěvku jsem 
rovněž zmínil, že pro Evropu, která se 

Reaganův odkaz je pro obhájce lidských svobod inspirující
Praha/ Ve středu 9. února uspořádal 1. místopředseda Senátu PČR Pře-
mysl Sobotka za podpory Občanského institutu ve Valdštejnském sále 
konferenci „Ronald Reagan, státník svobody – 100 let od narození Ro-
nalda Reagana“.

často potácí bez schopností jasného 
a zřetelného činu, jsou státníci jako 
Ronald Reagan oporou a také inspira-
cí. V tom shledávám největší přínos to-
hoto amerického politika,“ dodal Pře-
mysl Sobotka, z jehož projevu dá-
le vyjímáme: „Ronald Wilson Reagan 
si naši pozornost rozhodně zaslou-
ží, a to nejen proto, že si připomíná-

me 100 let od jeho narození. Často po-
hled na složité politické mechanismy 
naší současnosti redukujeme jen na 
dvojice slov pravice – levice či demo-
kracie – totalita. Někteří Reaganovi ži-
votopisci uvádějí, že Reagan po přečte-
ní Hayekovy knihy „Cesta do otroctví“ 
si trvale upevnil přesvědčení, že socia-
lismus by byl zhoubou pro svobodný 
americký styl života. Je tu však ještě je-
den problém. Neměli bychom totiž za-

pomínat uvnitř demokratických systé-
mů také na střet vizí bezbřehého po-
litického či společenského liberalismu 
s konzervativními hodnotami, na kte-
rých stojí sama funkčnost demokratic-
kých systémů. A to byl prostor, ve kte-
rém se Reagan uměl orientovat.
V dnešním světě mediálních mani-
pulací stojí za to si rovněž připome-
nout komunistické propagandisty v le-
tech 1981 – 1989, kdy byl Ronald Rea-
gan 40. prezidentem Spojených států 
amerických. Ti se snažili jej prezen-
tovat tradičně nejen jako válečného 
štváče, ale především bagatelizovali 
jeho schopnosti častým jedovatým po-
ukazováním na to, že byl předtím hol-
lywoodským hercem. Reagan však ne-
byl laciným populistou s nereálnými 

sliby a načechranými vizemi bez pev-
ných základů. Svůj politický a herec-
ký talent dokázal uplatnit ve službách 
osvědčených konzervativních zásad 
ve jménu svobodného života a funkč-
ní demokracie. Jeho označení Sovětské-
ho svazu jako „říše zla“ považovali ev-
ropští liberálové a levičáci za teatrální 
a nepatřičné. Ruské archivy však dnes 
a denně potvrzují, že měl pravdu. Ne-
zbývá si proto než do budoucna přát, 
aby se i Evropa mohla v případě krizo-
vých okamžiků opírat ve chvílích po-
třeby o osobnosti formátu Winstona 
Churchilla, Margaret Thatcherové, ale 
také Ronalda Reagana. A Ronald Rea-
gan byl v krizích oporou,  v tom vidím 
jeho největší odkaz.“

Text: Metropol, foto: Petr Moidl
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V Plzni podepsali memorandum pro krizové řešení situace

Mezi nimi je sedm zdravotních pojiš-
ťoven, ZZSPK (včetně armádní Letec-
ké záchranná služby) a šest soukro-
mých nemocnic - Mulačova a U Sva-
tého Jiří, Privamed, Swiss Med Clinic 
v Plané, Poliklinika Tachov a Nemoc-
nice Sušice. Tato dohoda je morál-
ním stvrzením spolupráce, niko-
li právní deklarací. „Vážíme si vstříc-
nosti všech, kteří s námi chtějí případ-
nou krizovou situaci řešit, tato dohoda 
deklaruje snahu všech, kteří zajistí pé-
či ve zdravotnictví v kraji. Chceme sdí-
let informace, jakým způsobem směro-
vat pacienty tam, kde se jim péče do-
stane,“ řekl hejtman Milan Chovanec 
(na snímku první zleva). Dalším kro-
kem budou jednání s jednotlivými 
primáři a ve spolupráci s nimi vznik-
ne mapa poskytované zdravotnické 
péče v kraji. Ta bude zveřejněna i na 

portálu Plzeňského kraje. Na pod-
pis Memoranda dále naváže doho-
da o poskytování informací. Vznik-
ne tzv. Help-linka, na které bude 
bezplatně 24 hodin denně odborný 
zdravotnický personál informovat 
veřejnost o zajištění akutní zdravot-
ní péče v kraji. Pacient se tak dozví, 
kde bude ošetřen. Linka by měla za-
hájit provoz na konci února. Dispe-
čink Help linky bude v sídle Zdravot-
nické záchranné služby PK.
Hejtman Milan Chovanec a radní 
pro zdravotnictví Václav Šimánek 
zároveň  odeslali  otevřený dopis lé-
kařům, kteří podali výpovědi. V do-
pise je žádají o to, aby zvážili svůj 
odchod s ohledem na případný kri-
zový stav v kraji a jejich stanovisko 
očekávali do pátku 13.února.
„Dopis, který je spíše žádostí a pros-

Plzeň | Celkem 23 subjektů podepsalo v pondělí 7. února na krajském úřa-
dě Memorandum o spolupráci s Plzeňským krajem při řešení krizové si-
tua ce ve zdravotnictví, související s akcí lékařů „Děkujeme, odcházíme“. 

bou, byl lékařům doručen prostřed-
nictvím jednotlivých ředitelů nemoc-
nic během 7. února odpoledne. Pátek 
třináctého byl nejzazší termín pro ty 

lékaře, kteří se chtějí vrátit,“ doplnil 
Václav Šimánek.
Ve všech nemocnicích v kraji podalo 
výpověď celkem 148 lékařů.

K ohroženým oborům  patří přede-
vším neonatologie, gynekologie-po-
rodnice a chirurgie. V nemocnici 
v Klatovech je to navíc také ARO. 

Akce vzbudila u klientek obrovský zájem.  
A tak už koncem minulého roku, kdy plat-
nost zmíněného balíčku pomalu končila, 
se mnoho klientek dotazovalo, jakou akci 
připraví centrum pro rok 2011. Evergre-
enem Lasery jsou na vysoké úrovni od-
straňované chloupky. Asi bychom v Ev-

Epilační balíček hitem roku 2011

MUDr. Voltr MUDr. Voltr 
při epilacipři epilaci

• výše splátek se v průběhu splácení nemění

•  žádné další poplatky v případě, že se dostanete 
do objektivních potíží se splácením

• žádné skryté poplatky

Nalezneme vstřícné řešení 
bez navýšení.

U Providentu vždy 
předem víte, kolik 
za půjčku zaplatíte.

P j ka
s jasnými 
pravidly...
Jednoduše  
z domova.

Volejte zdarma

800 180 188
www.provident.cz
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V ní se bude moci čtenář dovědět vše, 
co se za oněch 18 let v souvislosti se 
školou událo – jak škola vznikla, kteří 
učitelé na ní působili, kdo byli první ab-
solventi, jaké byly prostory, ve kterých 
výuka probíhala. Ale také zdary a pro-
blémy, akce, které škola pořádala, sou-
těže, kterých se žáci zúčastnili. Nepů-
jde však jen o zmapování minulosti. 
Autoři se chtějí pokusit i o nastínění to-
ho, co si osmnáctiletá slečna – Plzeň-
ská obchodní akademie přeje prožít 
v dalších letech. Věk již má na to, aby 
se stala garantem dobrého vzdělání 
a přípravy pro život. Vždyť i v generál-
ní zkoušce dospělosti se prokázalo, že 
žáci a hlavně učitelé pracují velice dob-

Publikace Dosáhli jsme plnoletosti
Plzeňská obchodní akademie, 
s. r. o., v ulici Politických vězňů 
5, v letošním roce oslaví 18 let 
svého trvání. U příležitosti toho-
to jubilea se rozhodla vytvořit 
vlastní publikaci nazvanou „DO-
SÁHLI JSME PLNOLETOSTI“. 

O pravdivosti faktu, že balíčky nemu-
sí vždy být pouze úsporné či krizové, 
se v posledních letech přesvědčují kli-
entky Laserového centra VS LASERA. 
Toto jediné kosmetické centrum Pl-
zeňského kraje vlastnící škálu vyso-
kovýkonných kosmetických laserů 
uvádělo loni na trh nový hit – Balíček 
proti vráskám.

ská Lasera mezi absolutní špičku, ví  i Ev-
ropská dermatologická akademie. Jinak 
by si přednášku MUDr. Jiřího Voltra na té-
ma „Srovnání nejnovějších epilačních la-
serů LEDA s tak zvaným zlatým standar-
dem“ sotva vybrala do programu berlín-
ského kongresu. Zákaznice Lasery uvítaly 
informaci, že hitem letošního roku se stá-
vá právě EPILAČNÍ BALÍČEK, jehož plat-
nost je celý letošní rok. V čem spočívají 
jeho výhody? Malý balíček - Při součas-
ném epilačním ošetření dvou ploch zís-
ká zákaznice 20% slevu z celkové ceny. 
Velký balíček - u současného ošetření tří 
ploch je sleva z celkové ceny 30%. Super 
balíček - při epilačním ošetření celého tě-
la činí sleva dokonce 50%. (nc)

ropě našli málo obdobných center, která 
pro epilace využívají čtyři vysokovýkon-
né lasery. Že v tomto oboru patří plzeň-

ře. Jasně bylo dokladováno, že hledá-
ní nových metod výuky a hlavně indi-
viduální přístup přináší kýžené výsled-
ky i u těch žáků, kteří přicházejí do naší 
školy ne zrovna jako premianti. Ačko-
li se mnohým žákům na ZŠ nelíbí ma-
tematika (jak uvádí denní tisk), na na-
ší škole patří matematika (zřejmě svo-
ji roli sehrává paní učitelka) k docela 

oblíbeným předmětům. Také výsledky 
generální maturity z německého a an-
glického jazyka svědčí o tom, že meto-
dy práce učitele jsou zajímavé a tudíž 
účinné. A proč těmto oblastem vzdělá-
vání a výchovy chceme nadále věnovat 
pozornost. Vždyť základ pedagogické-
ho působení není dokázat, že žák něco 
neumí, ale naopak, kolik toho zná.

Plzeňský kraj se stává part-
nerem tradiční ankety Žebřík 
2010 Peugeot Music Awards. 
Tento záměr schválila Rada 
Plzeňského kraje, která ak-
ci podpořila částkou 200 ti-
síc korun. Od 16. února do 
1. března probíhá každý všed-
ní den na portále PK www.pl-
zensky-kraj.cz soutěž o dvě 
vstupenky. Deset výherců 
s partnerem či kamarádem se 
tak díky Plzeňskému kraji mů-
že osobně zúčastnit pětihodi-
nové show, která se uskuteční 
4. března  v Domě kultury In-
west v Plzni.

Vítězi kategorie Objev roku 
předá originální sošku z díl-
ny výtvarníka Václava Česáka 
člen Rady PK pro oblast zdra-
votnictví Václav Šimánek. „Pl-
zeňský kraj nezapomíná ani na 
mladé lidi. Jsem rád, že můžeme 
být partnery velice úspěšné ak-
ce celorepublikového rozsahu“, 
uvedl Václav Šimánek. Z ledno-
vého hlasování vzešly nomina-
ce. O defi nitivních výsledcích 
19. ročníku ankety Žebřík 2010 
Peugeot Music Awards 2010 se 
bude rozhodovat do 28. února 
formou SMS. 
Na show, moderované Tomá-

šem Hanákem a Klárou Vytis-
kovou za účasti všech nomino-
vaných, vystoupí skupina Sun-
shine s písničkářem Nicelan-
dem, favorizovaní Nightwork, 
Xindl X s Olgou Lounovou a ka-
pela Marka Ztraceného s pře-
kvapivými hosty. Skutečnou la-
hůdkou bude Best Of Davida 
Kollera, který zazpívá své nej-
větší hity po boku nynějších 
i bývalých spoluhráčů. Na dru-
hé scéně ve znamení hiphopu 
a taneční hudby se představí 
DJs Friky, Robot, Mersí a další. 
Záznam akce odvysílá Česká 
televize (od dop.)

Soutěž o vstupenky do konce února
Plzeňský kraj | Letos byly v Pl-
zeňském kraji zprovozněny 
dvě výslechové místnosti  pro 
dětské svědky a oběti trestné 
činnosti. V Plzni a v Klatovech 
tak mohou policejní vyšetřova-
telé a další organizace využít 
pro práci s dětmi klidné a ne-
nucené prostředí odlišné od 
policejních kanceláří, které po-
může navázat s dítětem nefor-
mální vztah. Projekt „Výslecho-
vá místnost pro dětské svědky 
a oběti trestné činnosti“ je dal-
ším úspěchem spolupráce me-
zi Plzeňským krajem a Krajský 
ředitelstvím Policie ČR. 
„Děkuji policii i ministerstvu za 
spolupráci při realizaci celého 

projektu. Výslechové místnos-
ti budou přínosem pro všechny 
osoby, které se samotného výsle-
chu účastní. Jsem potěšena, že 
iniciativa vzniku místností vze-

šla od pracovníků sociálního od-
boru krajského úřadu,“ uvedla 
radní a senátorka Dagrmar Te-
relmešová. 

(od dop.)

Výslechové místnosti omezí stres dětí

„Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je na-
zýváme všedními věcmi“.

Hans Christian Andersen
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říká František Sládek, který je ře-
ditelem Bezpečnostní agentury 
MAFAS SECURITY SERVICE. 

 Františku, co všechno vaše bezpeč-
nostní agentura klientům nabízí?
V oblasti komerční bezpečnosti se sna-
žíme poskytnout komplexní nabídku 
veškerých služeb s tím spojených. Nabí-
zíme služby jako je osobní strážce a oz-
brojené doprovody včetně poskytnutí 
luxusní automobilové přepravy, fyzic-
kou ostrahu majetku, detektivní služ-
by, pořadatelský a pořádkový servis, 
kontroly dočasně práce neschopných 
zaměstnanců na nemocenské a nabízí-
me i zdravotní asistenci na sportovních 
a kulturních akcích. 

 Co si máme představit pod pojmem 
zdravotní asistence? 
Jedná se o zajištění zdravotnického 
personálu klientům pro nejrůznější ak-
ce jako je fi lmové natáčení, sportovní 
utkání, turnaje, koncerty, výstavy, re-
klamní akce, hudební festivaly, dětské 
dny a další. Dodáváme samozřejmě 
i profesionální zdravotnické vybavení. 
Mezi to nejžádanější patří ambulance, 
mobilní lékárničky, mobilní ošetřovny - 
stany. Našimi spolupracovníky jsou lé-
kaři, studenti lékařských fakult, diplo-
movaní zdravotničtí záchranáři, všeo-
becné zdravotní sestry a další diplomo-
vaní zdravotníci. 

 Hodně se také v současnosti hovo-
ří o PCO, tedy pultu centralizované 
ochrany. Pro koho je takovéto zabez-
pečení vhodné? 
Pult Centralizované Ochrany (PCO) je 
vhodný nejen pro střežení komerč-
ních objektů, ale i pro soukromníky, 
jejich domy, byty i chaty. Naše moder-
ně vybavené dispečerské pracoviště 
s nepřetržitým provozem je napoje-
no na pohotovostní výjezdovou sku-

Střezte si svůj život, majetek i podnikání

pinu. V rámci střežení objektu hlídá-
me i vznik požáru, únik plynu, zapla-
vení, zaseknutí ve výtahu, kontrolu 
osob (zda je v objektu očekávaný po-
hyb, což je výhodné zejména u sta-
rých či nemocných lidí) a panický po-
plach, pokud dojde k přepadení. Kaž-
dý domovní alarm provádí s naším 
PCO vždy 1x denně kontrolní spojení, 
ale v rámci doplňkových služeb jsme 
schopni kontrolního spojení třeba 
i každých 15 minut. Pokud plně nedů-
věřujete elektronice, na které je celý 
systém založen, nabízíme i průjezdo-
vé kontroly, kdy ve smluvených inter-
valech objekt fyzicky zkontrolujeme.

 Kdo provede montáž takového bez-
pečnostního zařízení?
Naše fi rma zajišťuje odbornou montáž, 

o daném člověku co nejvíce informa-
cí. Zajímá nás předchozí praxe, zájmy, 
zkušenosti, dovednosti. Poté každý 
pracovník projde školením v oblasti, 
pro kterou ho vybíráme. V kurzu psy-
chologie vyjednávání (jen pro bodygu-
ardy) jsou zaměstnanci navíc podro-
bováni zátěži v kritických situacích 
formou výcviku a zároveň je kladen 
důraz na jejich fyzickou připravenost. 
Firma disponuje veškerým vybavením, 
potřebným k provádění všech nabíze-
ných bezpečnostních služeb, a to na 
nejvyšší možné technické úrovni. 

 Patří mezi vaše detektivní služby 
i pátrání po údajně nevěrných part-
nerech? Jak taková akce probíhá? 
Vzpomenete si nějakou úsměvnou?
Zakázky na takovéto sledování do-
stáváme poměrně často. Vzpomínám 
na jednoho pána, který nás poslal hlí-
dat jeho údajně nevěrnou ženu. Týden 
jsme se převlékali za dělníky a tvářili 
se, že pracujeme na ulici. Koupili jsme 
si svačinu a pivo, abychom vypadali 
stylově. A výsledek? Manželka celou 
dobu jen jedla, spala a zametala te-
rasu. Po milenci ani stopy. Bizarní si-
tuace jsem ale zažil i při ostraze ma-
jetku. Jednou jsme třeba hlídali i kap-
ry v rybníku. Víc ale prozradit nemo-
hu, vše je samozřejmě jen mezi námi 
a zákazníkem. 

 Můžete prozradit, jakým celebri-
tám jste už dělali bodyguarda? 
Každoročně naše agentura střeží be-
nefi ční akci Noc s hvězdami na hradě 
Houska, kde vystupuje spousta celeb-
rit. Zabezpečoval jsem oslavu naroze-
nin Heleny Vondráčkové, doprovázel 
Evu Pilarovou, Petra Muka, Lucii Bílou, 
Helenu Zeťovou, Miroslava Šimůnka 
nebo Ivetu Bartošovou. 

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv Františka Sládka

a to pouze s komponenty od značko-
vých výrobců. Servis zabezpečovacích 
zařízení pro připojení k PCO funguje 
tak, aby vždy bylo dosaženo maximál-
ního zabezpečení objektů a majetku. 

 Každý má většinou představu, že 
služby ochranky jsou pro „normál-
ního“ člověka fi nančně nedostupné. 
Kolik by třeba stála služba bodygu-
arda (osobního strážce)? 
Momentálně u nás stojí doprovod 
osobního strážce na jednu hodinu 
450 Kč. Vždy je ale u ceny rozhodující 
časová délka, náročnost a důvody, pro 
které si nás klient objednává. Uvede-
né ceny jsou bez DPH a jsou spíše ori-
entační. 

 Jak je zajištěna profesionální úro-
veň vašich zaměstnanců? Jsou na ta-
kovou náročnou a stresovou práci 
nějak speciálně vycvičeni?
Zaměstnanci procházejí před přijetím 
do našich řad dvoukolovým osobním 
pohovorem, kde se snažíme získat 

MAFAS SECURITY SERVICE s.r.o.
- sekretariát 
Jihozápadní II. 11/1077
141 00 Praha 4 – Záběhlice
www.mafasgroup.cz
Zákaznická telefonní linka 
257 219 330
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Octavia Combi je stále zdokonalovanou 
stálicí mezi rodinnými vozy. Pověstné 
velikosti zavazadlového prostoru ubírá 
pohon 4x4 jen zlomek. Yeti je o poznání 
kratší, bagáže se do něj v pětimístném 
obsazení vejde o něco méně. Yeti ale 
výškou manko v kufru dohání zejména 
šikovným sklopením zadních sedadel, 
která lze dokonce i vyjmout. V dvou-
místném obsazení se do Yetiho vejde ví-
ce než do Octavie Combi. A to je co říct! 
Oba modely se výrazně liší exteriérem 
navzdory podobné přední masce. Yeti-
ho zdobí mimořádně originální design. 
Octavia se může i po faceliftu zdát poně-
kud okoukaná, ale její nadčasový design 
stále působí vytříbeně. V interiéru obou 
škodovek najdeme podobné tvary a ne-
ní to na škodu! Také hodnotně působí-
cí materiály přístrojového panelu i pol-
strování ve špičkovém zpracování. Oc-
tavia ve výbavě Laurin & Klement vyu-
žívá lesklou kůži, v Yetim jsme ocenili 
kombinaci lesklé a broušené kůže. Vyš-
ší prostor nad hlavami v SUV navozuje 
vzdušnější atmosféru než v klasicky níz-
ké Octavii. Tady Yeti boduje nejvíce. Je-

Technické údaje: Yeti 4x4 - 2,0 TDI CR Octavia 4x4 - 1,8 TSI

Výkon:  125 kW/4200 ot.  118 kW/4500 - 6200 ot.
Točivý moment max.:  350 Nm/1750 – 2500 ot.  250 Nm/1500 - 2500 ot.
Max. rychlost:  201 km/h  218 km/h
Zrychlení 0 – 100 km/h:  8,4 s  8,1 s
Spotřeba:  6,1 l/100 km  7,7 l/100 km
Délka/šířka/výška:  4,223/1,793/1,691 m  4,569/1,769/1,468 m 
Rozvor:  2,578 m  2,578 m 
Zavazadelník:  416 – 1580/1760 l 580 – 1620 l 
Cena motorizace od: 685 800 Kč  569 900 Kč
Cena od:  402 800 Kč (77 kW, 4x2) 429 900 Kč (77 kW, 4x2)

Dvakrát Škoda 4x4: Yeti vs. Octavia
Mladoboleslavská automobilka 
Ško da vytrvale rozšiřuje pale-
tu modelů, z nichž většinu dnes 
pořídíte se stále populárnějším 
pohonem 4x4. Letošní zima pro-
kázala, že padesát tisíc navíc za 
pohon čtyř kol nejsou vyhozené 
peníze. Právě o tuto částku jsou 
škodovácké čtyřkolky dražší než 
základní typy se shodnou moto-
rizací.  Testovanou Škodu Yeti 
poháněl nejsilnější  turbodiesel 
v nabídce, Octavii jsme získali 
se zajímavým agregátem 1,8 TSI, 
který za svůj výkon rovněž vděčí 
přeplňování, ale spaluje benzín.   

ho vyšší karoserie naštěstí neznamená 
horší jízdní vlastnosti. Poloměry zatá-
ček krouží se stejnou suverenitou a bez 
zbytečných náklonů podobně jako Oc-
tavia. Ostatně není divu, shodný osvěd-
čený podvozek v kombinaci s pohonem 
4x4 a řadou elektronických systémů 
(ABS i ESP v základu) je prověřený v ce-
lé plejádě koncernových modelů. Škoda 
jen poměrně krátkého rozvoru této plat-
formy. Prostor pro nohy vzadu je přes-
to v Octavii i Yetim uspokojivý. Přispívá 
k němu vybrání v opěradlech předních 
sedadel. Dlouháni by si přesto měli roz-
myslet, za koho si sednou. 

Vítězí nafta
Octavia 4x4 není pochopitelně určená 
do těžkého terénu navzdory vyšší svět-
lé výšce oproti základnímu modelu. Off 
roadem není ani Yeti, ale čtvrtá generace 
mezinápravové spojky Haldex si přesto 

poradí se záludnostmi zasněžené silnice 
i nezpevněných cest. Reaguje na změny 
adheze kol rychleji než ta předchozí. Jíz-
da s Octavií i Yetim vyvolává mimořád-
ný pocit bezpečí i na kluzkém povrchu. 
Oba modely perfektně žehlí nerovnosti 
silnic a zejména příčné překážky pro ně 
nejsou zdaleka takovým martyriem jako 
pro běžné vozy. A že jich na českých sil-
nicích stále přibývá! 
Yetiho poháněl špičkový agregát 2,0 TDI 
CR o výkonu 170 koní. Zátah 350 Nm to-
čivého momentu hovoří sám za sebe. Lí-
bila se nám pružnost motoru v širokém 
spektru otáček. Proklamované spotřeby 
nafty 5,9 l/100 km se nám sice nepoda-
řilo dosáhnout, ale hodnota 6,5 l vůbec 
není na tak výkonný vůz špatná. Octa-
via s benzínovým motorem 1,8 TSI o vý-
konu 160 koní slibuje ještě o něco dy-
namičtější zrychlení, ale při ostřejší jíz-
dě jde spotřeba poměrně strmě vzhů-
ru. S Yetim se dalo jezdit rychle a přitom 
úsporně, s Octavií to úsporně jde také, 
ale nevyužijte výkonový potenciál mo-
toru. Rozumný kompromis vyústil na 
konci testu v hodnotu 8,4 l. Z porovná-
ní pohonných jednotek vychází vítězně 
2,0 TDI CR. Benzínový 1,8 TSI je ovšem 
o osmdesát tisíc korun levnější! V Yeti, 

v Octavii zatím nedostal nejvýkonnější 
turbodiesel prostor. Slabší varianta 2,0 
TDI CR o výkonu 140 koní je ale v tom-
to modelu jen o dvacet tisíc korun dražší 
než 1,8 TSI. Nepochybně dobrá volba!  

Octavia, nebo Yeti?
Těžká volba, oba modely patří ve svých 
kategoriích k absolutní světové špič-

ce. V obou vozech slouží technika 
Volkswagenu a Audi, kvalita a zpraco-
vání snese stejně přísná kritéria. Jízdní 
vlastnosti jsou podobné. Yeti je novější 
a nepochybně svým designem originál-
nější než Octavia. Uvnitř se v obou ško-
dovkách cítíte po chvíli jako doma. Inte-
riér vyššího SUV však působí útulněji. 
Hodně uvezou oba, v pětimístném ob-
sazení však Yeti za Octavií Combi výraz-
ně zaostává. Také na převoz dlouhých 
předmětů se hodí více Octavia. Za ide-
ální pohonnou jednotku (i díky ceně) po-
važujeme pro oba modely již dříve tes-
tovanou verzi turbodieselu 2,0 TDI CR 
o výkonu 103 kW/140 k. 

Manfred Strnad
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Na snímku zprava F. Sládek, zpěvačka Helena Zeťová a bodyguard.     



DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION

®

... partners forever

Exklusivně od společnosti Auto Grál s.r.o.,
můžete získat při koupi vozu BMW diamant nebo diamantový šperk.

Společnost je členem a akcionářem Antverpské
diamantové burzy Beurs voor Diamanthandel.

Hlavní činností je výroba a prodej originálních luxusních 
šperků s brilianty a velkoobchod s drahými kameny.

Každý diamant od 0,1 ct má vlastní certifi kát vystavený
přední světovou gemologickou laboratoří.

Možnost individualizace šperků
a sestavení investičního diamantového portfolia.

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, Ústí nad Labem, Tel. 475 201 527, www.autogral.cz

RADOST VŽDY OČEKÁVÁ NEČEKANÉ.
BMW xDRIVE – NYNÍ DOSTUPNÝ VE 46 MODELECH BMW.

BMW xDrive

www.autogral.cz Radost z jízdy

www.czechcoal.cz
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Je těžké být rád na světe, když ti kručí 
v žaludku (Cervantex) bylo správné znění 
tajenky v minulém čísle. Na Vstupenky na 
GREGORIAN Praha se může těšit Vladan 
Pýcha z Prahy 4. Pro úspěšného vylosova-
ného luštitele dnešní křížovky je připraven 
nástěnný kalendář fotografa Petra Moi-
dla – Obrazy života. Těšíme se na vaše od-
povědi na adresách: PRAŽSKÝ METROPOL, 
Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, nebo 
krizovkapraha@tydeniky.cz (napište te-
lefonní spojení, abychom vás mohli kon-
taktovat) nejpozději do 24. února 2011.

Nejlepšími vojáky jsou ti, co moc ne-
přemýšlejí (Generál Pinochet) bylo správ-
né znění tajenky v minulém čísle. Na fi lm 
na DVD se může těšit Ing. Milan Vágner 
z Českých Budějovic. Pro úspěšného vylo-
sovaného luštitele dnešní křížovky je při-
pravena vstupenka na panaromatickou 
live-diashow Leoše Šimánka. Těšíme se 
na vaše odpovědi na adresách: JIHOČESKÝ 
METROPOL, Radniční ul. 133, 370 01 
České Budějovice, nebo krizovkajih@ty-
deniky.cz (napište telefonní spojení, aby-
chom vás mohli kontaktovat) nejpozději 
do 24. února 2011.

Jen pomatenci tvrdí, že stáří má nějaké 
výhody (Seneca) bylo správné znění tajen-
ky v minulém čísle. 2 x vstupenky ABBA 
Pardubice obdržela Marie Böhmová z Tře-
bíče. Pro úspěšného vylosovaného luštitele 
dnešní křížovky je připravena kniha Cesty 
za dobrodružstvím - Austrálie křížem 
krážem Leoše Šimánka. Těšíme se na vaše 
odpovědi na adresách: VÝCHODOČESKÝ ME-
TROPOL, Čs. armády 287, 500 03 Hradek 
Králové, nebo krizovkavychod@tyde-
niky.cz (napište telefonní spojení, aby-
chom vás mohli kontaktovat) nejpozději 
do 24. února 2011. 
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Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., 1 min./70 Kč vč. DPH, P. O. Box 14, 110 15 Praha 015, www.ema.bz

Vyberte si svou osobní ASTROLOŽKU 
nebo KARTÁŘKU! 
Volejte hned na tel.: 906 706 506

Astroporadna

Gabriel numerologie, kyvadlo 
specializace partnerství, finance

JAK SE VÁM BUDE DAŘIT 
V ROCE 2011? Čeká vás úspěch? 
Budete mít štěstí v lásce? Odpovím vám! 
Numerolog Gabriel Tel.: 906 706 506

Zdeňka astrologie, výklad karet 
specializace životní rozhodnutí

PROŽÍVÁTE TĚŽKOU ŽIVOTNÍ 
SITUACI? Nevíte, jak dál? Společně 
najdeme řešení, mé karty nám napoví! 
Kartářka Zdeňka Tel.: 906 706 506

Chantal astrologie, výklad karet 
specializace povolání, partnerství

ŘÍKALI JSTE SI, ŽE VÁS ROZVOD 
NIKDY NEPOTKÁ? 
Teď je tu a vy nevíte, jak dál? 
Poradím vám! Tel.: 906 706 506

Milena astrologie, léčitelství 
specializace těžké životní situace

SPOKOJENÝ ŽIVOT NENÍ JEN 
VÝSADOU BOHATÝCH! 
Společně vaše ŠTĚSTÍ najdeme! 
Astroložka Milena Tel.: 906 706 506
Martina výklad karet 
specializace partnerství, povolání

SDÍLÍTE SPOLU DOMÁCNOST 
JAKO DVA CIZÍ LIDÉ? Zavolejte mi, 
společně váš vztah dáme do pořádku! 
Kartářka Martina Tel.: 906 706 506Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., 1 min/70 Kč vč. 

DPH, P. O. Box 14, 110 15 Praha 015, www.ema.bz

VOLEJTE ZDARMA 
a vyberte si zkušenou 

KARTÁŘKU! 
Tel.: 800 700 750

JAK VYŘEŠIT PROBLÉMY 
V PARTNERSKÉM VZTAHU? 
Svěřte se mi, poradím vám! 

Astroložka Olivie 
na tel.: 906 706 070

HOROSKOP

TTeTeTeTeTeTeTeellllll.l.l..::::::: : 999999999000000000666666666 77777777000000000666666666 555555555000000000666666666

na období 18. 2. - 3.3. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Můžete klidně spát, neboť 

vaše kariéra teď bude v rukou vliv-

ných a spolehlivých kamarádů. 

Připravte se ovšem na to, že pro-

jdete zásadní rekvalifikací.

Beran 21. 3.–20. 4.

více na tel.: 906 706 506

Konečně se vaše okolí do-

čká toho, že navážete nový vztah. 

Bude z něj nadšeno, a dokonce 

vás bude tlačit k tomu, abyste ho 

stvrdili brzkým sňatkem.

Býk 21. 4.–21. 5.

více na tel.: 906 706 506

Merkur v Kozorohu pro vás 

bude mít dost neblahé důsledky. 

Trochu vám zmrazí vztahy, na něž 

jste sázeli, a donutí vás navázat 

nové, méně perspektivní.

Blíženci 22. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Dostanete příležitost opla-

tit pomoc jistému člověku, který 

u nadřízených náhle upadne do 

nemilosti. Zasadíte se o to, aby as-

poň nepřišel o svou práci.

Rak 22. 6.–22. 7.

více na tel.: 906 706 506

Vnitřní nervozita Lvů může 

kvůli Slunci ve Vodnáři stoupat. 

Eskalace se zastaví, pokud dáte na 

rady moudřejších a přestanete se 

zabývat hloupostmi.

Lev 23. 7.–22. 8.

více na tel.: 906 706 506

Při zevrubném úklidu svého 

příbytku najdete něco, s čím už 

jste se dávno rozloučili. Nebude 

to bůhvíjak cenné, ale přesto vám 

to udělá velkou radost.

Panna 23. 8.–22. 9.

více na tel.: 906 706 506

Nového spolupracovníka 

uvítáte s radostí. Konečně budete 

mít po svém boku novou pracov-

ní sílu, takže se můžete začít mno-

hem víc věnovat svojí rodině.

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 706 506

I když nebudete mít ke své 

žárlivosti prakticky žádný důvod, 

necháte se jí definitivně ovlád-

nout. Následky mohou být tragic-

ké, zůstanete nakonec sami.

Štír 24. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 706 506

V práci se vám bude výteč-

ně dařit, což ovšem neznamená, 

že budete také patřičně finančně 

ohodnoceni. Pomůže vám, když 

pohrozíte okamžitou výpovědí.

Střelec 23. 11.–21. 12.

více na tel.: 906 706 506

Dobře uděláte, když se ne-

budete bránit setkání s dobrými 

přáteli. Zavzpomínáte na staré 

časy a zjistíte, že s nimi můžete za-

čít výhodně podnikat.

Kozoroh 22. 12.–20. 1.

více na tel.: 906 706 506

Měli byste se důkladně sou-

středit na to, co říkáte a co děláte, 

protože se zakrátko objeví mož-

nost navázat trvalý vztah a mohli 

byste někoho vyplašit.

Vodnář 21. 1.–20. 2.

více na tel.: 906 706 506

Kdo si počká, ten se dočká, 

takže i vy si konečně budete moci 

v klidu vysvětlit se sourozenci 

nedorozumění, jehož původcem 

byla chamtivost a lhaní.

Ryby 21. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 706 506

Hledání viny je jako průchod minovým 
polem, bylo správné znění tajenky v mi-
nulém čísle Západočeského Metropolu. 
Jednodenní vstupenky na Světový po-
hár ve sjezdovém lyžování na Velkém 
Javoru si odnesli Eva Baumruková z Plz-
ně a  Leoš Hladký ze Štěnovic. Pro vylo-
sovaného luštitele dnešní křížovky je při-
praveno dvoulitrové balení černého 12˚ 
piva z kladenského pivovaru. Výherci 
gratulujeme a těšíme se na vaše odpo-
vědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ METRO-
POL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo 
krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději 
do 24. února 2011.
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Už 18. ročník Mezinárodního fil-
mového festivalu proběhne od 
24. března do 1. dubna v prosto-
rách Cinestaru Anděl. Zdarma se 
pak bude promítat na Letišti Ru-
zyně. 
Letošní ročník bude do značné mí-
ry ve znamení švédské kinemato-
grafie. V rámci velké švédské re-
trospektivy mohou diváci vidět 
klasické švédské tituly (například 
Než se rozední Ingmara Bergma-
na, Slečna Julie Alfa Sjöberga či 
Jsem zvědavá žlutě a Jsem zvěda-
vá modře Volgota Sjömana), ale 
také deset nových filmů.
Z programu uvádíme ještě ales-
poň malou ochutnávku – v sek-

ci Světové panorama bude k vi-
dění nový film Otara Iosselianiho 
Chantrapas, pohádková novinka 
La belle endormie Catherine Breil-
latové, Alex de Iglesia předsta-
ví svou Baladu triste de trompe-
ta a za pozornost stojí i prvotina 
africké filmařky Hawy Essuman 
Soul Boy. Sekce Made In USA zase 
nabízí konfrontaci snímků Fran-
cise Forda Coppoly a jeho dcery 
Sofie Coppolové – oba tu uvádě-
jí své novinky Někde a Tetro. Ben 
Affleck představí svůj nový režijní 
počin Město, kde si sám také za-
hrál. Ve filmu Rande naslepo re-
žijně exceluje zase Philip Seymour 
Hoffman.  (zuz)

Febiofest poosmnácté
Praha | Dvanáct hlav ověnčených fi lmovým pásem. To je motiv letošní-
ho plakátu Febiofestu. Jeho autorem je Tomáš Padevět a na tiskové kon-
ferenci ho pokřtila Eva Pilarová. Ta bude také hvězdou úvodního slav-
nostního večera v prostorách Rudolfi na.
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Na castingu pěvecké soutěže Su-
perStar se mezi soutěžícími neče-
kaně objevila i oblíbená postava 
z Ulice, Simona Pavlicová.

Její přítomnost vzbudila v řadách 
soutěžících velký ohlas a radost.
Pro štěstí si vzala s sebou i kuřát-
ko „Žal“, které nespustila ani na 
okamžik z ruky. 
„Přišla jsem si pro názor fundova-
ných lidí,“ svěřila hned porotě Si-
mona. „V Ulici nikdo mému pě-
veckému talentu nenaslouchá, tak 
jsem tady. Připravila jsem si svou 
písničku, která se jmenuje Holka 
z nástupiště!“ Porota sice Simo-
nu po jejím pěveckém výkonu 
nepustila do dalších kol, ale do-
poručení Paľa Hebery, aby zkusi-
la odvětví šansonu, ji velmi potě-
šila. (šj)

Simona zkoušela 
uspět v SuperStar

V hlavní roli se objeví Karel Roden 
jako lidický občan Šíma (na sním-
ku). Po nešťastné smrti svého sy-
na skončí ve vězení a a právě pobyt 
za mřížemi mu paradoxně zachrá-
ní život, když jako jediný přežije 
masakr mužů ve vsi Lidice nedale-
ko Kladna. Ten spáchali nacisté 10. 
června 1942 jako odplatu za aten-
tát na Heydricha. V dalších rolích 
se objeví Matěj Hádek, Zuzana Byd-
žovská, Václav Jiráč, Roman Luknár, 

Jakub Prachař, Ivan Trojan, Norbert 
Lichý a Milan Kňažko. Přestože „po-
slední klapka“ padla na konci září 
loňského roku, rozhodli se tvůrci 
dodatečně natočit scény, se kterými 
se původně nepočítalo. Díky podpo-
ře sponzorů se v úterý 18. ledna na-
táčelo nedaleko Pražského hradu. 
Film se tak dočká větší výpravnos-
ti a autenticity.

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv tvůrců fi lmu

Lidice znovu ožívají 
V září loňského roku padla poslední klapka dlouho očekávaného sním-
ku Lidice. Film provázelo několik dramatických událostí. Nejprve neby-
ly fi nance, pak vážně onemocněla režisérka fi lmu Alice Nellis, jejíž roli 
převzal režisér Petr Nikolaev.

 Davide, kde se zrodil nápad věno-
vat se zrovna modernímu pětiboji? 
Sportovci jsme byli s mým bráchou, 
dvojčetem, vždycky a během živo-
ta jsme společně procházeli různými 
druhy sportů. Začali jsme v přípravce 
s bruslením, pak tři roky karate a na-
konec od 5. třídy závodní plavání. V 16 
letech jsme se pomalu začali rozhlížet, 
co dál. V tu dobu jsme už byli spor-
tovně celkem zkušení lidé a oba dva 
jsme navíc vyznavači všestrannosti ve 
sportu i v životě. Hledali jsme tedy ně-
jaké víceboje, kde bychom ale zároveň 
využili to natrénované plavání. Zatím-
co bratr si vybral triatlon, mně se za-
líbil moderní pětiboj. Je tam víc disci-
plín. Když totiž baron Coubertain na 
začátku století vytvořil moderní pěti-
boj, snažil se i on navázat na antický 
ideál všestrannosti.

 Zmínil jste se, že máte rád vše-
strannost nejen ve sportu, ale i v ži-
votě. Co si pod tím máme předsta-
vit?
Z mého pohledu jde o to, aby byl člo-
věk „použitelný“ v co nejširším po-
li aktivit a mohl se tak uplatnit v ši-
rokém okruhu činností. Nefandím 

nějaké velmi úzké specializaci. Také 
z hlediska evoluce se jeví rozvoj vše-
strannosti jako výhodný. Dlouhodo-
bě nejúspěšnější jsou živočišné druhy 
schopné nejlépe se adaptovat na ne-
odhadnutelné a náhlé změny v život-
ních podmínkách. A právě třeba mo-
derní pětiboj, kde šermuji, střílím, bě-
hám, jezdím na koni a plavu, se pře-
náší i do běžného života. S trochou 
nadsázky mohu říct, že kdyby bylo 
nejhůř, dokážu někam utéct, odjet na 
koni, ubránit se kordem, střílet anebo 
někam přeplavat. Kromě toho studu-
ji fakultu tělesné výchovy a měl bych 
mít tudíž i „něco v hlavě.“ 

 K tomu „něco v hlavě“ určitě pat-
ří, zvláště pro sportovce, tolik důle-
žitý styl? Dělá vám problémy ho do-
držovat?
Všechno je o životní fi lozofi i. Jakmile 
si vytyčím nějaký cíl, vytrvale za ním 
jdu a hned tak se nevzdávám. Jistým 
důkazem mé vytrvalosti, i když tro-
chu úsměvným, je třeba moje studi-
um. V 25 letech jsem teprve ve třetím 
ročníku bakalářského studia, ale vytr-
vám, kdybych měl studovat do třice-
ti. Můj životní styl je samozřejmě hod-

Pětibojař David Svoboda je vyznavačem všestrannosti
Byl vyhlášen pětibojařem roku 2010 a tento titul získal už potřetí. Kro-
mě toho je v moderním pětiboji mistrem Evropy a dvojnásobným vice-
mistrem světa. Tenhle sympaťák stíhá navíc studovat vysokou školu, jez-
dit na běžkách nebo skákat padákem.

ně ovlivněn vrcholovým sportem. Těž-
ko bych třeba mohl kouřit a ani mě to 
moc neláká, nebo holdovat přehnaně 
alkoholu. Na zdravé výživě spolupra-
cuji s Petrem Havlíčkem, jídelníček si 
úplně v pohodě hlídám a dělá mi vy-
loženě dobře. Nejsem zase ale tako-
vý nudný asketa, rád si popovídám 
a zhruba jednou za týden nebo za čtr-
náct dní si klidně zajdu do hospody na 
pivo. Platí tady ale jasné pravidlo, že 
všeho s mírou, protože kdybych den-
ně vysedával u piva, daleko bych to ve 
sportu nedotáhl. Důležitou součástí 
regenerace je ale třeba i spánek, a to 
musím dodržovat. Pak ty výkony tepr-
ve za něco stojí. 

 Která z disciplín moderního pě-

tiboje byla pro vás na začátku vaší 
sportovní kariéry nejtvrdším oříš-
kem?
Šerm mi šel celkem rychle, jelikož 
jsem se uměl pohybovat na nohou 
díky zkušenostem z karate. Střelba 
mě vždycky bavila, už v dětství jsme 
s bráchou stříleli na chalupě do vše-
ho možného ze vzduchovky. Plavání 
jsem se věnoval léta závodně a běh mi 
také problém nedělal. Nejhorší to by-
lo asi s jízdou na koni. Nejdříve jsem 
se musel naučit na něj vůbec vysko-
čit, pak ho ovládat, skamarádit se 
s ním a porozumět si navzájem. S ko-
něm mám vůbec zážitky, nejznáměj-
ší asi ten z Olympijských her v Pekin-
gu. Měl jsem tam blízko v moderním 
pětiboji k celkovému vítězství, ovšem 
pak jsme se s koníkem vyváleli při sko-
ku a bylo po zlatě. Skončil jsem někde 
ve třetí desítce, ale tohle se ve spor-
tu stává. 

 Co je pravdy na tom, že se zásadně 
změnila pravidla při střelbě ze vzdu-
chové pistole?
To je pravda! Dříve byla střelba samo-
statná a klidová, ale od roku 2009 má-
me střelbu spojenou s během, podob-
ně jako tomu je třeba v zimním biatlo-
nu. Běžíme tři kilometry a během to-
ho máme tři zastávky na střílení. 

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv Davida Svobody

Také 31. ročník se zaměřuje na pro-
línání žánrů a neobvyklé hudební 
projekty. Tématem letošního roční-
ku je Naše Itálie. Itálie je hlavním 
tématem pořadů Putování F. Lisz-
ta po Itálii, klavírní vyprávění ži-
votního osudu skladatele v podá-
ní Pavla Chaloupky, Musica Italiana 
se skladbami Vivaldiho, Scarlattiho 

a dalších. Tak jako ve dvou předcho-
zích ročnících i letošní festival mys-
lí na nejmenší návštěvníky. Basti-
en a Bastienka je operním předsta-
vením mladých členů Divadla J. K. 
Tyla, kterou napsal tehdy dvanácti-
letý W. A. Mozart. Mezi mimořádné 
akce se řadí i oblíbený plzeňský ma-
sopust s průvodem maškar městem, 
staročeskou zabíjačkou a veselicí Na 
Spilce, který se tentokrát chystá na 
5. března. Srdcem 31. ročníku Sme-
tanovských dnů se stala Měšťanská 
beseda v Plzni, kde se odehraje cel-
kem 14 akcí i fi lmové večery. Mezi-
oborové odborné sympozium k pro-
blematice 19. století se tradičně ko-
ná v prostorách Studijní a vědecké 
knihovny Plzeňského kraje. Součástí 
programové nabídky jsou koncerty, 
divadlo, výstavy i fi lmové projekce. 
Koncert fi nské rockové kapely APO-
CALYPTICA nazvaný 7th Symphony, 
se uskuteční 25. února od 20 hodin 
v plzeňské hale TJ Lokomotiva. 

Text: Olga Čermáková,
foto: DC Media

Smetanovské dny ve fi nále
Plzeň | Špičková klasická hudba, divadelní představení, ale také tanec, 
unikátní koncert pro čtyři harfy, mezioborové vědecké sympozium, vý-
stava, fi lmy, nebo tradiční masopust a koncert slavné fi nské skupiny 
Apocalyptica, to vše přináší až do poloviny března největší plzeňský hu-
dební festival Smetanovské dny. 

Na snímku virtuosové Miroslav Vilí-
mec a Jarmila Vlachová.

Výstava je tematicky rozdělena do 
tří částí. První je historická, připra-
vilo ji Národní technické muzeum 
a je věnována především letošní-
mu oslavenci – Pražskému orloji. 
„Orloj se expozice přirozeně nevejde, 
proto zde návštěvníci najdou alespoň 
důležité dokumenty, které se k němu 
a k jeho tvůrcům vztahují“, říká pra-
covník muzea Radko Kynčl, který 
historickou část výstavy připravil. 
Ve druhé části se prezentuje čes-
ký hodinářský průmysl, který opět 
vstává z popela. O své místo na tr-
hu se tak opět hlásí hodinky Prim. 
Zcela mimořádným příspěvkem je 
potom expozice 20 nejznámějších 
švýcarských značek. Nejdražší ex-
ponáty představuje fi rma Jaeger-
LeCoultre založená v roce 1833, je-
jíž hodnota dosahuje 13 milionů 
korun. Výstava hodin a hodinek 
potrvá do 29. Března. (od dop.)

Unikátní hodiny
a hodinky
na radnici

Šest let orloje slaví celé Česko uni-
kátní expozicí – první výstavou 
hodin a hodinek v budově Staro-
městské radnice v Praze. Své vý-
robky při této příležitosti veřejnos-
ti představují i největší švýcarské 
hodinářské fi rmy.

BMW xDrive

www.autogral.cz Radost z jízdy

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, Ústí nad Labem, Tel. 475 201 527, www.autogral.cz

RADOST VŽDY OČEKÁVÁ NEČEKANÉ.
BMW xDRIVE – NYNÍ DOSTUPNÝ VE 46 MODELECH BMW.
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tak mají jedinečnou možnost sledo-
vat znovuvzkříšení těchto objektů na 
vlastní oči. Cena výstavby replik ob-
jektů si vyžádá náklady okolo 26 mi-
lionů korun.
Každý, kdo se na chvíli rád zastaví, se 
sem může vypravit, a když ne hned, 
třeba na jaře, či v létě. Zastavit se, za-
snít se na chvíli a představit si, jaké 
by to bylo, žít před sto dvěma sty léty 

a alespoň na chviličku žít v chaloup-
ce, která má jednu sednici, komůrku, 
a kde třeba bydlelo pohromadě i de-
set lidí.
A až pojedete do Vysokého Chlumce, 
určitě si všimněte hradu, který se ty-
čí nad obcí. Jedná se o bývalou tvrz, 
dnes hrad a zámek Vysoký Chlumec, 
který sice není veřejnosti přístup-
ný, ale který spoluvlastní vnučka po-

sledního českého krále a císaře Kar-
la I. Habsburského (1887 – 1922) a je-
ho ženy císařovny Zity – princezna 
Maria Beatrix Anna von Habsburg-
Lothringen, která žije hlavně v Ně-
mecku a na hrad jezdí s manželem 
šlechticem a podnikatelem převáž-
ně v létě. 
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Od roku 1999 buduje Hornické muze-
um Příbram tento regionální skanzen 
na tříhektarové ploše. Do přírodního 
areálu v údolí potoka jsou postupně 
stěhovány hodnotné vesnické stav-
by, které by jinak na svém původním 
místě zanikly. „Jde o zemědělské used-
losti, chalupnická a domkářská stavení, 
hospodářské stavby, technické stavby 
na vodní pohon a drobné sakrální ob-

jekty, které v převážné většině pocháze-
jí ze 2. poloviny 18. až počátku 20. sto-
letí,“ prozradil pracovník příbramské-
ho muzea Lubomír Procházka, kte-
rý má skanzen na starosti. A tak na 
krásném místě najdete nejméně 15 
staveb. Celkem osm je původních. 
Mezi nimi domy, chaloupky, špýchar, 
vodní pilu, stodolu, nebo třeba seník 
či včelín. Unikátní nejsou jen stavby, 
ale třeba i sbírkové předměty země-
dělského nářadí, řemeslného náčiní 
i vybavení interiérů domácností jed-
notlivých usedlostí.
„Oblast středního Povltaví je jedinečná 
v rámci středních Čech poměrně znač-
ným počtem zachovaných objektů li-
dového stavitelství z 18. až počátku 20. 
století. Výjimkou nejsou ani památky 
podstatně starší, například kamenné 
stavební články z pozdního středověku 
a kamenné brány ze 17. století. Tento re-
gion je zajímavý typem lidového domu 
povodí Berounky a Středočeské pahor-
katiny s mnohými charakteristickými 
rysy,“ dodal Lubomír Procházka.

Špíchary a holubník z osady Pojezdec u Kosovy Hory.

Hospodářské stavení z Městečka u Olbramovic.

Skanzen vesnických staveb středního Povltaví
Pokud máte rádi historii, hezké věci, krásné stavby, které mají takzvaně 
duši, a chcete se vrátit do minulosti, přijměte od nás jako tip na rodin-
ný výlet pozvání na zcela ojedinělé místo. Najdete ho ve Vysokém Chlum-
ci u Sedlčan ve středních Čechách, kde funguje Skanzen vesnických sta-
veb středního Povltaví.
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Od roku 2009 je zde také realizována 
výstavba čtyř nových objektů - vod-
ního mlýna z Radešic, stodoly z Ma-
šova, obytného domu z Jíví a seníku 
z bývalého katastru Záběhlá resp. Bu-
ková u Rožmitálu ve Vojenském újez-
du Brdy. Jejich úplné zpřístupnění ve-
řejnosti se předpokládá pravděpo-
dobně v závěru tohoto roku či na za-
čátku příštího. Návštěvníci skanzenu 
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NABÍZÍME K PRONÁJMU ATRAKTIVNÍ PROSTORY
 vhodné pro lékařské ordinace, kosmetická studia, kancelářské prostory, rehabilitace apod.

 moderní opravený objekt v Krupce, okres Teplice v Čechách, výhodná poloha, kompletní služby

 v objektu pošta, lékařská ordinace, lékárna

Kontakt: jednatel společnosti: tel.: 602 427 500

Vážení a milí čtenáři
a příznivci Metropolu,
můj dnešní příspěvek by vám chtěl 
zlepšit náladu, pokud to zrovna z něja-
kého důvodu potřebujete. Je o štěstí. Co 
je to štěstí?, ptá se klasik a ústy výbor-
ného herce Jaroslava Marvana odpoví-
dá: Štěstí je jenom muuuška zlatá…
A co znamená štěstí pro mne? Štěs-
tí je, když se ráno probudím zdravá 
a odpočatá, plná očekávání, co mne 
čeká a ten skvělý pocit si po celý den 
udržím. Štěstí je, když nakrmím hla-
dová zvířata na terase, rybičky v akvá-

riu a chvilku pozoruji jejich spokoje-
né rejdění. Štěstí je, když v mraze na-
startuji automobil a cestou v hlavě 
probírám, s kým se setkám, komu za-
volám, co pěkného mu povím a už se 
těším na výbornou ranní kávu s kole-
gy v redakci. Štěstí je, že mám práci, 
která mne baví, a tak se na všechny 
lidi kolem sebe usmívám a rozdávám 
dobrou náladu a oni mi stejnou min-
cí oplácejí. Všechno jde potom lépe 
od ruky. Štěstí je, když moje dílo ně-
kdo ocení. Štěstí také je, když mohu 
někomu pomoci, nebo posloužit a dě-

lám to opravdu ráda. Štěstí je, když se 
dozvídám, že moji blízcí jsou v pořád-
ku a prosperují. Štěstí je, když se se-
tkám s přáteli, společně si zazpívá-
me, zajdeme do divadla, na koncert, či 
do tělocvičny, a sdílíme zážitky. Štěs-
tí je, když se večer ponořím do dob-
ré knihy a čtení protáhnu až do půlno-
ci. Štěstí je, když potom krásně usnu 
a pošlu svoji duši občerstvit. Štěstím 
jsou pro mne i barevné a živé sny. Vět-
šinou do nich vstupují andělé, radí mi 
a podporují mne. Štěstí je, že mám za 
co být vděčná a vážím si toho. Štěstí 

je, když se ráno probudím… Ke štěs-
tí někdy stačí málo. Jen je třeba si to 
uvědomit.
A co je vaším štěstím? Zkuste si to 
nahlas povědět, nebo napsat jako teď 
já. Zaručeně vám to zvedne náladu 
a možná i koutky úst. 
Přes všechny trampoty, které den mů-
že přinést, vám kupu štěstí do další-
ho setkání s Metropolem za celý tým 
tvůrců tohoto vydání přeje
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz


