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Něco málo přes rok je na pozici hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný. S Metropolem se podělil o to, jak měsí-
ce, prožité v tomto zodpovědném úřadě, vnímá, co se jemu a jeho týmu podařilo, kde vidí priority pro další období.
N
c

Text: Metropol
Foto: archiv KÚ

Váš partner no. 1 v reklamě

www.pronajemlimuzin.eu • www.pronajemlimuziny.cz • www.vipcars.cz

SVATBY • PARTY • OSLAVY NAROZENIN • FIREMNÍ AKCE • PLESY • LIMOUSINE TAXI SERVICE •

◦ tři černé a dva stříbrné vozy Lincoln Town Car ◦ 24 hodinový servis ◦ profesionální řidiči ◦ palubní hostesky ◦ security team ◦ 

Josef Novotný vidíJosef Novotný vidí
prioritu ve zdravotnictvíprioritu ve zdravotnictví

 Máte za sebou rok v úřadě. 
Jaký pro Vás byl?
Kraj se mění před očima díky 
úspěšnému  čerpání evrop-
ských peněz. Na jaře byla ote-
vřena nová hala karlovarské-
ho letiště, na podzim začala 
stavba jedné z největších 
středních škol v kraji – Cen-
tra technického vzdělávání 
v Ostrově a odstartovala 
modernizace Integrované 
střední školy v Sokolově, 
všechny akce s dotací 
z ROP Severozápad. 
V únoru jsme začali 
plnit slib daný voli-
čům, tedy hrazení 
poplatků krajem 

v krajských zdra-
v o t n i c k ý c h 

z a ř í z e n í c h . 
Poplatky kraj 
začal od září 
hradit také 

ve všech 91 lé-
kárnách v regio-

nu. Určitě se změ-
nil i přístup v komuni-

kaci s lidmi - v Krajských 
listech jsme zavedli rubriku 

Názory, kam přispívají krajští 
politici bez ohledu na stranic-

kou příslušnost a na interneto-
vých stránkách kraje odpovědnu 

hejtmana, prostřednictvím které 
občanům odpovídám na jejich do-
tazy. A za zmínku rozhodně stojí 
i nově zrekonstruované krajské sil-
nice nebo 8 nových mostů.

 Naplnily se Vaše představy 
o práci hejtmana?
Člověk si asi předem nedokáže do 
detailu představit, co tahle práce 
obnáší. Každé rozhodnutí sebou ne-
se obrovskou zodpovědnost, i když 

samozřejmě nerozhoduji sám, ale 
společně s krajskou Radou a se Za-
stupitelstvem. Musím si svá rozhod-
nutí obhájit a domýšlet do důsledků 
– co přinesou lidem, regionu, jak 
ovlivní teď i v budoucnu život v kra-
ji. Někdy mám naplánovanou doslo-
va každou minutu, jednání střídá 
jednání, akce, pracovní cesty – je to 
náročné, ale mám jedinečnou příle-
žitost přispět ke zlepšení věcí, které 
v našem kraji nefungují nebo by se 
mohly zlepšit.

 Byl jste nucen dělat zásadní per-
sonální změny?
Nepovažuji za rozumné dělat jaké-
koliv personální změny dřív, než 
se člověk seznámí s lidmi, kteří mu 
na krajském úřadě poskytují servis 
a mnozí z nich jsou odborníky na 
vysoké úrovni. Žádné personální zá-
sahy neproběhly vyjma těch v kraj-
ské nemocnici, kde byli vystřídáni 
ředitelé nemocnic v Karlových Va-
rech, v Sokolově a v Chebu.

 Co považujete za největší úspěch 
na tomto postu a co se naopak ne-
povedlo?
Jak už jsem zmínil, povedlo se nám 
zavést slíbené hrazení regulačních 
poplatků lidem v kraji, a to nejen 
v krajských zdravotnických zaří-
zeních, ale i ve všech lékárnách na 
území regionu. Úspěšně jsme získali 
z ROP Severozápad dotace na velké 
projekty, jejichž realizace v součas-
nosti běží. V uplynulém roce se nám 
také díky usilovnému jednání s mi-
nisterstvem práce a sociálních věcí 
podařilo dostat do kraje chybějících 
60 milionů na fi nancování sociálních 
služeb. Velký ohlas sklidily i bez-
úročné půjčky, kterými jsme vypo-
mohli zaměstnancům krachujících 
porcelánek. Nedaří se vyjasnit situ-
aci ve zdravotnictví, i přes spousty 

času, které tomu věnuji, stále nejsou 
nemocnice stabilizovány, především 
personálně.  

 Co je teď nejdůležitější?
Hned od počátku nástupu nového 
vedení kraje bylo naším cílem zlep-
šit ekonomický výsledek krajské 
nemocnice a personální situaci při 
zachování a zkvalitňování úrovně 
zdravotní péče. Svěřili jsme zdravot-
nictví koaličním partnerům z Hnutí 
Doktoři v domnění, že jako odbor-
níci postupně situaci v nemocnicích 
zlepší  a vyšlou veřejnosti signál, 
že se nemusí obávat poklesu kva-
lity zdravotní péče. Bohužel se tak 
nestalo a situace vyústila v odchod 
Doktorů z krajské koalice. Nemoc-
nice disponuje prvotřídními lékař-
skými kapacitami, ale je třeba jejich 
stavy posílit, pomocí benefi tů při-
vést do nemocnic více sester a další-
ho zdravotnického personálu a lidé 
určitě ocení plánovanou moderniza-
ci lůžek i přístrojů v celé KKN.

 Vstoupil jste do roku 2010 s ně-
jakým předsevzetím?
Rád bych trávil více času s rodinou, 
i když ta mé vytížení chápe a ma-
ximálně mě podporuje. Jinak bych 
nerad své cíle zaměňoval za předse-
vzetí, protože ta se obvykle nedaří 
plnit.

 Proč si myslíte, že lidé obecně 
nadávají na politiku i politiky?
Nabízí se tradiční pohled na české-
ho člověka, který přesně ví, jak by se 
měl hrát fotbal, jak by se měla dělat 
politika apod. Na druhé straně se 
ale někteří politici chovají nehoráz-
ně, jdou za veškeré hranice slušnosti 
a názor voličů je to poslední, co je 
zajímá.

www.vipreality.cz

V.I.P. služby pro každého

800 532 532VOLEJTE
ZDARMA



www.roxy2.cz            roxy2@
roxy2.cz          tel.: 475 600 650
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Smích spojil sousedy
Železná Ruda | Smích, halasné vy-
právění a lidové písničky, které patří 
ke správnému sousedskému poseze-
ní, se nesly počátkem února bývalou 
celnicí v Alžbětíně u Železné Rudy na 
Klatovsku. Dvě stovky Čechů a Něm-
ců zde společně vzpomínaly na třetí 
únorový den roku 1990. Tenkrát, po-
prvé od druhé světové války, moh-
li svobodně přejít společnou hranici 
mezi Železnou a Bavorskou Rudou.

Velkolepé oslavy 
Plzeň | Ojedinělé prý budou letoš-
ní oslavy osvobození Plzně americ-
kou armádou. Nabídnou pestrý pro-
gram, který vedle ofi ciální vzpomín-
kové části atmosféru a jedinečnost 
oslav umocní.  Přijede nejvíc mili-
tary klubů z celé Evropy, chybět ne-
bude přehlídku historické i součas-
né vojenské techniky, ukázka bitvy 
i rozsáhlá prezentace Armády ČR. 

Místo kina sport
Dobřany | Obyvatelé Dobřan na Pl-
zeňsku, kam se za posledních pět let 
nastěhovaly stovky Plzeňanů, už ne-
musí jezdit za sportem a zábavou 
do Plzně. Z bývalého kina tři míst-
ní podnikatelé vybudovali špičkové 
sportovně-kulturní centrum. Kužel-
na, bowling, squashové kurty a re-
staurace a kavárna přišly na více než 
20 milionů korun.

Mléko z automatu
Kralovice | Čerstvě nadojené nepas-
terizované mléko si můžete „nače-
povat“ z automatu, který  instalova-
li v Kralovicích na Plzeňsku. Jedná se 
o první podobné zařízení na Plzeň-
sku, šest už jich funguje na Klatov-
sku a Domažlicku. Další automat se 
připravuje v Rokycanech. Automat 
velikosti velké lednice na deset 20li-
trových sáčků přišel na 250 tisíc Kč. 
Cena mléka je 15 korun za litr. 

Blíží se Finále
Plzeň | Celkem 75 dokumentárních 
fi lmů vyrobených od 1. 1. 2009 do 
1. 1. 2010 má letos zájem utkat se 
v soutěži o jednoho ze dvou Zlatých 
ledňáčků, hlavních cen festivalu čes-
kých fi lmů Finále. Oproti minulým 
rokům je to rekordní počet. V pořa-
dí 23. ročník festivalu Finále se usku-
teční ve dnech 18.-24. dubna v Plzni. 
Možnost přihlásit se do soutěže mě-
li tvůrci dokumentů do poloviny led-
na. Zda postoupí před mezinárodní 
porotu, bude rozhodovat tříčlenná 
komise fi lmových odborníků.

Sympaťák Straka
Plzeň | Poprvé historii ovládl anke-
tu Sympaťák O

2
 extraligy stejný ho-

kejista podruhé za sebou. Stal se jím 
kapitán a majitel hokejové Plzně 
Martin Straka. 

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.  

„Ofi ciálně to mám potvrzené tepr-
ve pár dní. S přípravou už jsem za-
čal dřív,“ prozradil dvojnásobný mis-
tr republiky. Ve třiceti má sice za se-
bou přes dvacet soutěžních klání 
a osmkrát se účastnil mistrovství re-
publiky, nyní ale bude při degustaci 
a servisu vína měřit síly se světový-
mi špičkami. „Počítám s tím, že bude 

výrazně těžší i vědomostní test. Navíc 
se veškerá komunikace bude odbývat 
v angličtině. Přál bych si dostat se me-
zi nejlepší,“ přiznává nejlepší český 
sommeliér. Denně prý pročítá de-
sítky odborných textů v angličtině, 
opakuje si zásady správného servisu 
vín a degustuje. Informace a novin-
ky hledá i na internetu. (zem) 

Obstálo v konkurenci celkem 284 
měst a obcí z celé republiky ve 
čtenářské anketě vyhlašované 
každoročně redakcí časopisu Tra-
vel in the Czech Republic vyda-
vatelství Mladá fronta. Náměst-
kyně primátora Marcela Krejsová 
si umístění města velmi považu-
je: „Prezentaci Plzně a jejích turis-
tických cílů věnujeme již několik let 
velkou pozornost. Umístění v první 
dvacítce již podruhé za poslední tři 
roky nasvědčuje tomu, že naše úsilí 
je úspěšné.“
A co dalšího může Plzeň nabíd-
nout tuzemským i zahraničním 
turistům v nadcházející sezóně? 
Vedle široké nabídky rekreačních 
možností včetně atraktivně upra-
veného okolí boleveckých rybníků 
je to také řada kulturních a spole-
čenských akcí. Slavnosti svobody - 
oslavy 65. výročí osvobození měs-
ta americkou armádou, Historický 
víkend, Skupova Plzeň či meziná-
rodní Bienále kresby Plzeň.

Při sněhové pokrývce zvěř citelně strá-
dá a myslivci jsou povinni zvěři zajis-
tit stravu. V těchto dnech tedy hojně 
přikmují. Ve všech krmelcích pro spár-
katou zvěř by měl být dostatek kva-
litního sena. Seno, které vypadlo z kr-
melců na zem, musí být odstraněno, 
protože může být kontaminováno zá-
rodky parazitů. 
V tomto období je vhodné předklá-
dat ke krmelcům tzv. letninu, což jsou 
usušené výhonky dřevin a ostruži-

ní s vysokým obsahem siličnatých lá-
tek. Dužnatých krmiv je možno před-
kládat jen tolik, aby je zvěř stačila bě-
hem několika dnů zkonzumovat. Čas-
to s přikrmováním zvěře pomáhá také 
veřejnost. Při tom se však podle mys-
livců dopouští mnoha chyb. Zásadně 
nelze krmivo ponechávat na sněhu, 
ale je nutné ho donést přímo do kry-
tých krmelců, protože ponechané na 
mokrém sněhu začne rychle nahnívat, 
bobtnat a zvěři může pak spíše uško-
dit. To platí zvláště pro suché pečivo. 
Kolem krmelců by se měli lidé pohy-
bovat co možná nejméně, všude totiž 
zanechávají pachové stopy, které po-
tom odrazují zvěř. Se psy do přírody 
v době sněhové pokrývky by se nemě-
li vydávat vůbec. (zem)

„Máme z toho obrovskou radost a zna-
mená to, že šest let nemusíme žádat 
o akreditace. Máme je automaticky pro 
všechny bakalářské a magisterské obo-
ry. Tím se nám vytvořil větší prostor na 
rozvoj vědy a výzkumnou práci, s ni-
miž fakulta začala před dvěma lety,“ 
uvedla děkanka. 
Pedagogická fakulta v Plzni obstála 
při hloubkové kontrole třináctičlen-
né akreditační komise. Ta prověřo-
vala kompletně vše, od administrati-
vy až po posudky oponentů, státni-
ce, prohlížela zápisy z vědeckých rad, 

studijní dokumentaci u náhodně vy-
braných studentů od přijímacího ří-
zení až po protokoly u státnic, kvali-
fi kační práce, prověřovala i rigorózní 
řízení a další. Nebyl zjištěn ani jeden 
nedostatek. Žádná práce nechyběla, 
posudky byly v pořádku a proto ko-
mise akreditovala fakultu jako insti-
tuci,“ dodala děkanka. 
Plzeňská fakulta a pedagogická fa-
kulta v Olomouci jsou tak zatím jedi-
nými fakultami veřejných vysokých 
škol, kterým se podařilo tuto akredi-
taci získat.  (ol)

Jde o první z více než 130 oborů pl-
zeňské fakulty, který je cílen na pře-
shraniční region. Absolvent bude 
schopen spolupracovat s Bavorskem 
na grantech a dalších projektech. 
„Získá znalosti z dějin české a světové 
hudební kultury, hudební teorie, dosta-
ne informace nutné pro práci ve správ-
ních a kulturních institucích, k rozvíje-
ní hudebních tradic a bude vybaven i ja-
zykově,“ uvedl proděkan fakulty La-
dislav Čepička. Cílem studia je, aby 
byli vzděláváni lidé, kteří problema-
tice porozumí na profesionální úrov-
ni, budou umět jazyk, vyznají se 
v autorském právu, budou vybaveni 
po stránce kulturně-společenských 

i ekonomických vazeb. Proto v po-
sledním ročníku budou mít část před-
nášek v němčině. Z Regensburku bu-
de přijíždět profesor z muzikologic-
kého ústavu, který by měl například 
popisovat česko-bavorské hudební 
vztahy z pohledu Němce. „Počítáme 
s přijetím kolem 20 zájemců a potěším 
určitě tím, že nemusejí mít hudební ta-
lent ani nemusejí umět hrát na žádný 
hudební nástroj. Proto také nebudou dě-
lat talentové zkoušky, ale klasické testy 
Scio,“ upřesnila děkanka Jana Coufa-
lová s tím, že podobný projekt připra-
vuje i katedra výtvarné kultury, která 
chystá i možnost společného studia 
na univerzitě v Regensburku. (zem)

Atraktivní město
Město Plzeň se umístilo mezi prv-
ními 20 nejatraktivnějšími místy 
v České republice pro rok 2009.

Přikrmovat zvěř je nutné

Foto Pavel Moulis

Spolupráce přes hranice
Pedagogická fakulta v Plzni ZČU v Plzni nabízí zbrusu nový tříletý obor, 
v němž se zájemci budou učit víc porozumět kulturní historii plzeňského 
regionu, ale především sousedního Bavorska.

Chce se „prokoštovat“ k medaili
Dobřany | Usilovný trénink srovnatelný snad jen s přípravou vrcholové-
ho sportovce na olympiádu prodělává v těchto dnech Tomáš Brůha. V po-
lovině dubna bude znalec vín z Dobřan reprezentovat Českou republiku 
na mistrovství světa sommeliérů v Chile od 11. do 16. dubna.

Nejlepší český sommeliér Tomáš Brůha na snímku uprostřed diskutuje se zpěvač-
kou Monikou Absolonovou.

Foto: Jiří Holeček

Český primát: Pedagogická 
fakulta je instituce

Plzeň | Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni akreditovala odborná komise 
na instituci, což je v České republice úplná novinka. Akreditační komise 
prověřovala kompletně vše, od administrativy až po posudky oponentů, 
státnice a podobně a nenašla žádné pochybení.

Plzeň | Matematický model proudě-
ní a rozlévání říčních toků, který bu-
de umět velmi rychle a přesně před-
vídat povodně, dokončuje katedra 
matematiky Fakulty aplikovaných 
věd Západočeské univerzity. V pří-

padě záplav bude možné přesně sta-
novit, kdy dojde v lokalitě k zatope-
ní konkrétních míst a krizové štáby 
budou moci stanovit priority evakua-
ce. Budou vědět, kde voda udeří dříve 
a jaká místa budou více postižena. 

Modely předpoví povodně

Hejtman KK Josef Novotný se v mi-
nulých dnech vrátil z Číny: „Dojem, 
který ve mně pracovní cesta do Číny 
zanechala, je jednoznačný: Čína nás 
nepotřebuje, zato my budeme stále 
více potřebovat Čínu. Ekonomický růst 
a hospodářský rozvoj této země jde ne-
uvěřitelným tempem. Cílem pracovní 
cesty bylo naplňování partnerské do-
hody o spolupráci především v oblasti 
cestovního ruchu, kultury a propa-
gace Karlovarského kraje jako atrak-
tivní destinace. Znovu jsme otevřeli 
téma přímého leteckého spojení mezi 
ČR a Čínou. Chceme, aby se do Karlo-
varského kraje přijeli podívat čínští 
touroperátoři a navázali zde kontakty 
s podnikateli v cestovním ruchu, po-
zveme i média, aby viděla především 
Mezinárodní fi lmový festival v Kar-
lových Varech a mohla informovat 
o kulturním potenciálu regionu pro 
čínské turisty. Řešili jsme také možné 
investice čínských partnerů v našem 
kraji a propagaci Karlovarského kraje 
a jeho nejznámějších fi rem v Chang-
pingu.“ (met)

Postřehy z Číny
očima hejtmana

Karlovarského kraje
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2.0D - 110 kW/150k  |  2.5i - 123 kW/167k   |  3.6R - 191 kW/260k 

NOVÝ

AUTWEC, s.r.o., Útušická 3, Plzeň-Doudlevce, www.subaruplzen.czAUTWEC, s.r.o., Útušická 3, Plzeň-Doudlevce, www.subaruplzen.cz

Cena od 705 800 Kč 
bez DPH

Na světě jsou místa, kam Vás může dovézt jen Subaru Outback.

Dostane vás všude. Otestujte si ho.

Kombinovaná spotřeba paliva 6,6–10,0 l/100 km, emise CO2 167–232 g/km.  

 Co považujete za největší úspěch/y, 
kterých město dosáhlo v roce 2009?
Podařilo se nám dokončit celou řadu 
velkých investičních akcí, které život 
ve městě znatelným způsobem zlepší. 
Těžkou dopravou rozježděným ulicím 
Sokolovská a Chebská se díky průtahu 
městem značně ulevilo a my jsme je 
mohli kompletně zrekonstruovat. Sna-
žili jsme se přitom, aby zaniklo pováleč-
né trauma čtvrti Rybáře a jejich hlavní 
ulice Sokolovská se stala pokračováním 
centra města za řeku Ohři, aby byla 
moderním městským bulvárem. 
Stejně ostře sledované bylo dokončení 
KV Areny, nové multifunkční haly ur-
čené pro sport, výstavnictví, kulturu 
a společenské akce. Za půl roku své čin-
nosti ji už navštívilo přes stopadesát 
tisíc návštěvníků, kromě populárního 
hokeje je přilákaly i koncerty, festivalo-
vá ukázková projekce, výstavy jako Je-
deTo nebo ForArch Karlovy Vary 2009, 
kterou vlastně provoz Areny začal. 
Ale kromě investic do „betonu“, jak se 
rádo říká, jsme na začátku roku, v do-
bě kdy stál Karlovarský porcelán před 
krachem, vytvořili podpůrný fond, ze 
kterého jsme ve spolupráci s odborovou 
organizací porcelánek vyplatili zaměst-
nancům část dlužné mzdy, abychom 
zmírnili jejich sociální situaci. Šlo o stov-
ky osob, a já věřím, že jsme se díky to-
mu vyhnuli vážným sociálním otřesům. 
Dnes můžeme říci, že většina podniků 
Karlovarského porcelánu našla nové 
majitele a výroba v nich byla obnovena, 
ačkoli v o něco menším objemu. 

 Ve kterých dlouhodobých projek-
tech budete letos pokračovat, které 
nové přibudou a jak řadíte jejich pri-
oritu?
Tak samozřejmě i letos budeme stavět, 
chceme především využít možností Ev-
ropských fondů, připravujeme několik 
důležitých projektů, které by se bez ev-
ropské dotace nemohly ve městě vůbec 
realizovat, případně za dlouhou dobu. 
Jde především o výstavbu centra vod-
ních sportů – nového krytého plavec-
kého bazénu s deseti drahami o délce 
25 m, osmdesátimetrovým tobogá-
nem, tribunou pro dvě stovky diváků, 
a samozřejmě odpovídajícím zázemím. 
Bazén vyroste v sousedství zmiňované 
KV Areny a bude prakticky zadarmo 
využívat jejího přebohatého zdroje od-
padního tepla. Otevřít jej chceme příští 
podzim.
Další projekt se týká meandru Ohře 

Vedle KV Areny bude centrum vodních sportů
Karlovy Vary. Světoznámé lázně pro 
klienty, ale také domov pro 53 400 
obyvatel krajské metropole. Přede-
vším o jejich potřeby se zajímá pri-
mátor města Werner Hauptmann. 
Společně s ním jsme se krátce ohlédli 
za uplynulým rokem a zaměřili se na 
to, na co se mohou občané i návštěv-
níci města těšit letos.

v Tuhnicích, kde vznikne městský park 
s herními a sportovními zařízeními, 
systém ekologické osvěty a nové stez-
ky, které prodlouží stávající cyklostezku 
kolem Ohře a propojí ji se sportovním 
areálem Rolava a cyklostezkou kolem 
stejnojmenné řeky Rolavy. 
I ve zmiňovaném sportovním a rekre-
ačním areálu Rolava probíhá masivní 
rekonstrukce, prodlužujeme a rozšiřu-
jeme dráhu pro in-line bruslení, částeč-
ně ji přemisťujeme tak, aby se bruslaři 
nekřížili s příchozími, například rodi-
nami s dětmi. Vyměňujeme rozvodné 
sítě v areálu a budujeme nové zázemí 
pro služby návštěníkům. Rolava i me-
andr budou veřejnosti zpřístupněny již 
toto léto.
Další velké projekty musí město in-
vestovat ze svých prostředků, jedná 
se o celkové rekonstrukce vybraných 
ulic a lokalit, podobně jako vloni byla 
rekonstruována Sokolovská ulice. Na 
letošek chystáme kompletní opravu 
nábřežní komunikace v dolních Draho-
vicích podél Ohře, jde o část ulice Vítěz-
né, Drahomířino a Mattoniho nábřeží. 
Zkrášlení by se měla dočkat i hlavní ko-
munikace části Stará Role, ulice Závodu 
Míru. Obrovská investice už od loňské-
ho podzimu probíhá v samém srdci lá-
zeňské části města, v ulicích Lázeňská, 
Tržiště a Stará Louka, dotýká se tedy tří 
centrálních kolonád, jde od Mlýnské 
kolonády mezi Tržní a Vřídelní kolo-
nádou až ke Grandhotelu Pupp. První 
etapa, ulice Lázeňská, bude hotova do 

léta, celá zóna pak do konce letošního 
roku. 

 Jedním z největších je výstavba 
plaveckého centra. Můžete uvést po-
drobnosti?
Jak už jsem řekl, jde o krytý bazén s de-
seti drahami o délce 25 m. Těleso nádr-
že je z nerez oceli, což znamená že je 
velice hygienické a dobře udržovatelné. 
Kromě zmiňovaného tobogánu a hle-
diště bude součástí bazénu také sauna, 
samozřejmě šatny a další technické 
zázemí, ale také výukový bazének pro 
děti neplavce. Z vnějších částí projektu 
je důležité parkoviště a pěší lávka spo-
jující tuhnický areál se Západní ulicí, 
kde je také zastávka MHD. Návštěvníci 
cestující autobusem tak už nebudou 
muset poměrně rušnou Západní ulici 
přecházet, nadejdou ji. Projekt bude 
stát přes 280 mil. Kč, město se na něm 
bude podílet 7,5%, tedy asi 21 miliony. 

 S jakým rozpočtem letos město 
hospodaří?
Letošní rozpočet byl schválen ve výši 
výdajů 1 581 537 tis. Kč, tedy téměř 1,6 
miliardy korun. Je to o něco méně než 
v roce loňském, pokles je dán přede-
vším poklesem daňových příjmů v dů-
sledku loňské krize. Zapojujeme fondy 
z minulých let, hledáme úspory ve 
všech oblastech rozpočtu, včetně per-
sonální. Nicméně nechceme jít cestou 
omezování investic, především evrop-
ských projektů – ačkoliv vyžadují před-
fi nancování z naší strany a krátkodobě 
peníze odčerpávají, v dlouhodobějším 

pohledu dostaneme drtivou většinu 
vložených prostředků formou dotace 
zpět a pořídíme velice levně infrastruk-
turu potřebnou pro rozvoj města. 

 Sportem číslo jedna je v Karlových 
Varech hokej. Jakým fanouškem je 
primátor?
Srdečním, fandím už od dob bojů karlo-
varského hokeje o postup do extraligy, 
od sezóny 1995/6. Měl jsem nesmírnou 
radost z loňského titulu HC Energie. 
Věřím, že dobrá forma vydrží karlovar-
ským hokejistům i do dalších let. V sou-
časné pozici nemám bohužel čas na kaž-
dý zápas přijít osobně, ale jakmile jen 
trochu mohu, fandím přímo v Aréně. 

 Jak vypadá Váš běžný pracovní 
den?
Ráno začínám poštou a tiskem. Poté 
dvakrát týdně následuje porada vedení 
města, případně podobná koordinační 
jednání k aktuálním otázkám. Obvykle 
mám během dne několik pracovních 
schůzek opět na aktuální témata, jed-
nám třeba s karlovarskými hoteliéry 
a jejich asociací, navštěvuji jednotlivé 
části města a bavím se s jejich občany 
o tom, co podle nich jejich čtvrť potře-
buje. Jednou za týden až za čtrnáct dní 
se koná rada města, zhruba jednou 
za šest týdnů zastupitelstvo města, 
kterým předsedám. Jednou měsíčně 
organizujeme tzv. „primátorský den“, 
kdokoliv může přijít a hovořit se mnou 
o tom, co město dělá a nedělá. Večery 
a víkendy občas vyplňují akce, na kte-
rých reprezentuji město, samozřejmě 
jako politik se také pravidelně účastním 
schůzek naší strany. To je tedy pracovní 

stránka mého běžného dne, ale ještě se 
s manželkou také musíme podělit o dě-
ti, dopravit je do školy a školky, zase je 
vyzvednout, občas zajít na rodičovské 
schůzky atd. – ale to zná každý, kdo má 
rodinu.

 Oproti tomu, jak nejlépe relaxu-
jete? 
Nejradši sportem, teď v zimě lyžujeme 
i s dětmi, občas si spolu dáme tenis. 
Jinak přes zimu ještě hraju squash, no 
a přes léto jsem rád, když mohu sed-
nout na kolo a vyjet do krásného okolí 
Karlových Varů. 
Kromě sportu relaxuji u příjemného 
fi lmu, mým žánrem je sci-fi , mám rád 
dobré trikové efekty, užiju si i kvalitní 
thriller. Z hudby u nás právě nejvíc frčí 
Black Eyed Peas, zásluhou mých synů. 

 Budete kandidovat do Zastupitel-
stva v letošních podzimních komunál-
ních volbách?
Ano, chci pokračovat v tom, co jsem 
začal. 

 Prozradíte, jaká profesionální přá-
ní jste si dal do roku 2010?
Připravit a uřídit rozpočet v tomto 
nesnadném, pro samosprávy měst 
a obcí krizovém roce. Dotáhnout roz-
pracované projekty pro budoucnost, 
především ty s podporou evropských 
fondů. Věnovat se rozvoji a marketin-
gu cestovního ruchu a lázeňství, aktiv-
ně komunikovat s našimi podnikateli 
v tomto oboru. Celou dobu se také sna-
žím více komunikovat s občany, slyšet 
jejich připomínky.

Pokud Vás nabídka oslovila, neváhejte a zašlete svůj stručný pracovní 
životopis s uvedením místa bydliště do 5. března 2010 na adresu:

personalistika@tydeniky.cz.
Vybraní uchazeči budou o konání VŘ vyrozuměni písemně.

Těšíme se na Vaše e-maily. 

Zasáhla hospodářská krize do Vašeho osobního rozpočtu?
Máte obchodního ducha a chcete vydělávat víc peněz?

Rádi Vám dáme

PŘÍLEŽITOST
v rozvíjejícím se obchodním oddělení
regionálních novin Západočeský METROPOL 

v okresech  Karlovarského kraje

Požadujeme:
• ukončené SŠ vzdělání
• znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
• časovou fl exibilitu
•  výborné

komunikativní
schopnosti

Nabízíme:
•  zajímavou činnost na ŽL 

s možností převedení na HPP
•  vysoké ohodnocení

pracovního nasazení
•  výkon práce v okruhu

Vašeho bydliště
• pravidelné vzdělávání

Ing. Werner Hauptmann, primátor Karlových Varů

Text: Metropol, Foto: archiv



w
w

w
.p

lze
n
s
k
y
-
k
raj.cz

04 Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzerce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů v západních Čechách
Kr

aj
sk

ý 
úř

ad
 P

lz
eň

sk
éh

o 
kr

aj
e 

se
 p
ře

ds
ta

vu
je

in
ze

rc
e

Součástí každého bytu je i kuchy-
ně, kde si děti budou moci samo-
statně připravovat jídlo a jejich 
život se zase více přiblíží životu 
v běžných rodinách. S domácími 
pracemi děti pomáhaly i dříve, 
avšak úplně vybavenou samo-
statnou domácnost nebylo možné 
v prozatímních prostorách zajis-
tit. V Dětském domově v Plané 
žijí i nezletilé matky společně se 
svými dětmi. Během pobytu se 
naučí o své děti pečovat a zároveň 
se mohou připravovat na budou-
cí povolání, což jim umožní lepší 
start do samostatného života.
Nové prostory pro Dětský domov 
v Plané v Zámecké ul. č. p. 853 
získalo Zastupitelstvo PK v srp-
nu 2004 bezúplatným nabytím 

od Ministerstva vnitra ČR výmě-
nou za budovu v Dukelské ulici 
č. p. 67.
Budova v Zámecké ulici byla po-
řízena Plzeňským krajem s úmys-
lem ji rekonstruovat právě pro 
potřeby dětského domova. Re-
konstrukce stavby začala na za-
čátku měsíce srpna 2008, a to 
pro potřeby nejen dětského do-
mova, ale i základní školy. Celko-
vé náklady rekonstrukce dosáhly 
částky 47 500 000 Kč z rozpočtu 
Plzeňského kraje (dětský domov 
29 300 00 Kč, škola 18 200 000 Kč). 
Dětský domov v Plané je jedním 
ze sedmi dětských domovů zřizo-
vaných Plzeňským krajem. Celko-
vá kapacita všech dětských domo-
vů zřizovaných PK je 286 lůžek.

Taková krásná jablka vysrostla v sadech v Nebílovech na Plzeňsku. Nyní jsou 
v prodeji také v Přešticích na náměstí, kde kromě několika druhů jablek nakoupíte 
i čerstvý mošt či mošt pasterizovaný v pětilitrovém balení, který si sad nově vyrábí 
z vlastní  sklizně.  (vz)

Hejtmanka Plzeňského kraje Milada 
Emmerová připomněla iniciativu 
v záporném postoji k výstavbě ame-
rického radaru v Brdech, přiblížila 
chystané projekty, ocenění a vyhlá-
šené soutěže, například v oblasti 
školství.
V diskusi pak radní informovali 
o svých resortech. Shrnuli uplynulý 
rok a představili plány na rok stáva-
jící. Starostové měli možnost získat 
údaje z oblasti ekonomiky, dopravy, 
regionálního rozvoje, školství, zdra-
votnictví, sociálních věcí nebo ži-
votního prostředí. Radní pro oblasti 
životní prostředí a zemědělství Petr 
Smutný například zhodnotil lesní 
hospodářství. Dotace Plzeňského 
kraje do lesů činily v loňském roce 

Deklarace je uzavřena v rámci působ-
nosti vymezené zákonem č. 129/2000 
Sb., o krajích, ve znění pozdějších práv-
ních předpisů, a zákonem č. 273/2008 
Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších právních předpisů. Upra-
vuje vzájemnou spolupráci zejména 
v těchto oblastech: Ochrana veřejné-
ho pořádku, prevence protiprávních 
jednání a sociálně patologických jevů, 
ochrana bezpečnosti a majetku osob, 
vdělávací aktivity na úseku vnitřního 
pořádku a bezpečnosti v rovině pre-
vence a bezpečnosti, zkvalitňování 

Plzeňský kraj spolupracuje s Krajským ředitelstvím Policie ČR
Deklarace o vzájemné koordinaci a spolupráci v oblasti bezpečnosti 
uzavřená mezi Plzeňským krajem a Krajským ředitelstvím policie Pl-
zeňského kraje je dalším společným krokem ke zlepšování bezpečnostní 
situace v Plzeňském kraji a navazuje na dlouhodobou velmi úspěšnou 
spolupráci obou subjektů. 

spolupráce a vzájemné komunikace 
mezi smluvními stranami, spolupráce 
v oblasti cizinecké problematiky a po-
silování spolupráce s médii, zlepšová-
ní mediálního obrazu  zúčastněných 
stran. 
Prvním významným krokem k napl-
ňování obsahu Deklarace je realizace 
projektu Plzeňský kraj – bezpečný 
kraj. Ten vychází z projektu Plzeň 
– bezpečné město a v současné do-
bě vrcholí přípravné práce na jeho 
postupném rozšíření v rámci Plzeň-
ského kraje. Cílem projektu Plzeňský 

Deklaraci o vzájemné koordinaci a spolupráci mezi Plzeňským krajem a Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje podepsala 
hejtmanka PK Milada Emmerová s ředitelem Krajského ředitelství policie PK brig.generálem Miloslavem Mašterou za přítomnosti 
ministra vnitra ČR Martina Peciny.

kraj – bezpečný kraj je další zlepšení 
bezpečnostní situace na území kraje. 
Za bezpečnost a veřejný pořádek není 
odpovědna výhradně policie, ale i ve-
řejnost. Instituce a občané přijmou 
svůj díl odpovědnosti za kvalitu ži-
vota v místě svého bydliště a nejen 
díky široce nastaveným informačním 

kanálům budou mít lepší možnost ji 
přímo ovlivňovat. 
K rozšíření projektu na území celého 
Plzeňského kraje dojde v několika 
postupných etapách. Po ukončení 
přípravné fáze, směřující k rozšíření 
projektu, bude projekt Plzeňský kraj 
– bezpečný kraj ofi ciálně představen 

a bude zahájena fáze implementač-
ní a realizační. Rozšíření projektu 
na další vybraná města Plzeňského 
kraje očekáváme koncem první polo-
viny letošního roku. Ukončení celého 
procesu lze očekávat v průběhu roku 
2011.

Setkání se starosty okresu Rokycany
Představitelé Plzeňského kraje a zá-
stupci Krajského úřadu PK se setkali 
se starosty okresu Rokycany . Do ro-
kycanské sokolovny se sjelo 42 sta-
rostů ze 68 obcí na Rokycansku.

26 milionů korun; letos to bude 20 
milionů korun. O datových schrán-
kách, projektu Virtuos a Regionální 
datové síťi hovořil vedoucí odboru 

informatiky Václav Koudele. Chysta-
ný projekt „Plzeňský kraj-bezpečný 
kraj“ představil jeho koordinátor na 
KÚPK Zdeněk Weber.

Dětský domov v Plané má novou adresu
V úterý 9. února  byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná bu-
dova Dětského domova v Plané v Zámecké ulici. Celkem 28 dětí, které 
zde žijí ve čtyřech rodinných skupinách, získalo nové, vyhovující pro-
story ve čtyřech bytech. 

Foto: Adéla Macháčková

 Projekt, který žádá o dotace EU, 
prošel tento týden úspěšně prv-
ním schvalovacím kolem, řekl jeho 
manažer Miloslav Kepka. „Firmám 
nabídne zázemí a hlavně odborný per-
sonál výzkumu a vývoje nových tech-
nologií a konstrukcí. O tento servis už 
potvrdily zájem desítky fi rem hlavně ze 
západu a jihu Čech, které už s fakultou 
spolupracují,“ dodal. RTI jim v první 
fázi nabídne pět výzkumných pro-
gramů zaměřených na nové aplikace 
v dopravní a manipulační technice, 
dále obráběcí a tvářecí stroje včetně 
jejich modernizací a zaměří se i na 
nové obráběcí a tvářecí technologie. 
„V těchto programech bude pracovat 
80 vědeckých pracovníků včetně 25 

doktorandů. K dispozici budou mít 11 
špičkově vybavených pracovišť,“ vy-
světlil Kepka.
Mezi ně bude patřit například la-
boratoř pro výzkum vlastností 
moderních kompozitních materiá-
lů a zkušebna pevnosti a únavové 
životnosti. Vybudování institutu, 
který bude z části přístavkem hlav-
ní budovy univerzitního komplexu 
na Borských polích a z části vznik-
ne modernizací prostor laborato-
ří, je podmíněno získáním dotace 
z operačního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace. ZČU žádá na 
projekt a jeho start přes půl miliar-
dy korun. K dispozici je 11 miliard 
korun.  (zem)

Institut za miliardy
Plzeň | Regionální technologický institut (RTI) za půl miliardy korun chce 
vybudovat v Plzni Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni. České 
strojírenské fi rmy tak získají partnera, který jim pomůže posílit konku-
renceschopnost. Otevřít by se měl v roce 2014 a má zaměstnat 55 zejména 
mladých výzkumníků.

7. reprezentační ples Plzeňského kraje 
se bude konat 26.února 2010 v Měšťan-
ské besedě v Plzni. 
Celý večer se ponese v atmosféře osvo-
bození, euforie a očekávání věcí bu-
doucích. Měšťanskou besedu ovládne 
dobová nálada. Hlavní roli večera bude 
hrát swing, hudební směr, který sklízel 
největší slávu ve 30. a 40. letech 20.sto-
letí. Večer ponese název „To tenkrát v 
čtyřicátom pátom“. 
Návštěvníci se mohou především těšit 
na dvacetičlenný orchestr Magnum Jazz 
Bigband a zpěvačku Radku Fišarovou. 
Večerem bude provázet Petr Jančařík. 
Návštěvníci plesu jsou zváni v dobo-
vém oblečení. Ti v „nejhezčím“ dobo-
vém oblečení budou během večera 
vybráni a odměněni. 
Plzeňský kraj poskytne dar na charita-
tivní účely ve výši 10% z ceny vstup-
ného.
Vstupenky je možno zakoupit v Infor-
mačním centru města Plzně na náměs-
tí Republiky 41.

Pozvánka na ples
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Tato unikátní reprezentativní pub-
likace, přibližující veřejnosti nejen 
všech osm staroplzeneckých kostelů, 
ale i církevní památky drobnějšího 
rázu, byla požehnána plzeňským bis-
kupem Františkem Radkovským za 
přítomnosti celého týmu jejích tvůr-
ců. Hlavním autorem knihy je známý 
plzeňský architekt Jan Soukup, jemuž 
v práci na textu pomáhali místní ama-
térští milovníci historie Karel Kilbergr 
a Anna Velichová. Obrazová část byla 
převážně dílem Daniela Stacha a dal-
ších fotografů. Příjemnou atmosféru 
„ křtin“ dotvářela nejen vážná hudba 
ze staroplzenecké ZUŠ, ale i přítom-
nost „ realizačního týmu“ včetně or-
ganizátora celého vzniku knihy Petra 

Krásy a život Orientu se pokusila ve stejnojmenné expozici veřejnosti představit vý-
stava studentů Centra blízkovýchodních studií Filozofi cké fakulty Západočeské uni-
verzity v Plzni, kterou bylo možno shlédnout v mázhauzu plzeňské radnice. Snímky, 
z nichž byla sestavena, pořídili studenti během studijních stáží a cest po Blízkém 
východě.   (vz)

Křest publikace Kostely Starého Plzence
Ve Starém Plzenci v reprezentačních 
prostorách Bohemia Sekt Centra by-
la slavnostně pokřtěna kniha Koste-
ly Starého Plzence. 

Ivana Jirešová Ivana Jirešová miluje zimumiluje zimu
Herečka Ivana Jirešová alias barmanka Lucie ze seriálu Ordinace v rů-
žové zahradě 2 je prima ženská, se kterou se můžete bavit o čemkoli. Ne-
dávno „bojovala“ na Václavském náměstí za prevenci rakoviny dělož-
ního čípku.

bu si dám jen párkrát za měsíc. Už 
znám svůj vnitřní rytmus a vím, po 
čem se cítím dobře.

 Jak dlouho a jakou jógu cvičíte?
Jógu už cvičím šest let. Začínala 
jsem Power jógou a když byla So-
fi nka v bříšku, cvičila jsem gravid 
jógu. V současnosti jsem se pustila 
do Ashtanga jógy. Je výhodou, že ji 
mohu cvičit doma. Mám ale takovou 
svoji „guru“ cvičitelku a ta zrovna 
nedávno otevřela „Om Yoga Studio“ 
na Kačerově, což je pro mě z mé-
ho domečku deset minut jízdy au-
tem. Moc se těším, že tam budu cho-
dit. K duševní rovnováze mi cvičení 
opravdu pomáhá.

 Myslíte, že vás takové cvičení 
chrání i před nečekanými životní-
mi zvraty?
Jógou si člověk udržuje psychickou 
pohodu a jakýsi základ duševní-
ho růstu. Když ale přijde nějaká 
těžká životní zkouška, stejně vás 
to setne a musíte si tou krizí pro-
jít. Akorát si myslím, že je člo-
věk maličko víc připraven a ne-
skolí ho to na měsíce, ale třeba 
na pár dnů.

 Jako barmanka Lucie 
v seriálu Ordinace v rů-
žové zahradě berete vše 
s nadhledem a zvlášt-
ním humorem. Jste 
svojí postavě v ně-
čem ve skutečnos-
ti podobná? Je pro 
vás důležitá?
Postavu Lucie 
mám ráda a da-
la jsem jí kus 
sebe. Ze začát-
ku mluvila hod-
ně mojí „řečí“. 
Důležitá pro mě 
rozhodně byla a je, 
protože jsem se dí-

Text: Šárka Jansová
Foto: Petr Weigl

 Ivano, myslíte si, že naše ženy na 
prevenci nedbají? 
Ze všech dostupných materiálů 
a statistických čísel tomu tak oprav-
du je. Proto jsme s Veronikou Novou 
na Václavském náměstí v Praze pře-
svědčovaly ženy a dívky, aby chodi-
ly pravidelně každých půl roku na 
prohlídky. Rakovina děložního čípku 
je snad jediný druh rakoviny, který 
se dá celkem spolehlivě odhalit ješ-
tě v předstádiu a zastavit. Paradox-
ně však vysoké číslo žen na rakovinu 
děložního čípku stále umírá, protože 
na prohlídky nechodí. 

 Máte sama s touto nemocí své 
zkušenosti?
Rakovinu jsem přímo neproděla-
la, ale v osmnácti letech jsem měla 
nález a musela jsem na konizaci dě-
ložního čípku. Tehdy jsem si vůbec 
neuvědomovala, co všechno z to-
ho mohlo vzniknout. Myslím, že je 
hlavně na maminkách, aby své dce-
ry k pravidelným prohlídkám „doko-
paly“. Není také ještě zcela zakotve-
no v podvědomí, že rakovina dělož-
ního čípku se přenáší virem z muže 
na ženu při pohlavním styku, a pro-
to by měli nechat rodiče své dcery 
před zahájením sexuálního života 
naočkovat. Já Sofi nku určitě naoč-
kovat nechám. Sama vím, že někte-
ré přešlapy jsou nevratné, stačí má-
lo a celý život se vám posune úplně 
jiným směrem. 

 Narodila jste se ve znamení citli-
vého Raka. Jak pečujete o svoji du-
ši?
Snažím se udržovat v pohodě těles-
nou schránku a tím se posílí i psy-
chika. Zdravé tělo je základ, a pro-
to třeba i pětkrát týdně cvičím jó-
gu. Dříve jsem také jedla, co bylo 
zrovna k mání, ale teď dávám před-
nost zdravé a lehké stravě. Jím hod-
ně ovoce, zeleniny a maso nebo ry-

ky téhle roli vrátila k profesi, kterou 
jsem vystudovala. Jeden čas jsem 
byla totiž přesvědčená, že už hrát 
nebudu. 

 V současnosti hrajete hodně di-
vadlo. Kde všude?
V Divadle v Plzni hraju a zpívám 
v muzikálu „Hledá se muž, znač-
ka bohatý“, v Praze v Divadle Pala-
ce v „Líbánkách“ a „Veřejném oku“. 
V Kalichu hraju v ojedinělém pro-
jektu, v detektivní komedii „Splaše-
né nůžky“, kdy sami diváci hádají 
a určují, kdo je ze tří herců na jeviš-
ti vrah. S jasnou převahou vítězí Lá-
ďa Županič, já zatím vraha „vyhrá-
la“ jenom jednou. Do Kalichu se vra-
cí muzikál Jack Rozparovač a v něm 
ztvárním prostitutku Polly a ještě 
jednu tanečnici. S Jirkou Langmaje-
rem se brzy pustíme do zkoušení di-
vadelní hry podle fi lmu Když Har-
ry potkal Sally. No a čeká mě jedna 
lahůdka. Jedu do Písku na zkoušku 
s jednou kapelou, která hraje moc 
fajn muziku a ráda bych s nimi zpí-
vala. 

 Vy ráda zpíváte?
Moc ráda, akorát že na konzervato-
ři jsem tomu zpěvu moc nedala, což 
je docela škoda. Od první třídy jsem 
ale chodila do dramatického krouž-
ku, kde jsme docela dost zpívali, pak 
jsem se učila hrát s tátou na kytaru 
a stala jsem se country holkou u oh-
ně. Hudbu mám opravdu moc ráda 
a sním o tom, že budu jednou na sta-
rá kolena zpívat ve sboru, třeba klid-
ně v kostelním. 

 Jako důchodkyni si vás moc před-
stavit nedovedeme. Pojďme se vrá-
tit k současnosti. Co říkáte té spous-
tě sněhu, která letos napadla?
Sníh strašně miluju. Všechno je 
hned krásně bílé, třpytivé a čisté. 
Praze ta bílá nádhera sluší. Já ale 
už rok bydlím v malém domečku za 
Prahou a máme tam víc sněhu než 
na horách.

Vrobela a hlavních sponzorů. Celé dí-
lo je unikátní nejen tím, že obsahuje 
řadu ještě nepublikovaných informa-
cí o mimořádně cenných církevních 
stavbách Starého Plzence, ale i zcela 
nové a poprvé zveřejněné fotografi e. 

Foto: Jiří Vlach

Na cestu po jihovýchodní Asii se 11. úno-
ra vydala tříčlenná expedice tří českých 
fotografů. Stráví čtyři týdny ve čtyřech 
zemích této části světa, jimiž protéká 
řeka Mekong, která dala expedici název. 
Původní fotoexpedice do Kambodže  se 
postupem času rozšířila  i na sousední 
Vietnam, Laos a Thajsko. Hlavním poslá-
ním a cílem Expedice Mekong 2010 je 
fotodokumentace každodenního života 
jejich obyvatel, přírody, tradic, architek-
tury, etnických zvláštností a exotického 
půvabu. Návrat expedice je plánován na 
9. března.

Expedice Mekong

ZÁPADOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

Honza DixiLenka

Z
Váš oblíbený Metropol v domovních schránkách nebo na těchto vybraných distribučních místech

 PLZEŇ  Magistrát města Plzně - Živnostenský úřad, Tylova 36  Mediální dům, 
Sedláčkova 16 – vestibull  Škoda Holding - recepce, Tylova ul. 1/57  Cestovní 
kancelář Čedok - NC Tesco, Rokycanská 130  Fakultní nemocnice Bory, Edvar-
da Beneše 13 - u lahůdek  Pasaž Kaufl and - podejna Quenn, Lochotínská 18  
Lahůdky u Práce, Klatovská 12  Podchod u Nádraží ČD, Sirkova x Americká  
Galerie Dvořák - prodejna Billa, Náměstí gen. Píky 27, u vchodu  Jídelna Tylov-
ka, Tylova ul. 26  Cukrárna Sluničko, Smetanovy sady 15  Restaurant Švejk, 
Klatovská 125  Informační centrum, náměstí Republiky 41  Čajovna, Rossevel-
tova ul.15  Poliklinika Bory, Čechova 44, Západočeská univerzita, právnická fa-
kulta, Sady Pětatřicátníků 44,  Mulačova nemocnice, Dvořákova 17,  Krajský 

úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18  Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13 
 Obchodní dům - Luna, Skupova 24,  KARLOVY VARY  Karlovarská kraj-

ská nemocnice - Bezručova 731/19  Lázně III - Mlýnské nábřeží 5  Benzi-
nová Stanice Aral - Pobřežní 22  Městská knihovna - I. P .Pavlova 891/7  
Magistrát města Karlovy Vary - Moskévská 1281/21  Informační centrum -  Hu-
sovo Náměstí 2  Obchodní dům - Radyně,  Starý Plzenec, Nerudova 933,  
Supermarket Albert, Karla Steinera 7,  Plzeňská teplárenská - kantýna, Doub-
ravecká  1 Zámek Chyše u Lubence  Zámek Rochlov u Nýřan  Dopravní pod-
niky Města Plzně, tramvaje a trolejbusy v Plzni  ČSAD Plzeň linkové autobusy 
v Plzeňském kraji  ČSAD Karlovy Vary linkové autobusy v Karlovarském kraji

Kontakt: vedoucí distribuce Ladislav Krňoul, tel.:775 108 610, e-mail: krnoul@tydeniky.cz 
 kompletní přehled naleznete na www.tydeniky.cz
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Chtějme ať zdravá mysl zůstane ve zdravém těle, bylo správné znění tajenky ve 2. čísle Západočeského Metropolu. Reprezentativní nástěnný kalendář s fotogra-
fi emi cestovatele Leoše Šimánka získává vylosovaný výherce Ladislav Ruml z Plzně-Doubravky. K vyzvednutí v naší redakci. Pro vylosovaného luštitele dnešní 
křížovky je připraven reprezentativní nástěnný kalendář s fotografi emi cestovatele Leoše Šimánka. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ MET-
ROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 26. února 2010. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. 
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Programy divadel Plzeň

18. 2. – 19.00 hodin – Válka ve sborovně (M 1).

19. 2. – 11.00 hodin – Zkrocení zlé ženy – zadáno.

19. 2. – 19.00 hodin – Maryša (S 2).

20. 2. – 19.00 hodin – Limonádový Joe.  

21. 2. – 14.00 hodin – Limonádový Joe (N 2). 

23. 2. – 19.00 hodin – Sliby–chyby (K 13).

24. 2. – 19.00 hodin – Dáma na kolejích (K 14).

25. 2. – 19.00 hodin – Portugálie (K 3).

26. 2. – 19.00 hodin – Ve státním zájmu (K 4).

27. 2. – 19.00 hodin – Hledá se muž. Zn.: Bohatý!

28. 2. – 19.00 hodin – Čachtická paní.

 2. 3. – 19.00 hodin – Maryša. 

 3. 3. – 19.00 hodin – Sliby–chyby (K 2).

KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 743

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

18. 2. – 19.00 hodin – Bohéma (KMD).
19. 2. – 19.00 hodin – Salome. 
20. 2. – 19.00 hodin – Carmen. 
23. 2. – 19.00 hodin – Veselé paničky windsorské (V 9).
24. 2. – 19.00 hodin – Lucerna (V 10).
25. 2. – 19.00 hodin – Vévodkyně z Chicaga (S 5).
26. 2. – 19.00 hodin – Adriana Lecouvreur  (V 12).
27. 2. – 19.00 hodin – Naši furianti. 
28. 2. – 10.30 hodin – foyer – Koncertní matiné. Účinkují 
HLASOPLET:  Petr Berchtold, Zdeněk Lahoda, Viktor Fied-
ler, Radek Štědronský Shejbal, Jan Fraus – mužský vokální 
kvintet. Na programu: jazzové skladby a hudba 30. let 20. 
století.  
28. 2. – 16.00 hodin – Bohéma (Z).  
 2. 3. – 19.00 hodin – Lucerna  (V 1).
 3. 3. – 19.00 hodin – Romeo a Julie.

METROPOL 
horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Myslíte stále v globálních di-

menzích, detaily vás nezajímají. Začněte 
si jich všímat, odhalíte věci, o kterých ne-
máte ani ponětí. Třeba zjistíte, že s láskou 
vašich partnerů není všechno tak, jak má 
být.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Nepodléhejte nátlaku svých 

bývalých milenců a milenek. Vás se při 
pohledu na ně zmocňuje něha, oni s vámi 
mají čistě vypočítavé úmysly. Nenechejte 
se ošálit ani v případě, že začnou mluvit 
o citech.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Pokud se vám v poslední době 

zdá, že vaše nadání není dostatečně vyu-
žité, nebuďte z toho zatrpklí. Neobracejte 
to v ironii a nevraživost vůči svému okolí. 
Otrávíte tím všechny a vám se stejně ne-
uleví. 

Lev 23. 7. - 23. 8.
Vaše nářky na počasí už začínají 

být otravné. Uvědomte si, že když je zi-
ma, tak mrzne a když je léto, svítí slunce. 
Smiřte se s tím a všimněte si, že i zima má 
své výhody. Můžete třeba někoho pozvat 
na grog.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Jste ochotní podlehnout svo-

dům každého druhu, proto si dejte pozor 
při setkání s přáteli z mládí. Ačkoliv si 
myslíte, že vás už nelze ničím překvapit, 
nostalgické vzpomínky vás mohou velmi 
zasáhnout.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Ačkoliv se to zdá nepravděpodobné, ve 
vzduchu už brzy začne vonět předjaří. 

Ledy roztají nejen na ryb-
nících, ale i ve vztazích. 

Projevte svoji náklon-
nost všem, koho máte 

rádi. Navštivte třeba 
příbuzné. 

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Nebraňte se tomu, když vám 

šéfové navrhnou zvýšení platu, ani ne-
odmítejte pochvalu od ředitele či uznání 
veřejnosti. Poct a ocenění není nikdy dost. 
Odmítněte jen v případě, že by byly neo-
právněné.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Nejste sice milovníci plesové se-

zony a tanec není rozhodně to, čím se do-
kážete nadchnout, ale návštěva maškar-
ního bálu by vás určitě mohla inspirovat. 
Pokud by to byl ještě ten v Benátkách...

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Pokud jste velmi nesoustředění, 

zasnění a zapomínáte plnit povinnosti, 
jste pravděpodobně zamilovaní. Ale ne-
musíte kvůli tomu opustit rodinu, přestat 
studovat, či chodit do zaměstnání. 

Štír 24. 10. - 22. 11.
Neřešte všechny záležitosti tak, 

jako byste měli zítra umřít. Někdy je dobré 
nechat všechno uležet, nepřemýšlet tolik 
a důvěřovat své intuici. Jděte do kina třeba 
na Avatar, potřebujete se odreagovat.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Stůjte si za svými názory a niko-

mu se nepodbízejte. Nemáte to zapotřebí. 
Jste obětaví a ochotní každému pomáhat, 
ale nesmíte to přehánět. Někdy se nechá-
váte zbytečně manipulovat a využívat.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Pokud chcete upoutat pozornost 

někoho, o koho velmi stojíte, nesmíte 
se tvářit „jako že o nic nejde“. Strategie 
„sedávej v koutě, najdou tě“ už dávno ne-
platí. Heslo - pořádně se zviditelnit, ale ne 
ztrapnit.

Připravila: Ludmila Petříková
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tižný
vzor

Noční
ptáci

M

Žlutý
hořlavý 

nekovový 
prvek

Značka
dětské 
výživy

Rovníkový 
vítr

Za-
výsknutí

Ludolfovo 
číslo

Navzájem 
k sobě 

promluviti

Papírna
ve Štětí

Ozdůbka

2
Kout 

místnosti

Následník 
Gagarina

Vzorec oxidu 
stroncia

Kosatec 3 Výpravné 
básnictví

Vejčitá 
křivka 4

Vlákna
z agáve

Záporně 
nabitý atom

Chátry

Zabijač-
ková 

pochoutka

Svazek
klestí

Přínos 
nevěsty

do
manželství

NAPOVÍME:
Inor, mluno,
Isis, Eviko,
aj, pšt, nip.

Rodové 
seskupení

Chemická 
značka 
bizmutu

Bor

Kukadla

Metropole 
na řece 
Tibeře 

(slovensky)

Chlapec

Město
ve

Francii

Toliko

Dávat do 
zlomku

Události
Textilní 
rostlina

Znát Doleji

Domácí
podoba 
jména
Ornel

Ukončení 
sporu

Provaz se 
smyčkou

Odlévaná

Obilniny

Tišící 
citoslovce

Šimpanz
a

gorila

Preslův 
název 

elektřiny

Vůně

Chobot-
natec

Již

Kód státu 
Lesotho

Pravo-
slavný
kněz

Arabský 
vládce

Čaj

Němoherec

Iniciály 
herce 

Krampola

Nepravdy

1 Osévat

Nehlučné Kdysi
Jméno 

prozaika 
Pavla

     

Program na březen
 8. 3 9.30 53. KLUBOVÝ PROKUK S HOSTY „H“ - Janem Skopečkem a spol.
10. 3 19.30 MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH
14. 3. 15 h. POD ZÁVOJEM OPERETA A POD CYLINDREM MUZIKÁL - 
 KONCERT SE SLEVOU PRO DĚTI A SENIORY!
 LÍSTKY OD 120 DO 150 Kč
15. 3. 19.30 UZLOVINY
17. 3. 19.30 ZIEGLERKA
19. 3  ZADÁNO PRO... (ÚČINKUJÍ P. Kikinčuk, P. Kukla, Jindřiška a Pavel
 Kikinčukovi a Zpěvandule - J. Štěpánová, Mar. Burianová,
 B. Šebestová,K. Maňhalová)
22. 3. 19.30 MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH -
24. 3. 19.30 ŠVEJKYJÁDY - MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ SE SLEVOU 
 PRO SENIORY A DĚTI  LÍSTKY OD 120 DO 150 Kč
29. 3. 19.30 POD ZÁVOJEM OPERETA A POD CYLINDREM MUZIKÁL 
31. 3. 19.30 ZIEGLERKA 

Ve Velkém činoherním studiu České-
ho rozhlasu Plzeň se uskutečnil další 
pořad z cyklu veřejných rozhlaso-
vých nahrávek „Aby řeč nestála..“.
Pozvání moderátora pořadu Vladi-
míra Bernáška přijala herecká le-
genda českého divadla – herec Jan 
Skopeček.

Umělec se narodil 19. září 1925 v Li-
toměřicích. Je jedním ze zakládají-
cích členů libeňského Divadla Pod 
Palmovkou. Méně známé je i to, že 
je také autorem šesti divadelních 
her a několika rozhlasových drama-
tizací. 
Jeho nejznámnější televizní rolí je 
otec v legendárním seriálu Tři chla-
pi v chalupě a jeho pozdějším po-
kračování Tři chlapi na cestách. Ze 
známých fi lmů, kde účinkoval, stojí 
za připomenutí například Romeo, 
Julie a tma, Král králů nebo Fantom 
Morrisvilu. V poslední době si zahrál 
menší role v pohádce Peklo s Prin-
ceznou nebo v letní fi lmové komedii 
2Bobule.

Hostem v Českém rozhlasu byl Jan Skopeček

Velká rodinka sněhuláků vyrostla ve Dne-
šicích na Plzeňsku. Autoři neznámí, ale 
určitě jde o partu místních dětí. Sněhu-
láci krásně dokreslují zimní atmosféru. 
Na snímků není autorka, ale zvědavá 
holčička Štěpánka, která se přišla na sně-
huláky podívat.

Foto: Lenka Šatrová
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Foto: MARTA KOLAFOVÁ
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 Instalace na střechy rodinných domků
 Garance výkupu ze zákona po dobu 20 let
 Výkupní cena pro rok 2010 – 12,25 Kč/kWh
  Dodávky systémů na klíč včetně vyřízení veškeré 

legislativy nutné ke spuštění FVE
 Záruční i pozáruční servis

AB ELEKTRO s.r.o.
www.abelektro.com
abelektro@abelektro.com

tel.: 377 985 557
mob.:  602 350 970

723 611 935

Fotovoltaická elektrárnaFotovoltaická elektrárna
na střechu Vašeho domuna střechu Vašeho domu

Energie ze slunce, která vydělává za Vás.

Režie se ujal Ondřej Sokol (na sním-
ku s Ivanou Chýlkovou), který si 
zahrál si i v Ordinaci v růžové za-
hradě 2 postavu doktora Prokopa 
Hrubého. Hudebního nastudování 
hry se zhostil osobitý hudební skla-
datel a dirigent Varhan Orchestro-
vič Bauer. Do hlavní role producent 
obsadil Ivanu Chýlkovou, která své 
pěvecké i pohybové nadání předved-
la již několikrát v Hudebním divadle 
Karlín či v Divadle Kalich. „Dolly je 
v každém případě velká interpretač-

Veselé paničky windsorské v Plzni
Plzeňské velké divadlo uvádí Veselé paničky windsorské. Přestože titul-
ními postavami jediné dnes hrané opery Otto Nicolaie jsou rozverné ve-
selé paničky z anglického města Windsoru, hlavním hrdinou této opery 
je rytíř Sir John Falstaff.

Lucie Hilscherová (Paní Kloučková), Jitka Svobodová (Paní Brodská)Vladislav Zápražný (Pan Brodský), Aleš 
Hendrych (John Falstaff)

Na prknech, která znamenají svět, 
se poprvé objevil ve hře Williama 

Falstaffovo dostaveníčko skončí jeho 
nedobrovolnou koupelí ve vodách 
Temže, při druhém je zbit v převle-

ku za starou klepnu, a při třetím je 
týrán ve windsorském parku, aby 
byl nakonec všem pro smích. 

Shakespeara Jindřich IV., respektive 
ve hrách, protože je to hra o dvou 
dílech. První díl vznikl okolo roku 
1597, rytíři Johnovi bude tedy již 
něco přes čtyři sta let. Tento zhýralý 
rytíř – milovník dobrého jídla, pití 
a žen, byl původně učitelem mladé-
ho prince Jindřicha, kterého zasvětil 
do požitkářství a seznámil ho se ži-
votem vůbec. Falstaff se líbil i krá-
lovně Alžbětě, která si u Shakespea-
ra objednala hru, v níž by byl tento 
poživačný rytíř hlavní postavou. Tak 
vznikly Veselé paničky windsorské, 
jedna z nejhranějších Shakespearo-
vých komedií, kde se Falstaff dvoří 
hned dvěma ženám najednou. Ty 
ovšem zůstávají věrné svým manže-
lům a z rytíře si udělají legraci - první 

O veselých paničkách 
s režisérem

Jakubem Korčákem
Jako režisér nové inscenace Nico-
laiových Veselých paniček wind-
sorských se do Plzně po šestnácti 
letech vrací Jakub Korčák, který 
v Divadle J. K. Tyla působil na po-
čátku 90. let. Již první jeho inscena-
ce z r. 1991, Kohoutův Ubohý vrah, 
vynesla představiteli titulní role 
Pavlu Pavlovskému Cenu Thálie. 

 S jakými pocity se vracíte do 
divadla, kde jste měl poslední pre-
miéru v roce 1994?
Na práci v plzeňské činohře i na 
plzeňské publikum vzpomínám 
velmi rád a na návrat do Plzně se 
proto upřímně těším. Samozřejmě, 
že mám i odpovídající míru  trémy, 
které se před začátkem práce nedá 
nikdy úplně vyhnout.

 Teď žijete veselými panička-
mi Otto Nicolaie. Čím jsou pro 
vás v kontextu jeho díla pozo-
ruhodné?
Je to jediná Shakespearova měš-
ťanská komedie a navíc jeho jediná 
komedie, která se odehrává přímo 
v jeho současnosti, je to hra, v níž 
mají veršované pasáže pouze 10% 
podíl, což je nejméně z celého 
Shakespearova díla, a konečně je 
to hra, do níž Shakespeare převzal 
komickou postavu zhýralého obsta-
rožního šlechtice Sira Johna Falstaf-
fa z historické hry Jindřich IV. Tra-
duje se, že Shakespeare hru napsal 
během 14 dní na osobní zakázku 
královny Alžběty I., která si údaj-
ně přála vidět rytíře Falstaffa v roli 
zamilovaného. Shakespeare zasadil 
převzatou základní jednoduchou 
situační zápletku o podvedeném 
manželovi do malebného městečka 
Windsor. Přepracoval ji do rozverné 
situační komedie. 

 Shakespearova hra se probojo-
vala na plzeňské jeviště až v roce 
1907, téměř třicet let po opeře, 
která vede i v počtu dosavadních 
uvedení. V čem spatřujete důvod 
takové obliby?  
Samotná premiéra paniček v roce 
1849 v berlínské Královské opeře, 
byla pro Otto Nicolaie skutečným 
triufem. Veselé paničky windsorské 
jsou dnes považovány za nejlepší 
německou raně romantickou ko-
mickou operu.  (ich)

Kuře na mandarinkách
Tomáše Töpfera
Dvě kuřecí prsíčka omyjeme, osuší-
me, nakrájíme na kostky. Plechovku 
mandarinkového kompotu (může 
být i ananas), scedíme. Drobně na-
krájenou cibulku orestujeme na 
oleji spolu s kostkami masa. Přidá-
me dvě lžičky kari koření, případně 
dochutíme solí a čerstvým mletým 
pepřem. Vmícháme okapané ovoce 
a zalijeme smetanou. Krátce pro-
hřejeme a servírujeme s divokou 
rýží. Jednoduché, rychlé a nezatíže-
né spoustou kalorií.

Hello Dolly s Ivanou Chýlkovou
Praha | Televize Nova se stala ex-
kluzivním televizním partnerem 
nezávislé divadelní a umělecké 
společnosti Studio DVA. Jeho re-
pertoár obohatí letos první muzi-
kálová inscenace Hello Dolly, kte-
rá bude mít slavnostní premiéru 
7. července 2010 v rámci 7. Me-
tropolitního léta hereckých osob-
ností na scéně Švandova divadla.

ní výzva nejen pro mne, ale i pro an-
sámbl a režiséra,“ říká herečka, která 
bude roli Dolly Lewiové zkoušet bez 
alternace.

Foto: TV Nova

METROPOL   
recept

Plzeň | Plzeňské Smetanovské dny po-
kračovaly v Plzni představením „Zločin 
a trest“ v podání pražského Divadla 
v Řeznické. Název slavného románu 
F.  M. Dostojevského převzalo jako své 
letošní téma mezioborové odborné 
sympozium o kultuře 19. století a zločin 
a trest volně inspiroval i část festivalové-
ho programu. Stal se mimo jiné hlavním 
tématem fi lmové sekce Smetanovských 
dnů, která v kině Beseda potrvá od 
čtvrtka 18. 2. do pondělí 22. 2., a poslou-
žil jako námět také pro tři výstavy,. Další 
festivalovou akcí nadcházejícího týdne 
bude koncert „Večer s violoncellem“ Ja-
na Páleníčka a Jitky Čechové, který se 
uskuteční v Měšťanské besedě ve čtvr-
tek 18. února.  (zem)

Smetanovské dny
připravily Zločin a trest
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Vážení čtenáři,

být blondýnkou je skvělé. Dokonce 
jsem slyšela, že být blondýnou je 
luxusní. My, blondýny, máme jedno 
plus. Dokážeme nasadit bezelstný 
pohled, který jakoby říkal jsem 
celá bezradná, jedině ty, příslušní-
ku mužského pokolení, mi můžeš 
pomoci... Brunetkám by to nikdo 
nevěřil. A když se nám blondýnám 
něco nepovede, či uděláme nějaký 
trapas, okolí to přijme snáz, protože 
si řekne: No jo, blondýna... Blondý-

ny jsou brány jako naivní, hloupé, 
a proto o nich existuje řada vtipů. 
Třeba: Proč blondýna nechodí do 
supermarketu? Na dveřích je nápis: 
Táhněte k sobě... 
Ovšem na druhé straně sex-apel 
blondýnek je opěvován v umění. 
Okřídlenou se stala árie z Lehárovy 
operety Paganini, kde hrdina pěje... 
blondýnky něžné, ty mám tak rád... 
V Nedbalově Polské krvi se zas zpí-
vá o blondýnkách sladkých. A tak 
díky blonďatému maskování zvlád-
neme v pohodě zkoumat radioak-

tivitu (Marie Curie-Sklodowská), ří-
dit svět (Hillary Clintonová) či po-
bláznit muže jako Marilyn Monroe 
či slavné blondýnky Jana Brejchová 
či Brigitte Bardotová. Prostě blon-
dýny se objevily proto, aby vypáli-
ly rybník brunetám. A myslím si, že 
je tomu už od pravěku. Muže v jes-
kyni totiž původně čekal jen výběr 
fádních brunet. Když zahlédl první 
prablondýnu, okamžitě ji odvlekl do 
kouta jeskyně. A brunety zůstaly na 
ocet. Smutně v koutě žvýkaly med-
vědí kůži a pomlouvaly co jim slov-

ní zásoba stačila. Ovšem hřálo je vě-
domí, že mají své jisté. Vědomí, jenž 
trefně vyjádřila Anita Loosová svým 
bestsellerem: Páni mají radši blon-
dýnky, ale žení se s brunetkami. Mu-
ži se prý bojí, že jsou blondýny roz-
mazlené nesčetnými projevy přízně. 
Něco na tom možná bude... ale ne-
vím, jsem celá bezradná... tady můj 
rozum blondýny fakt končí.

Olga Čermáková
šéfredaktorka
cermakova@tydeniky.cz

Západočeský METROPOL | Vydává: METROPOL MANAGEMENT s.r.o., IČ: 25477994, www.tydeniky.cz
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morstadt@tydeniky.cz, obchodní oddělení: obchodní ředitel Jaroslav Marian, tel. 603 884 663, e-mail: marian@tydeniky.cz, Eva Růžičková, tel. + 420603170209, ruzickova@tydeniky.cz, Jan Bárta 
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SKIAREA Mariánské Lázně nabízí 
kvalitní lyžařské terény několika 
stupňů obtížnosti. Délka sjezdo-
vých tratí v areálu je 1450 metrů. 
K dopravě lyžařů slouží lanová drá-
ha a dva moderní lyžařské vleky. 
Denní provozní doba areálu je od 
9,00 - 16,00 hodin a večerní lyžová-
ní od 18,00 - 21,00 hodin. Mezi ná-

vštěvníky je oblíbená sjezdová trať 
Krakonoška. Pestrý je výběr časo-
vých jízdenek od půldenních, den-
ních po vícedenní včetně výrazných 
slev pro skupiny a lyžařské výcviky. 
K dispozici je skibar, skipůjčovna, 
skiservis, sociální zázemí a parko-
vací plochy. V rámci areálu funguje 
lyžařská a snowboardová škola.

Josefovské trhy: 19. března
Velikonoční trhy: 28.března až
4. dubna
Májové trhy: 11. až 14.května
Letní trhy: 22. až 25. června
Bartolomějské trhy: 10. až 13.srpna

Svatováclavské trhy a 2.plzeňské 
vinobraní: 21. až 25. září
Havelské trhy: 12. až 16.října
Martinské trhy: 8. až 13. listopadu
Vánoční trhy: 28.listopadu až 22. 
prosince 2010

Během cesty napříč Ruskem a je-
ho přilehlými jižními republikami 
objevil Leoš Šimánek oblasti, které 
unikly ničivému působení člověka 
za předchozího režimu a uchovaly 
se ve své neporušené podobě. Se 
svou manželkou a kamarádem, kte-
rý dobře znal celou zemi před i za 
Uralem, procestoval obrovité Rusko 
a poznal tamější život na vlastní 
kůži. 
Se speciálně upravenou nákladní tat-
rou zdolala posádka i ty nejobtížněj-
ší terény. Účastníci podnikali dlouhé 
výpravy na koních, vzrušující rafting, 
vysokohorské výstupy včetně lyžař-
ských túr i plavbu na plachetnici. Do-
stali se do nejvzdálenějších koutů této 
nesmírně rozlehlé země. Šťastnou 
náhodou získali povolení vkročit do 

Pozvánka na letošní řemeslné trhy

Mariánské lázně – zimní relaxace
Na úpatí Slavkovského lesa nabízí Mariánské lázně ideální možnosti 
zimního sportovního vyžití. Lázeňské místo obklopují rozlehlé náhorní 
plošiny s nadmořskou výškou od 800 do 850 metrů nad mořem. Díky 
jedinečným klimatickým a geografi ckým podmínkám lze poznat zasně-
žené Mariánské Lázně i jako ráj zimní lyžařské turistiky. Ráj běžkařů, 
zatím málo objevený, ale návštěvníkům zpřístupněný po upravovaných 
turistických lyžařských okruzích.

Začátek sjezdovky Krakonoška.

Od Karpat k Bajkalu s Leošem Šimánkem

Leoš Šimánek věnuje čtenářům Metropolu knihu RUSKO - Země plná 
překvapení či stejnojmenný nástěnný kalendář pro letošní rok nebo 
vstupenky na live-diashow ve městě dle vlastního výběru. Některou 
z uvedených cen můžete získat poté, co správně zodpovíte následu-
jící tři otázky, odpovědi pošlete do 26. února na adresu Západočeský 
Metropol, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo cermakova@tydeniky.cz 
a usměje se na vás štěstí. 

Otázky:

1. Která z uvedených tří ruských řek je nejdelší?
a/ Katuň
b/ Don
c/ Volha

2. Jak se jmenuje nejvyšší hora bývalého Sovětského svazu?
a/ Bělucha
b/ Elbrus
c/ Pik Kommunizma - nyní Pik Garmo

3. Jak se jmenuje nejhlubší jezero bývalého Sovětského svazu?
a/ Aralské jezero
b/ Kaspické jezero
c/ Bajkalské jezero

Jarní turné velkoplošné panorama-
tické live-diashow cestovatele Leoše 
Šimánka pokračuje v západních Če-
chách. Přiznivci v Karlových Varech 
se na něho mohou těšit 7. března, na 
cestu do Ruska, země plné překva-
pení, se pak vypraví také posluchači 
a diváci v Sokolově, Chebu, Domažli-
cích, Klatovech, Tachově, Rokyca-
nech a Plzni.

pohraničních pásem, kam před „pe-
restrojkou“ nikdo nesměl.

TURNÉ JARO 2010
• Karlovy Vary NE 7. 3. 15.00 a 19.00 
hodin, Thermal, I.P. Pavlova 11, před-
prodej Infocentrum, Lázeňská 1, te-
lefon 355 321 174; Terminál – dolní 
nádraží, Západní 1793/2A, telefon 
353 232 838
• Sokolov PO 8. 3., 19.00 hodin, Kino 
Alfa, Heyrovského 1812, předprodej 
Kino Alfa, Heyrovského 1812, tele-
fon 352 602 197, Městský dům kul-
tury, nám. Budovatelů 655, telefon 
359 808 729

Leoš Šimánek s projektory při představení v sále.

• Cheb ÚT 9. 3., 19.00 hodin, Společen-
ský sál produkčního centra, Kamenná 
5, předprodej Turistické informační 
centrum, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 
31, telefon 354 440 302
• Domažlice ST 10. 3., 19.00 hodin, 
Městské kulturní středisko, nám. Mí-
ru 51, předprodej Městské informač-
ní centrum, nám. Míru 51, telefon 
379 725 852
• Klatovy ČT 11. 3., 19.00 hodin, Kul-
turní dům, Domažlická 767, předpro-
dej Městské kulturní středisko, Doma-
žlická 767, telefon 376 370 911 
• Tachov PÁ 12. 3., 19.00 hodin, Spo-
lečenský sál Kina Mže, Hornická 1695, 
předprodej Informační centrum, nám. 
Republiky 119, telefon 374 630 001
• Rokycany SO 13. 3., 18.00 hodin, 
Sokolovna - velký sál, Jiráskova 208, 
předprodej Sokolovna - prodejna spor-
tu (1. patro), Jiráskova 208, telefon 
371 724 523, Informační centrum, Ma-
sarykovo nám. 1, telefon 371 706 175 
• Plzeň NE 14. 3., 17.00 hodin, DK 
INWEST - Velký sál, Americká 49, 
předprodej Informační centrum měs-
ta Plzně, nám. Republiky 41 telefon 
378 035 415; KD INWEST, Americká 
49, telefon 378 779 316


