
Hokejista roku Martin Straka, který jako kapitán a manažer v jedné osobě dovedl Plzeň až 
do semifi nále. „Obě ceny jsou hezké, té hokejové si vážím o něco víc,“ řekl Straka. „A jestli 

budu hrát i příští ročník? Snad síly stále mám. Snad se povede jako ten letošní,“ dodal 
šestatřicetiletý lídr a generální manažer západočeského klubu, který se stal nejlepším 

hokejistou letošní sezony.
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Rybí restaurant obnovuje tradici | Západočeši jsou poprvé v historii českými šampiony | Stavíme - bydlíme se Zápa-
dočeským Metropolem| Víte, co vás čeká? Ludmila Petříková vám to sdělí v horoskopu | Vyluštěte si poukaz do plzeň-
ského kosmetického salonu Meduňka | Karel Roden se stává fi lmovým producentem | Začíná sezona hradů a zámků

Největší sympaťákNejvětší sympaťák
nejlepším hokejistounejlepším hokejistou

 Narodil se 3. září 1972 v Plzni ve zna-
mení Panny. 
 V roce 2005 získal na světovém šam-

pionátu ve Vídni svůj první titul mistra 
světa.
 Spolu s Jaromírem Jágrem patří v NHL 

k nejproduktivnějším hráčům New York 
Rangers
 Svoji zámořskou kariéru zahájil již 

v roce 1992 v Pittsburghu Penguins, kde 
strávil s přestávkami celkem devět let. 
Mezitím si krátce zahrál v týmech Ot-
tawy Senators, New York Rangers a Flo-
rida Panthers. V jednom ročníku NHL se 
objevil v dresu Los Angeles Kings.
 Svůj první gól v NHL střelil brankáři 

Miku Richterovi již při prvním utkání 10. 
února 1993 proti New York Rangers.
 Sezónu 2004/2005 odehrál Straka 

v Plzní, kde nasbíral 34 bodů ve 45 zá-
pasech. Ke konci sezóny jej trápila bo-
lavá třísla a hrozilo, že nepojede na MS 
do Vídně. Straka má různé zdravotní 
problémy již od roku 2001, kdy si zlomil 
holenní kost. V lednu 2004 absolvoval 
operaci obou kolen.
 V roce 1998 získal jako člen české re-

prezentace zlato na ZOH v japonském 
Naganu. 

Je to úspěch celého týmu
„Chtěl bych poděkovat klukům z muž-
stva, kteří mi dopomohli k ocenění. Celé 
družstvo na tom má podíl, toho si cením 
nejvíce,“ řekl Straka. Šestatřicetiletý ho-
kejista se před sezónou z NHL vracel 
s rozpaky. „Bál jsem se. Věděl jsem, že je 
to velká výzva, extraliga je těžká, snažil 
jsem se ale udělat maximum, abych ne-
dopadl jako jiní, tak snad se to povedlo,“ 
popsal situaci před rokem. Ročník se 
mu však povedl, na ledě byl tahounem. 
„Celé družstvo na tom má podíl, toho si 
cením nejvíce,“ vyzdvihla důležitost 
kolektivního pojetí hokeje ikona plzeň-
ských ochozů. 
„Je to ocenění za to, co jsme na ledě uká-
zali a to nejen já, ale všichni. Lepší než 
kdyby někde napsali, že jsem na tom 
špatně a už bych toho měl nechat,“ do-
dal Straka, kterému podle jeho slov 
bylo nejhůř šest kol před koncem 
základní části. „Byla to těžká sezona, 
byly tam slabší a lepší chvilky, což se ale 
stává a je to normální. Šest kol před kon-
cem nám nebylo moc do zpěvu, protože 
jsme byli na devátém místě, ale nakonec 
jsme to play off vybojovali vůlí, protože 
kluci ho moc chtěli. Play off byl plzeňský 
cíl a nakonec to dopadlo úspěšně,“ po-
chvaloval si forvard, kterému bylo v se-
zoně nejhůř ke konci základní části.
„Když zbývalo šest kol do konce, to mi 
nebylo vůbec dobře. Hodně nám pomohla 
pauza, zmobilizovali jsme síly a odpo-
činuli si psychicky. To nás nakoplo, uvě-
domili jsme si o co nám jde, chtěli jsme 
něco dokázat,“ přiznal Straka. „Sezona 
byla náročná. Věděl jsem ale hned od za-
čátku, že soutěž bude těžká. Určitě jsem 
ji nepodceňoval. Když byla pauza v NHL, 
tak jsem extraligu zažil. Čili jsem věděl, 

do čeho jdu. Člověk musí být psychicky 
odolný a fyzicky zdatný, protože jen s ta-
lentem už v dnešním hokeji neuspěje. Klu-
ci jsou všichni fyzicky vyspělí a šikovní,“ 
prohlásil sympatický Plzeňan, který 
byl před začátkem soutěžního roční-
ku na tlak na svou osobu připraven.
„Tlak je vždycky. Něco se ode mě očeká-
valo. Když jste klíčovou postavou týmu, 
tak s tím musíte počítat,“ doplnil Straka, 
který následně naznačil, který z mo-
mentů sezony byl pro něj největší ra-
dostí a odměnou. „Kluci nebyli nějakých 
pět let v play off a bylo úžasné sledovat, 
jak chtěli postoupit dál. Bylo to nádherné. 
Pro mě osobně to byla ta největší odmě-
na,“ dodala ikona plzeňského hokeje.

Miluje steaky a zeleninu
Měl vždy tah na branku a uměl předví-
dat. Když kdysi prasklo potrubí v jeho 
domě a v obýváku stálo 30 centimetrů 
vody, odstěhoval se i s rodinou do hote-
lu. Do svého hotelu U Zvonu.
„Chtěl jsem investovat vydělané peníze. 
A také mi v Plzni chybělo místo, kam vzít 
na jednání obchodní partnery nebo ka-
marády. Sedávali jsme po hospodách, kde 
to za moc nestálo,“ vysvětlil své podni-
kání Straka, který je nadšený, že když 
mu hotel uvaří, nač má právě chuť. 
„Nejraději si dávám steak a zeleninu, ale 
když mám chuť na něco jiného, uvaří mi 
to. To je výhoda vlastního hotelu,“ dodal. 
A jak to vypadá s jeho reprezentací? 
„Už je mi hodně let a je tu mnoho mla-
dých kluků, kteří by měli dostat šanci. 
Nevím, proč bych jim měl zabírat místo. 
Moje chvíle v reprezentaci skončila. Řekl 
jsem to po olympiádě a nic na svém roz-
hodnutí měnit nebudu,“ uzavřel debatu.

Text a foto: Metropol 

JAZYKY  

+ učebnice ZDARMA
Kurzy jen 1 999 Kč/semestr      pomaturitní jen 18 999 Kč      začátek v září      www.parole.cz      tel. 840 111 249

Martin Straka

www.nabytek-brueckl.cz

PlzeÀ-Bory • Dvofiákova 2
(roh Klatovská/Dvofiákova)

Zdravotní matrace
• rozmûr: 90 x 200 cm
• 406 pouzdrov˘ch pruÏin
• zimní/letní strana
• vhodná pro osoby s
  onemocnûním pátefie

3.990,-3.990,-3.990,-
6139,-

-35%
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NEJLEPŠÍ CENY
Nákupní Centrum

 BORSKÁ POLE
U Letiště 2/1074, 320 11 Plzeň

Tel: 373 737 911
Otevírací doba: po - ne 9.00 - 21.00h

02 Západočeský Metropol: noviny, které s vámi mluví  | bezplatná distribuce do domácností v západních Čechách
in

ze
rc

e

zd
ra

vá
 s

tr
av

a

METROPOL 
krátce

Zahájení lázeňské
sezony

Karlovy Vary l Lázeňská sezona 
v Karlových Varech odstartovala. 
Kulturně společenská akce začala ve 
čtvrtek 30. dubna a trvala do neděle 
3. května. Byla spojená se svěcením 
pramenů, udělováním prestižních 
cen, historickým průvodem Karla IV. 
a v neposlední řadě s velkolepým oh-
ňostrojem. Letos město Karlovy Va-
ry spolu se svými partnery připravi-
lo spoustu zajímavých akcí. Nechy-
běly koncerty, divadelní představení 
ani jarmark.

Pojedou maraton
Řezno l Nový mezinárodní maraton 
pro cyklisty, jenž má spojit němec-
ké Řezno, Plzeň a Prahu, odstartuje 
9. května v Řezně. Organizátoři po-
čítají s účastí amatérských sportov-
ců nejen z Německa, ale i Čech, kte-
ří budou mít za úkol zdolat 290 kilo-
metrů dlouhou trať. Cyklomaraton, 
který bude součástí oslav Dne Evro-
py, bude mít startovní výstřel v 6 ho-
din. Na území Plzeňského kraje po-
vede přes Železnou, Bor, Stříbro a Pl-
zeň.

Oslavte mír
Plzeň l Slavnosti svobody, které při-
pravilo město Plzeň, začaly v sobotu 
2. května a vyvrcholí 6. května. Dora-
zili američtí i belgičtí veteráni, v pro-
vozu je tradičně i historický vojenský 
kemp. Na tradiční jízdu městem se 
kolona historických vozů vydá v ne-
děli 10. května v 11 hodin z náměstí 
Míru v Plzni. Podrobněji o oslavách 
na WWW.slavnostisvobody.cz 

Radní ocení Havla 
Plzeň l Exprezident Václav Havel do-
stane letos v Plzni prestižní městskou 
Cenu 1. června. Ocenění připomí-
ná události z roku 1953, kdy Plzeňa-
né otevřeně vystoupili proti režimu 
v souvislosti s měnovou reformou. 
Havel dostane ocenění na zasedání 
zastupitelstva města za celoživotní 
boj proti totalitě. Cenu uděluje od ro-
ku 1993 rada města.

Vzniká nový sad 
Plzeň l Středoškoláci zahájili o letoš-
ním Dnu země v Tyršově sadu v Plzni 
výsadbu nového genového ovocného 
sadu. Zasadili zatím zhruba dvacet 
jabloní a desítku hrušní. Jde o tradič-
ní krajové odrůdy ovocných stromů 
typické pro severní a jižní Plzeňsko, 
Domažlicko, Pošumaví a Rokycan-
sko. Podle odborníků by mohlo časem 
v sadu růst 60 tradičních odrůd ovoc-
ných stromů. (met) 

Plzeň l Plzeňský škodovácký gigant 
Škoda JS má nasmlouvány zakázky až 
do roku 2015. Plzeňská Škoda jader-
né strojírenství měla loni před zda-
něním zisk 173 milionů korun a o rok 
dříve to bylo 160 milionů korun. Pod-
le vedoucích pracovníků fi rmy, která 
má ruského vlastníka (strojírensko-
metalurgickou skupinu OMZ), je pod-
nik ziskový již deset let. „Letos plánu-
jeme utržit 3,5 miliardy korun,“ uve-
dl generální ředitel a předseda před-
stavenstva Miroslav Fiala. Podle něho 
podepsal podnik loni nové kontrak-
ty za čtyři miliardy korun. Celkem 
máme nasmlouvané zakázky za více 
než deset miliard korun, řadu z nich 
až do roku 2015. „Padesát procent na-
šich výkonů tvoří inženýring, 35 pro-
cent pak výroba a servis jaderných zaří-
zení,“ dodal ředitel.

Jedním z důvodů je, že rybí maso je 
zdravé a skutečnost, že spotřeba slad-
kovodních ryb v tuzemsku je trva-
le na úrovni necelých dvou kilogramů 
na osobu za rok, a to je podle Kováříka 
strašně málo. „V zemích Evropské unie je 
průměr víc než pět kilogramů a to musí-
me dohnat,“ míní majitel. Pouhých dva-
cet procent produkce kapra se napří-
klad zkonzumuje mimo Vánoce, zbytek 
pak připadá na období vánočních svát-
ků. Masa přitom každý Čech sní roč-
ně 80 kilogramů, z toho polovinu tvo-

Zařízení přijela slavnostně ote-
vřít i hejtmanka Milada Emmero-
vá (uprostřed). Ta donedávna patři-
la k odpůrcům, nicméně při otevření 
změnila názor. „V Česku máme plno 
cizinců, kteří sem přišli za prací. Nyní 
ji ztratili, nemají ani byty a do této si-
tuace, kterou matky nepředvídaly, ro-
dí děti. Než aby dítě žilo v nepříznivém 
prostředí, pak raději podporuji baby-
box,“ uvedla hejtmanka. Zároveň ale 
připomněla odvrácenou stranu, že 

Plzeň l Výuka jazyků je nepostrada-
telným doplňkem při zvyšování kva-
lifi kace. To si uvědomili i studenti 
soukromé jazykové školy v Plzni. Za 
letošní školní rok získali v kursu výu-
ky angličtiny dostatek znalostí, takže 
v příštím roce mohou složit meziná-
rodně uznávané zkoušky. „Poslucha-
či si uvědomují, že je nutné si neustá-
le vzdělání doplňovat a jazyky je posu-
nou výš na trhu práce,“ uvedla lektor-
ka Michaela Šandorová. To potvrzují 

i účastníci kursu. „Pracuji v nadnárod-
ní společnosti a perfektní znalost svě-
tových jazyků je prostě nutná,“ pozna-
menala Karin Pavuková. „Jsme na ma-
teřské dovolené a výukou jazyků si roz-
šiřujeme výběr nabídek na zaměstnání 
po návratu do práce,“ přiznaly Helena 
Reinwartová a Silvie Pražmová. „Jsme 
výborný kolektiv a baví nás to tu,“ do-
dala Bára Kočová. 

A proč ten název? Protože právě Dodo byl jen první, je-
hož vyhubení má na svědomí člověk už v 17. století. Bo-
hužel podle statistiky dnes vymírá na naší planetě nej-
méně jeden živočišný druh denně. „Zbývá velice malé ži-
votní prostředí pro ty, kteří si tak stejně jako my, zaslouží na 
naší společné planetě žít,“ uvedl autor 120 fotografi í v kni-
ze Jaroslav Vogeltanz. „Až ovšem na obrázek žirafy. Tu na-
še plzeňská zoo nechová, ale už se na to chystá. Během dvou 
let by se mohla po zoo žirafa procházet ,“ prozradil Vogel-
tanz. „Naším záměrem bylo, aby si lidé uvědomili, že příro-
da je ohrožená a že je důležité budovat a rozšiřovat zoolo-
gické zahrady, kde zvířata mohou žít bez obav, že je člověk 
zlikviduje docela,“ upozornil autor textů v knize Franti-
šek Hykeš. Kniha přibližuje zvířata tak, jak je mnohdy 
ani neznáme. Plzeňská zoo je druhou nejstarší zahradou 
v ČR. K vidění je tu přes tisíc chovaných druhů. S pěti ti-
síci jedinci je druhově i početně nejbohatší tuzemskou 
zoologickou zahradou. Ročně ji navštíví zhruba 400 tisíc 
návštěvníků. (ol)

Škoda JS se krize
neobává

Rybí restaurant obnovuje tradiciRybí restaurant obnovuje tradici
Plzeň l Zbrusu nová a rozhodně prv-
ní restaurace v Česku, kde se při-
pravují pokrmy pouze z čerstvých 
sladkovodních ryb, je v Plzni. Maji-
tel a šéfkuchař restaurace U Rybaří-
ka v jedné osobě Pavel Kovářík počí-
tá s tím, že podle zájmu by počet re-
staurací v Česku postupně zvýšil. 

ří maso  vepřové. Kmotrem nad novou 
restaurací, která nemá v Česku obdo-
by, je známý český kuchař a specialista 
na rybí kuchyni Miloš Štěpnička z Vod-

ňan. „Důvodem nízké konzumace sladko-
vodních ryb v Čechách je téměř neexistu-
jící trh s tímto artiklem,“ uvedl Štěpnič-
ka. „Sladkovodní rybu koupíte pouze jen 

První schránka na děti v Plzeňském kraji
Klatovy l První babybox v Plzeň-
ském kraji zprovoznili v klatov-
ské nemocnici. Plzeňský kraj byl  
dosud jediným regionem, kde ba-
bybox chyběl. Zařízení je vyhří-
vané a zajištěné tak, že okamžitě 
po uložení dítěte se spustí alarm 
a zdravotníci se dítěte ujmou. 

babybox dítěti zabrání v tom, aby 
se dovědělo o své minulosti, nepo-
zná svoje rodiče, neví se, jestli si od 
nich nepřineslo zátěž v podobě dě-
dičné choroby či vrozeného infekč-

ního onemocnění. Také ona by proto 
raději doporučila utajený porod ne-
bo předání dítěte k adopci. Za čty-
ři roky fungování bybyboxů v Česku 
v nich lékaři našli 17 dětí.  (ol)

Snímek zachycuje posluchače při skupinové konverzaci (uprostřed stojící lektorka Mi-
chaela Šandorová)Foto: Metropol

Kolik jazyků umíš...

Kniha o zoo pobaví i poučí

na sádkách a otevřít originální restaura-
ci nabízející pokrmy z čerstvých ryb je vý-
borné,“ dodal.
Čerstvými rybami bude originální re-
stauraci v Plzni zásobovat Klatovské ry-
bářství. „Na jídelníčku mám padesát spe-
cialit. Celoročně počítám s kaprem, pstru-
hem, sivenem a v nabídce nechybí candát, 
štika nebo sumec. Nabízím i několik druhů 
rybích polévek, gulášů, rybích špízů  a na-
příklad třeboňskou specialitu rybí hranol-
ky. Zejména dětským konzumentům mo-
hu nabídnout fi lety bez kostí,“ vyjmeno-
val menu Kovářík, kterého jako rybáře 
a gurmána k otevření vlastního rybí-
ho grilu přivedla nemožnost pochutnat 
si v restauraci na čerstvě ulovené rybě. 
A také je to návrat ke kořenům. „Můj 
strýc Jindřich Vaňha provozoval před vál-
kou proslulou rybí restauraci na Václav-
ském náměstí a rybářský velkopodnik,“ 
prozradil na závěr  Kovářík.  (ol)

Foto: Adéla Macháčková

Plzeň l To nejlepší co nabízí plzeňská zoologická za-
hrada najdete v knize Jaroslava Vogeltanze (vpravo) 
a Františka Hykeše, Dodo byl jen první. Publikace ma-
puje historii jedné z největších zoologických zahrad 
v Česku a upozorňuje na důležitost zachování rostlin-
ných a živočišných druhů na planetě.o 
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Vytrvalci vytvořili
Český rekord

Mladí plavci z výběrové plavec-
ké školy Jiřího Řezáče vytvoři-
li  v bazénu sportovního klubu 
Radbuza Plzeň další Český re-
kord v extrémně vytrvalostním 
plavání. 

Štafeta 11 plavců s věkovým prů-
měrem 11 let dokázala  nepřetrži-
tě plavat 24 hodin fyzicky nejná-
ročnějším plaveckým způsobem 
motýl uplavat 51.460 metrů. 
Mladí plavci se tím zapsali  do 
České knihy rekordů a kuriozit. 
Tento výkon bude navíc poslán 
do Guinnessovy knihy rekordů 
k posouzení, zdali se nejedná 
také o rekord světový. Této v Če-
chách ojedinělé plavecké vytrva-
lostní akce se zúčastnili výhradně 
plavci, kteří nikdy nebyli a nejsou 
členy žádného plaveckého oddílu 
a plavání se tak nevěnují závod-
ně. O to je jejich dosažený výkon  
obdivuhodnější. Plavci z této pla-
vecké školy vytvořili v extrémně 
vytrvalostním plavání Český re-
kord,   který byl zapsán do České 
knihy rekordů a kuriozit již loni. 
Tehdy historicky nejmladší sku-
pina Českých plavců  s věkovým 
průměrem pouhých 10 let  plava-
la 24 hodinovou štafetu libovol-
nými plaveckými způsoby.
Štafety se zúčastnili:  Stupková 
Barbora, Kotorová Anna, Hucl Jiří, 
Krýnerová Jana, Přibylová Pavlí-
na, Berešová Barbora, Šťáhlavský 
Petr, Častorál Jakub, Hirmanová 
Aneta, Shonová Viktorie, Hron 
David, Jarošová Renáta.  (me)
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Kurzy pro získání řidičského oprávnění skupiny „B“
Nejbližší kurz

začíná
13. května

IVAN BRABEC
AUTOŠKOLA

DOBRÁ
CENA

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

Mistři, mistři... znělo lázněmi 
 Oslavy titulu mistrů extraligy se ze 
stadionu přesunuly do centra města. 
Automobily vyzdobené šálami a vla-
ječkami s logem týmu HC Energie 
v dlouhých kolonách a za hlasitého 
troubení projížděly městem. „Tak je to 
tam. Konečně jsme se dočkali. Nikdo na 
naše kluky nemá,“ řekl student Mar-
tin Bureš. Plno bylo ve většině barů, 
restaurací a hospod ve městě. „Vsadil 
jsem na Energii tisíc korun a beru přes 
dva,“ rozplýval se radostí v restaura-
ci U Kubrychtů Jan Dočekal. Další lidé 
zamířili do Staré Role. „Pijeme, slaví-
me titul,“ přiznal Rudolf Petrželka.
Společně na oslavě si pak zazpívali 
oslavnou skladbu mistrů We Are the 

Champions od skupiny Queen. „Vyčer-
pání je obrovské,“ poznamenal vete-
rán Josef Řezníček, který na svůj dru-
hý titul čekal dlouhých 15 let. „K ná-
vratu do týmu mě budou přemlouvat 
a už přemlouvají. Budu tvrdý,“ dodal 
obránce, který oznámil konec karié-
ry. Bojovnost a touha vítězit byly nej-
větší ozdobou Energie, která po Vse-
tínu, Spartě, Slavii a Zlínu jako pátý 
tým české extraligy dokázala po roce 
znovu postoupit až do fi nále. I letos 
se o hokejový um starala především 
první karlovarská formace v čele 
s kapitánem Václavem Skuhravým 
a dlouhánem Petrem Kumstátem, se 
197 centimetry nejvyšším hráčem 
soutěže. Z brankoviště vše jistil spo-

Západočeši jsou poprvé v historii českými šampiony
Hokejisté Energie Karlovy Vary se stali mistry ČR v ledním hokeji a oslavy neberou konce. Rozhodující zápas fi -
nálové série sledovali i fanoušci z řad týmu Buggyra International Racing System v čele s mistrem Evropy a zdat-
ným hokejistou Davidem Vršeckým. „U televize jsou to vždycky větší nervy, než když člověk sám závodí. Nicméně 
mě neopouštěla víra ve vítězství Karlových Varů,“ řekl David. 

Mariánské Lázně l O víkendu 9. a 10. 
května se uskuteční v bývalém vojen-
ském prostoru Trstěnice u Mariánských 
Lázní  ofi ciální závod Rally Truck Trial.
Lidé, kteří pravidelně navštěvují zá-
vody upravených nákladních vozů 
jezdících v terénu, mohou tentokrát 
zhlédnout závod podobný Rally Pa-
říž – Dakar. Poprvé se totiž uskuteční 
rychlostní závody nejen truck vozů. Na 
rozdíl od klasického Truck trialu jsou 
v této soutěži nákladní vozy rozděleny 
pouze do dvou kategorií a to podle to-
náže do 7 499 kg a od 7 500 kg. Vozy Of-
froad se představí ve třech kategoriích 
a možnost startovat dostanou i Endura 
a stále oblíbenější čtyřkolky. Naskytne 
se tak možnost porovnat rozdíl v jez-
deckém umění řidičů malých osobních 
aut, ale také velkých osmi kolových 
vozů Tatra. Pro závodníky budou při-

Manažer HC Energie Miroslav Vaněk byl spokojen. Hokejisté Karlových Varů udě-
lali jeden z nejlepších obchodů. Vyměnili s hejtmanem Karlovarského kraje 
Josefem Novotným puk, s nímž se hrálo rozhodující utkání o extraligový titul 
s pražskou Slavií. Na oplátku dostali dvě stě tisíc korun. Tak vysoká je částka, 
kterou kraj jejich titul ocenil. Za to se mohl hejtman ještě vyfotit s tolik ceněným 
pohárem, jenž karlovarský klub poprvé získal.

Lukáš Mensator - nejlepší brankář sezóny:
„Za ocenění jsem moc rád, v Česku totiž chytá hodně kvalitních brankářů. 
Hokej je kolektivní sport, takže jde hlavně o týmový úspěch, ale mě těší i tahle 
cena. Musím děkovat i spoluhráčům. Možná šlo o moji životní sezónu. Největ-
ší úspěch jsem měl zatím spojený s juniorskou reprezentací, když jsem nejlep-
ším brankářem na bronzovém MS osmnáctek v roce 2002. Vyhrát extraligu je 
ale něco úplně jiného.“  (kav)

lehlivý Men sator. Výjimečným hoke-
jistou na soupisce Karlových Varů je 
už dvaačtyřicetiletý a pro změnu jen 
170 cm vysoký obránce Josef Řezní-
ček. Tento malý velký muž a nejstarší 
hráč extraligy dosáhl v této sezoně 
vedle tučného bodového zisku i vý-
znamné historické mety: jako první 
hráč v nejvyšší domácí soutěži pře-
kročil magickou hranici tisíce ode-
hraných zápasů.

Vítězové jedou na dovolenou 
Mensator a Němec míří

do Švýcarska
Mistrovství světa v ledním hokeji ve 
Švýcarsku, dovolená a rozhodování 
o dalším působení. To je program 
hráčů karlovarské Energie. Šampio-
nát se týká obránce Ondřeje Němce, 
který už je v přípravném kempu 
národního týmu a brankáře Lukáše 
Mensatora. A bude Mensator i příští 
rok hrát v dresu Energie? Smlouvu 
má již podepsanou do dubna 2010. 
„O ničem nevím, že bych měl jít jinam. 
Na 99 % tedy budu v Karlových Va-

rech,“ dodal brankář. Kapitán týmu 
Václav Skuhravý se už těší na do-
volenou. „S rodinou míříme k moři,“ 
prozradil Skuhravý. Otázku, co dál, 
si pokládá ikona Energie, obránce 
a rekordman Josef Řezníček. „Mám 

jasno. Příští sezonu v dresu Energie 
nenastoupím. Určitě ale mé další kro-
ky zůstanou spojené s hokejem v jiné 
podobě. Jestli s tím karlovarským nebo 
jiným, o tom se bude teprve rozhodo-
vat,“ řekl Řezníček. 

Rally Truck poprvé v ČR

praveny zejména rychlostní sekce, ve 
kterých musí najet co největší počet 
kol v předem dohodnutém čase. V so-
botu i v neděli proběhnou v dopoled-
ních hodinách kvalifi kace a odpoledne 

pak samotný závod. Ve večerních ho-
dinách pak bude připravena diskotéka 
s Karlem Fialou nebo vystoupení rock-
ové skupiny Berry, která natočila Truck 
trialovou hymnu. Slavnostní vyhodno-
cení závodu Rally Truck Trial proběhne 
v neděli od 17.00 hod. Další klasické 
závody Mistrovství ČR v Truck trialu 
se uskuteční  například V Krásné Lípě 
na Chomutovsku (20. a 21. 6.), v Ujko-
vicích na Maloboleslavsku (8. a 9. 8) 
nebo v Drnovicích na Jižní Moravě (29. 
a 30. 8). Kompletní informace o progra-
mu a samotných závodech pak najdete 
na www.trucktrial.cz.

Jarní počasí se ozývá, sluníčko již také o sobě dalo vědět a naše tělo trpí jarní únavou. 
Především bychom ho měli na jaře zbavit od těžkých látek, které během zimy nastřá-
dalo. Ideální jsou kombinace bylinek – čajů např. pampeliška, bříza, kopřiva, pýr, 
truskavec, ostropestřec atd. V Bylinné lékárně v Tylově ulici v Plzni, doporučujeme čaje 
s kombinací doplňku stravy Beta karotenu pupalka. Tento nový a unikátní výrobek 
od firmy nefdesanté je ideální pro ženy jako příprava nejen na opalování,ale i pro vlasy, 
kůži, nehty, premenstruační syndrom. Zároveň působí jako antioxidant .
Muži pochopitelně by měli také užívat očistný čaj s kombinací tablet z ženšenu od firmy 
nefdesanté, který má silně detoxikační účinky a zároveň působí proti únavě.

Bylinná lékárna doporučuje
produkty od firmy nefdesanté
Jaro je za dveřmi

Bylinná lékárna přeje všem čtenářům krásné prožití jara

Bylinná lékárna v Plzni, Tylova 4, tel. 377 326 203
www.bylinnalekarna.cz

NEZDRAŽUJEME !!!NEZDRAŽUJEME !!!

Kosm. ošet ení LUXUSNÍ kosmetikou GERMAINE de CAPUCCINI od 580 K  
DERMATOKOSMETIKOU Syn Care od 530 K  
STROJOVÁ LYMFODRENÁŽ 120 K  

Pokud hledáte kvalitní kosmetické ošet ení v p íjemném prost edí 
poskytované profesionály, zavítejte do našeho studia.

AKCE v b eznu:AKCE v b eznu:
H U B N U T Í
ízené po íta em 

z 4000 K  na 2500 K
za deset sezení.

Najdete zde kompletní kosmetické služby,
které uvolní t lo a pohladí duši.

Použití kosm. elektrop ístroj  
p i ošet ení je již 
standardní službou.

Tešíme se
na Vaši

návštevu!
Kosmetika, elektro-liposukce, lymfodrenáž - Mánesova 82, Plze , tel. 377 371 164

www.studiopohody.cz           eshop: www.studiopohody.mimishop.cz
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Záclony, záv sy, ubrusy, 
povle ení, hra ky a další.

To vše naleznete na www.rali.cz
nebo vám pošleme nový tišt ný katalog 2009 ZDARMA,

který si objednejte formou 
SMS na 739 134 561, e-mailem na rali@rali.cz 

RALI Decor, s.r.o., Pod Výtopnou 993, 739 92 Návsí, tel. 558 352 244

DÁRKY PRO VŠECHNY,

 Internetový účet v bance?
Běžná praxe u kohokoliv.
Internetový účet PCO?

Běžná praxe u D.I. SEVEN, a.s. !
Monitorování s výjezdem po celém území ČR.

dc@diseven.cz, tel.: 267 280 345-346

PULT  CENTRALIZOVANÉ  OCHRANY
do každého osobního počítače !

www.dekk.czwww.dekk.cz

Staré dve e? Op t nové za 1 den!

Dve e jako nové bez bourání!
Dále: domovní dve e, schody, stropní podhledy.

Zavolejte nám:
333 333 333
Navštivte naši
vzorkovnu:

Odborný závod PORTAS
Ji í Vzorný
Vynikající kvality 8
123 45 Týnec

Výhody:
Bez špíny

Pevné ceny

Již nikdy natírání

Kvalita PORTAS

Více než 1 000 model !

na co se dotace vztahují (zateplení dom , kotle na biomasu,
tepelná erpadla, solární oh ev TUV)
kdo má na dotaci nárok 
kde a jak o dotaci žádat
jakou maximální ástku lze získat
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e Jestliže vám něco schází, je to Metropol,Jestliže vám něco schází, je to Metropol, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Výhru,  bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Výhru, poukaz do plzeňského kosmetického salonu Meduňka, získaly vylosované výherkyně: Růžena Pirnerová z Plzně poukaz do plzeňského kosmetického salonu Meduňka, získaly vylosované výherkyně: Růžena Pirnerová z Plzně 
a Veronika Šašková z Přeštic. a Veronika Šašková z Přeštic. Pro úspěšného luštitele dnešní křížovky je připravena Pro úspěšného luštitele dnešní křížovky je připravena návštěva plzeňského kosmetického salonu Meduňkanávštěva plzeňského kosmetického salonu Meduňka.. Vstupenky v redakci.  Vstupenky v redakci. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČES-ZÁPADOČES-
KÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, KÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo nebo krizovkazapad@tydeniky.czkrizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do  nejpozději do 10. května 200910. května 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. . Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. 

METROPOL   horoskop od 5. 5. do 18. 5.

Beran 21. 3. - 20. 4.
Nepodlehněte kouzlu opojného 

zážitku čarovného jarního večera. Přestože 
byl pro vás jedním  z nejemocionálnějších, 
jaký jste dosud zažili, rozmyslete se dobře, 
než za sebou začnete  pálit mosty.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Stále přemýšlíte, jak si udržet 

životní jistoty. Vaše energie je spjatá se ze-
mí, proto se nemusíte bát, že budete strá-
dat. Využijte schopnosti věnovat se svému 
potěšení naplno a užít si každý okamžik 
života.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Výzvou pro vás je sloučení racio-

nálního myšlení s intuitivními schopnost-
mi tak, abyste docílili naplnění duševních 
potřeb. K tomu ale nejdříve musíte pocho-
pit sebe sama a najít vnitřní klid.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Snažíte se stále udělat na ostatní 

silný dojem. Život je pro vás velké pódium 
a vy jste ve svém živlu, pokud na něm vy-
tváříte dobrou dramatickou roli. V době ná-
mluv je to strhující, jinak trochu únavné.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Vaše emoce se střídají jako pří-

liv a odliv moře a často přejímáte i nálady 
druhých. Náladovost souvisí s měnícími se 
fázemi Měsíce. Uvědoměním si příčiny a au-
totréninkem  ji můžete dobře ovlivňovat. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Trpíte často kvůli malichernos-

tem. Nelze žít stále ve stavu uvolnění 
a spokojenosti, vy se ale snažte alespoň 
částečně zmírnit napětí a nervozitu. Jako 
prostředek k tomu si raději zvolte sport 
než alkohol.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Nové poznatky, které získáte 

cestováním nebo studiem, zúročte ihned 
ve svém zaměstnání nebo škole. Nečekej-
te na vhodnou příležitost, jak se dostat do 
popředí, jednejte, jinak se neprosadíte.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Z melancholie, do které se zrov-

na propadáte, vám dozajista pomůže 
zhlédnutí kultovního snímku Casablan-
ca. Nezapomenutelné výroky Humphrey 
Bogarta a Ingrid Bergmanové  vám zved-
nou náladu.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Spoléhejte se na svoji prorockou 

schopnost. Vyplatí se vám to tentokrát 
v citové oblasti, protože objekt vaší tou-
hy s vámi bohužel nehraje čistou hru. 
Nenechte se využívat a jednejte i proti 
svým citům.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Rozhodujete-li se zda si pořídíte 

nové auto, můžete o tom dlouho přemýš-
let. Pokud ale chcete koupit dárek něko-
mu milému, překonejte svou pověstnou 
skrblivost a jednou pusťte chlup. 

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Přečtěte si Rukověť bojovníka 

světla a inspirujte se. Bojovník světla ne-
odkládá svá rozhodnutí, hodně přemýšlí, 
než začne jednat, zná své chyby, ale také 
své schopnosti. Bojovníkům světla po-
máhá Vesmír. 

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Prospěje vám, když budete víc ča-

su trávit s někým, kdo je svobodomyslnější 
a uvolněnější.  Snažíte se všechno dělat 

příliš důkladně a jste pak 
sklíčení, když vám to 

nejde tak, jak jste si to 
představovali.

co
 v

ás
 č

ek
á

kř
íž

ov
ka

příliš d
sklíč

nej
př

Velké divadlo
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

 5. 5. – 19.00 hodin
Zkrocení zlé ženy (S 3).
 6. 5. – 19.00 hodin
Uličnice (K 2)
 7. 5. – 19.00 hodin
Jitřní paní (K 11)
 8. 5. – 19.00 hodin
Zkrocení zlé ženy (S 2)
10. 5. – 14.00 hodin
Maryša (D 1)
10. 5. – 19.00 hodin - Řeči 
12. 5. – 19.00 hodin
Zkrocení zlé ženy (K 13)
13. 5. – 19.00 hodin
Maryša (K 14)
14. 5. – 19.00 hodin 

Řeči (S 5)
15. 5. – 19.00 hodin
Maryša (K 8)
16. 5. – 19.00 hodin
HLEDÁ SE MUŽ. ZN.: BOHATÝ!
premiéra (A)
17.5. – 19.00 hodin
Čachtická paní (S 18).

Komorní divadlo,
Prokopova 14, tel. 377 226 743 

 5. 5. – 19.00 hodin
Zkrocení zlé ženy (S 3).
 6. 5. – 19.00 hodin
Uličnice (K 2)
 7. 5. – 19.00 hodin
Jitřní paní (K 11)
 8. 5. – 19.00 hodin

Zkrocení zlé ženy (S 2)
10. 5. – 14.00 hodin
Maryša (D 1)
10. 5. – 19.00 hodin
Řeči 
12. 5. – 19.00 hodin
Zkrocení zlé ženy (K 13)
13. 5. – 19.00 hodin
Maryša (K 14)
14. 5. – 19.00 hodin 
Řeči (S 5)
15. 5. – 19.00 hodin
Maryša (K 8)
16. 5. – 19.00 hodin
HLEDÁ SE MUŽ. ZN.: BOHATÝ!
premiéra (A)
17.5. – 19.00 hodin
Čachtická paní (S 18).Zkrocení zlé 
ženy  (K 7)

Programy divadel Plzeň

Okolo
Východní 
Němec

Peřej
Světle 
fialový

Občan 
Padovy

Obchodní 
příručí

Pokrmový 
tuk

Iniciály 
dirigenta 
Talicha

Vaječná 
buňka

Tátův
táta

Cedník
Dobytčí 
nápoj

Starší 
solmizační 

slabika

Lesní 
podrost

Druh 
papouška

Obyvatel 
středních 

Alp

Česko-
slovenská 
měnová 
jednotka

Hladká 
pneumatika

Lákadlo

Větřík

Zvíře
nosící 

břemena

Báťuška

Podoba 
jména
Olga

Výherní 
poukázka

Staro-
germán

Krátké 
kabáty

Nebojsa 
(knižně)

Internetová 
debata

Náš slavný 
fotograf

Značka
elektron-

voltu

Plynný 
zbytek po 

ohni

Dětské WC

Autor
obrazu
Bitva

u Lipan

Známý
brazilský
prozaik
(Jorge) 

Město
ve

Švédsku

Peněžní 
soustava

Slovenský 
Láďa

Kulovitá 
bakteie

Sarmat

Symbol 
lásky

Andula
Důrazný 

nesouhlas

Textilní 
rostlina

Kubikulův 
kamarád

Od

Karabáč

Obtížná
volba

Američan 
(žertovně)

Polák 
(básnicky)

Ruská
řeka

NAPOVÍME: 
Kubula, Che,
Adams, petit,
makadam, le.

Německé 
auto

Indiánský 
reliéfní

kůl

Výkvět 
společnosti

Drobotina
Římská 
čtyřka

NAPOVÍME: 
Rét, Yn, ut,

komi, ovum,
Dlabola, di.

Druhý
prezident 

USA

Bláhovec

Bravo

Tašky 
potravin

Svazky
klestí

Náš náklad-
ní vůz

Rodič 
(knižně)

Italsky
„ze“

Rod 
bičíkovců

Hlas
kukačky

Adam 
(domácky)

Poukázka
na zboží

Klus

Elektro-
materiál

Povel
pro psa

Světlá
barva

Plaz

Hlavní
město

Afghánis-
tánu

Název stup-
ně písma

Hle
(nářečně)

Hutnický 
polotovar

Přezdívka 
Guevarry

Ptáče

Zkratka 
komorního 
orchestru

Metoda 
stavby
silnic

Hornická 
svítilna

Měsíční 
„moře“  

Sklad
slámy

2

1

3
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Jind iška Kikin uková - 602 502 249, 377 534 489, divadlo_pluto@volny.cz, www.divadlo-pluto.czJind iška Kikin uková - 602 502 249, 377 534 489, divadlo_pluto@volny.cz, www.divadlo-pluto.cz
BAR DIVADLA PLUTO, p ed p edstavením, Po-Pá 14:00-18:00 mimo St

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

PAPÍRNICTVÍ v Pražské ulici .7, Po-Pá 8-18h, So 8-12h, tel.: 604 578 851

P EDPRODEJE
VSTUPENEK :

Zieglerka - královna zlaté operety

14. premiéra 8. ervna - p íb h  slavné subrety Marie Zieglerové se zp vy a tanci, 

na motivy románu A.Branalda Zlaté stíny Marie Zieglerové napsala  J. Kikin uková. 

V titulní roli Jitka Kubištová.  Dále hrají a zpívají: P.Kubišta, P.Kukla, J.Kikin uková 

nebo L.Krej íková, A.Kozáková nebo K.Kikin uková, P.Doležalová, T.Krchovová, I.Malatová

Pond lí

4.5.

19:30

St eda

6. 5.

19:30

Pond lí

11. 5.

19:00

St eda

13. 5.

19:30

Pond lí

18. 5.

19:30

St eda

20. 5.

19:30

Pond lí

25. 5.

19:30

47 .  P ROK U K  KLUBU  P ÁTEL
s hostem „H“ a chystanou premiérou Zieglerky

z á j e z d  M a r i á n s k é  L á z n
Š V E J K Y J Á D Y

a n e b  P o s l u š n  h l á s í m

ŠVEJKYJÁDY
a n e b  P o s l u š n  h l á s í m

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

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

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

AŽ SE TREFILA!
a n e b  J a k  s e  v á l í  n a  p a v l a i  1 .

n á h r a d n í  p e d s t a v e n í  z a  5 .  d u b n a

p i zakoupení více jak 6 vstupenek sleva 15,- K /kus, mimo ádné slevy - d ti, studenti,senio i 120,- K

2. 5. – 29. 5. hala rozhlasové budovy
JAKÝ KROJ, TAK SE STROJ
Výběr nejlepších prací z výtvarné 
soutěže „Lidové tradice očima dětí“ 
konané v rámci 13. Mezinárodního 
folklorního festivalu  Plzeň 2009. Ver-
nisáž 4. května v 17.30 hodin. Pro 
veřejnost je výstava přístupná denně 
od 8 do 18 hodin.
10. 5. 14 hodin Velké studio ČRo Plzeň
„U muziky s Plzeňáky aneb U soud-
ku Chodovaru“
V květnovém pořadu vystoupí Malá 
dechovka ZUŠ Chválenická a akordeo-
nový soubor ZUŠ Chválenická v Plzni. 
Pořadem provází Jaroslav Kopejtko.
Oblíbený pořad Vladimíra Bernáška 
„Aby řeč nestála“ s Lilkou Ročákovou 
si můžete poslechnout 23. května 
a 30. května si nalaďte na stejné vlně 
jeho povídání s Bronislavem Kotišem. 
Vladimír Bernášek vyzpovídal i herce 
Stanislava Zindulku. Poslechnout si 
jeho vyprávění můžete  20. června.

Kosmetický salon Medu ka
Hana Vl ková
ošet ení pleti, masáž, vizážistka

Riegrova 13, 
312 00 Plze
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Karel Roden, česká herecká hvězda, 
která sklízí úspěchy u nás ale i za 
hranicemi, se rozhodl posunout ve 
své kariéře o krok dál a vyzkoušet 
si, jaké je to být producentem. Jeho 
první producentská zkušenost se 
pojí se snímkem Proměny mladého 
režiséra Tomáše Řehořka.   
„Mám rád zvláštní a zajímavé fi lmy. 
Vůbec mi nevadí, když jsou nějakým 
způsobem posunuté. Dokonalost pro 
mě není nijak směrodatná. Když mi 
bylo nabídnuto, abych se stal jedním 
z producentů „Proměn“, fi lm už byl té-
měř hotový. A protože se mi fi lm líbí, 

rozhodl jsem se mu pomoc,“ řekl na 
festivalu Finále v Plzni novopečený 
producent Karel Roden. 
Svou českou předpremiérou zahájil 
fi lm Proměny právě na plzeňském 
festivalu českých fi lmů Finále. Ve 
stejný den byl fi lm uveden také 
v soutěžní sekci fi lmového festivalu 
v americké Atlantě. 
Proměny už mají za sebou světovou 
premiéru v hlavní sekci na Evropském 
festivalu nezávislých fi lmů v Paříži 
(ÉCU – The European Independent Film 
Festival), který bývá označován jako 
„evropská odpověď na Sundance“. 

Proměny odstartovaly Finále v Plzni. Hrají v něm Jan Zadražil, Dita Zábranská, Alena Ambrová, Petra Hřebíčková a Petr Jeništa.

Karel Roden se stává fi lmovým producentem
Karel Roden v nové roli fi lmového producenta. Tak by mohl znít slogan 
nového fi lmu, ovšem v tomto případě se jedná o skutečnost a fakt z re-
álného života. 

Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic spo-
lečného. Čtyři osudy, které jsou svede-
ny dohromady. Čtyři životy, které se 
mají změnit.
Film Proměny natočil pravděpodobně 
nejmladší český režisér celovečerního 

fi lmu všech dob. Vznik fi lmu připo-
míná „americký sen“. Talentovaný 
režisér a kameraman Tomáš Řehořek 
začal pracovat na fi lmu v době, kdy 
mu bylo dvacet let. Jeho práce a prv-
ní sestřihy  byly tak nevšední, že silně 

„Chtěl jsem natočit fi lm, který bude obrazově působivý, odlišný od běžné české pro-
dukce, a snil jsem o stopáži celovečerního fi lmu. Nikomu jsem to ale neřekl, protože 
bych byl za blázna,“ říká Tomáš Řehořek. Nenechal se ale odradit, vypůjčil si jed-
nu z nejdražších digitálních kamer na trhu, a podle mnohých se mu to opravdu 
povedlo – natočil fi lm, jenž nemá obdoby.
Snímek Proměny, který vznikl v česko-italské koprodukci (MIRACLE FILM Praha 
a LUMIQ Studios Torino), půjde do kin 30. dubna 2009. Distributorem je spo-
lečnost Hollywood C. E.

Slovo režiséra

Foto: archiv festivalu Finále

O fi lmu PROMĚNY

Petra Hřebíčkova

oslovily českou fi lmovou producentku. 
Víru, že vzniká ojedinělý snímek, sdíleli 
i producenti v Itálii, distributor a další 
tvůrci. Hudbu k fi lmu složil Dejan Pe-
jovic nominovaný Evropskou fi lmovou 
akademií v kategorii Evropský hudební 

skladatel 2007 za hudbu k fi lmu Gucha! 
„Dejanovi jsme spolu s čistým střihem 
fi lmu poslali několik hudebních námě-
tů, které vznikly vlastně náhodou v ma-
lém krámku s hudebninami v Římě. Za 
pár týdnů jsme si jeli do Bělehradu pro 

úžasnou hudbu k Proměnám“, říká 
producentka Nelly Jenčíková. 
Proměny vstoupí v dubnu na plátna 
českých kin v počtu 23 kopií. Režisér 
Tomáš Řehořek nyní díky Proměnám 
spolupracuje na očekávaném hororo-
vém fi lmu „Oko ve zdi“. 
Ještě před premiérou v českých kinech 
se Proměny účastní hlavní soutěže Ev-
ropského festivalu nezávislých fi lmů 
(ÉCU 2009) v Paříži, Filmové přehlídky 
Piemonte Movie 2009 a dvou festiva-
lů ve Spojených státech, ve Phoenixu 
a v Atlantě. 
Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic spo-
lečného.
Žena úspěšného muže, které chybí ke 
štěstí jediné – dítě. Pro jeho získání je 
schopna udělat téměř cokoliv. Spor-
tovní trenér zasvětil svůj život atletice, 
nyní je za zenitem a má čas zjistit, co 
všechno promeškal. Stará žena, žije 
sama ve velkém prázdném domě, bez 
lidského kontaktu, který hledá ve vyš-
ších sférách. A konečně mladá matka se 
dvěma dětmi. Malý plat a drsný život jí 
nehrají příliš do karet. Bojuje a zápasí, 
ale možná musí přijít moment, kdy 
všechno vzdá.
Vizuálně podmanivý fi lm Proměny sle-
duje čtyři různé postavy, jejichž život 
se prolíná jen pozvolna a nahodile. Jed-
notlivé osudy i děj gradují a odvážný 
koncept fi lmu směřuje neodvratně až 
k závěrečnému střetu. Co všechno se 
musí stát, aby život nebyl takový, jako 
dřív?   Čtyři osudy  jsou svedeny dohro-
mady a navždy se změní. 

Klatovy l V první velké jarní módní 
show v Klatovech se divákům předsta-
vily fi nalistky letošního ročníku soutěže 
o královnu Šumavy. Absolvovaly rozho-
vory s Kamilou Houfovou, nejúspěšnější 
z fi nalistek všech uplynulých ročníků 

MISS ČR´08 Zuzka Jandová a letošní fi nalistky Abigail a Martina.

Dívky Šumavy v Klatovech 

a čerstvou II. Vicemiss Academia 2009. 
Hlavním hostem jarního módního kok-
tejlu byla úřadující MISS ČR´08 Zuzana 
Jandová. Modely na přehlídce předved-
ly Gabriela Dvořáková 2. Dívka Šuma-
vy´08, Kamila Hásová, Iveta Hrabětová, 
Alena Majerová 2. Vicemiss Maxim´07, 
Tereza Kochová a další úspěšné dívky 
ze soutěže Dívka Šumavy. Hostem dal-
ší části Jarního koktejlu v Domažlicích 
bude modelka Hanka Mašlíková.  (ruz)

Foto: divkasumavy.cz
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Vážení a milí čtenáři,

všimli jste si? Je máj, lásky čas a lás-
ka kvete v každém věku. O lásce se 
říká, že je mocná čarodějka, že hory 
přenáší... Také dokáže pěkně potrápit 
a šrámy na duši se hojí hodně dlou-
ho. Nedá mi to ocitovat jeden aforis-
mus - Ptá se láska přátelství: Proč jsi 
tu ty, když jsem tu já? A přátelství od-
poví: Abych vykouzlil úsměv tam, kde 
ty necháváš slzy... S láskou dokážeme 
odpouštět a dát jí novou šanci. Prostě 
láska je láska. Nevím, kolik lidí proži-
lo celý život se svojí první láskou. Víc 
určitě bude těch, kteří měli v životě lá-

sek víc. No řekněte, co může být v ži-
votě krásnější, než být milován a za-
milován. A pravda je, že nemusíte če-
kat na květen. 
Třeba i v lednu vás může zahřát lás-
ka. I když k tomu květnu láska pasu-
je mnohem líp. Karlu Hynku Mácho-
vi, aby oči vypadly, když sleduje v má-
ji davy zamilovaných párů, které ho 
míjejí cestou na Petřín. Nečekám, že 
se právě teď praštíte do čela a půjdete 
hledat novou lásku. Klidně si nechte 
tu svou, co máte doma. Nezapomínej-
te na hezké chvíle s tím, s kým žijete. 
I když se občas přežene výměna názo-
rů, při které třeba lítají talíře. 

Láska vyžaduje odvahu i kompromi-
sy. Je to s ní jako s ohněm – i když 
nás pálí nemůžeme bez něj existo-
vat. Láska má mnoho podob a o těch 
si v dnešním Metropolu můžete pře-
číst. Za všechny, o lásce ke sportu 
Martina Straky. A také připomínám 
lásku mateřskou. Nezapomeňte pro-
to koupit 10. května pugét a utíkat 
s ním za maminkou. Je Svátek matek. 
I přesto, že vás občas naštvala nebo 
rozčílila. 
A nejen v době, kdy jste chodili do ško-
ly, kdy jste si mohli dát prvního paná-
ka, dosáhli jste na práh dospělosti, ne-
bo teď, kdy už vás vaše děti dávno pře-

rostly. Stejně jako vy, budu mít navždy 
v hlavě její monology, zbytečné otáz-
ky, rozebírání toho či onoho. A i dnes, 
když nezavolám do deváté večerní, že 
vše je v pořádku, pěkně to schytám. 
Nevoláš a já se klepu strachy, že se ti 
něco zlého stalo, slyším pak vyčítavě 
v telefonu. Copak by se mi mohlo stát, 
odpovídám. Jsem už přece velká holka 
a umím se o sebe postarat. Nakonec 
tohle všechno si mne naučila. A tak se 
mi chce jen říct - díky mámo.

Olga Čermáková 
šéfredaktorka

cermakova@tydeniky.cz

Západočeský METROPOL | Vydává: METROPOL MANAGEMENT s.r.o., IČ: 25477994, www.tydeniky.cz
redakce: Sedláčkova ul. 16, 320 00 Plzeň, tel: 377 222 893, šéfredaktorka: Olga Čermáková, e-mail: cermakova@tydeniky.cz, vedení společnosti: Ing. Jiří Morstadt, tel. +420 602 284 453,
morstadt@tydeniky.cz, obchodní oddělení: Eva Růžičková, tel. + 420 603 170 209, ruzickova@tydeniky.cz, agentura 6 X s.r.o., tel. 603 576 964, e-mail: mediaplzen@seznam.cz,
ředitel výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz. Tiskne: BOHEMIA PRINT, a. s., Jana Koziny 1632/7, 415 02 Teplice. Distribuce:  Česká pošta, s.p., vlastní distribuce METROPOL.
Povoleno MK ČR pod číslem E 18452. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. 

Objednávky inzerce: 
6 X s.r.o., Tylova 57, 301 00 Plzeň

e-mail: mediaplzen@seznam.cz
telefon 603 576 964

Začíná sezona hradů a zámků
Zámek Kynžvart prodělal v posled-
ních měsících velké změny. Ty se ale 
zatím návštěvníků nedotknou. V do-

sud nevyužívaném křídle zámku 
vzniklo s pomocí takzvaných nor-
ských fondů badatelské centrum 
a depozitář, kam bylo převezeno 
30 000 předmětů kynžvartské sbír-
ky. Podle kastelána Miloše Říhy je 
možné, že se letos projeví krize 
i na poklesu návštěvníků zámku 
Kynžvart.
Hrad Loket už dva roky dosahuje 
zhruba stotisícové návštěvnosti. 
Hrad, který patří městu, je na roz-
díl od většiny památek otevřen 
celoročně. Jeho ředitel Václav Lojín 

věří, že se zájem podaří udržet i v ča-
sech krize. Hrad chce letos rozšířit 
expozici útrpného práva. Připraven 

má i projekt 
oprav, kte-
rý zahrnuje 
i vybudová-
ní svateb-
ních apart-
mánů. 
Státní zá-
mek a hrad 
v Bečově 
na Kar-
l o v a r s k u 
bude letos 

návštěvníky znovu 

lákat především 
na unikátní re-
likviář svatého 
Maura a atrak-
tivní návštěv-
nické okruhy 
v zámecké části 
areálu. „Novin-
kou, kterou nelze 
přehlédnout, je 
vylepšený prostor 
vstupu a hlavní 
pokladny. Jeho 
úpravy začaly už 
loni,“ řekl kas-
telán Tomáš Wi-

zovský.    
Jinak pro nastá-
vající sezónu, 
kdy se zámek 
otevře v první 
dubnový víkend, 
mnoho dalších 
překvapení nesli-
buje. Důvod je 
podle Wizovského 
zcela prostý a sou-
visí s bezpečností 
významné zápa-
dočeské památky, 
a vlastně i návštěv-
níků. „Veškeré pení-
ze jsou soustředěny 

na dokončení velké protipožární 
soustavy s výjimečnou nádrží přímo 
v prostoru hradu,“ dodal kastelán.
„Návštěvu některých z interiérů stát-
ního zámku ve Valči na Karlovarsku 
musí lidé i letos oželet. Nadále pokra-
čuje rekonstrukce celého objektu, kte-
rá neumožňuje vstup ani do jedné 
z částí historických budov,“ uvedla 
zástupkyně kastelána Alena Zema-
nová.
Do Valče se ovšem mohou ná-
vštěvníci přece jen vypravit, pokud 
vezmou zavděk procházkou po 
unikátním zámeckém parku. Ten 
je pro veřejnost přístupný, jen mu-

sí lidé počítat s tím, že v něm 
i letos pokračují rozsáhlé úpra-
vy zeleně.
Upravit a zkulturnit zázemí 
pro návštěvníky se pro letoš-
ní sezonu rozhodli na vodním 
hradu Švihov, kam vloni zaví-
talo 37000 lidí. Upravili vstup-
ní prostor, pokladnu a toalety. 
„V expozici jsme udělali několik 
drobných úprav. Jde spíše o zdo-
konalení toho, co jsme tu měli,“ 

uvedl správce Lukáš Bojčuk. Do 
června na Švihově dokončí novou 
část druhé prohlídkové trasy, jež 
bude obsahovat archeologickou 
expozici. 
„Půjde o předměty, které se tu našli 
při posledních výzkumech. Výzku-
my popíšeme, uvedeme, jak se dě-
laly, co z nich vzešlo a podobně,“ 
dodal. Časem by mohla expozice 
získat vlastní prostor. Hrad se le-
tos zaměřil také na cizince a při-
pravuje pro ně nové materiály 
i cizojazyčná mluvítka. 
Nově zrestaurovanou barokní 
kazatelnu z roku 1713 předsta-
ví Červené Poříčí, které bývá 

zpřístupněno jen několikrát ročně. 
„Poprvé si ji lidé mohou prohlédnout 
v zámecké kapli během místní poutě 
21. června,“ uvedl správce Marcel 
Čermák. Dokončit by se měla také 
oprava střech a krovů hospodář-
ských budov zámku. Překvapení 
chystají i další památky.  
Kromě novinek spojených s opravami 
se hrady a zámky pokusí přilákat také 
na zajímavé akce. Koncert Vlasty Red-
la, Čankišou, akci pro děti, prohlídku 

za úsvitu 
a další 
p lánuje 
Rabí na 
K l a t o v -
sku, kam 
vloni při-
šlo 72 000 
lidí. Slav-
n o s t i 
chřestu se 
uskuteční 
v Nebílo-
vech, ne-
topýří noc 
na zámku 
v Horšov-
ském Týně.

Na zámku se letos svatby konají 
a zájemců přibývá. Vy, kdo už máte 
svatbu za sebou, pro vás je připrave-
na módní přehlídka a počítá se ne-
jen s potravou pro ducha, ale i tělo. 
V místním zámeckém hostinci bude 
možnost ochutnat speciální svateb-
ní menu. Za návštěvu stojí výstava 
skřítků Vítězslavy Klimtové, k vidě-
ní a ochutnání budou biopotraviny 

a nebudou chybět stánky s kosme-
tikou. Modelky předvedou svateb-
ní šaty i modely předních českých 
návrhářek, Martiny Nevařilové, Ivy 
Šimandlové a E. Daniely, šperkař-
ské výtvory a budete moci ochutnat 
víno z Plzeňské vinotéky. Pokud na-
jdete odvahu svěřit se do rukou od-
borníků, zdarma vás nalíčí a účesají. 
Nadace Rozum a cit nabídne výtvar-

né dílny nejmenším návštěvníkům. 
Hlavní kulturní program zahájí 
úderem 11. hodiny žáci MŠ Rochlov. 
Modlitba v zámecké kapli začne 
před polednem. Následovat bude 
módní přehlídka svatebního salonu 
Ornela, taneční vystoupení skupiny 
historického tance Octavius a vy-
stoupení folklorního souboru Ro-
kytka.  (ruz)

Májové slavnosti na Rochlově
Rochlov | Na Máje na zámek Rochlov na Plzeňsku se můžete vypravit v sobotu 16. května. Letošní slavnosti nesou 
podtitul Květen – lásky-svatby, aneb Láska prochází žaludkem.
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