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ZÁPADOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

Honza DixiLenka

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 Americ-

ká  Galerie Dvořák - prodejna Billa, Náměstí gen. Píky 27, u vchodu  Jídelna 
Tylovka, Tylova ul. 26  Cukrárna Sluničko, Smetanovy sady 15  Restaurant 
Švejk, Klatovská 125  Informační centrum, náměstí Republiky 41  Čajovna, 
Rosseveltova ul.15  Poliklinika Bory, Čechova 44, Západočeská univerzita, práv-
nická fakulta, 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 
krajská nemocnice - Bezručova 731/19  Lázně III - Mlýnské nábřeží 5  Ben-
zinová 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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Monika

JUDr. Marek Görges loni v červnu přesedlal z životní dráhy úspěšného advokáta na prvního náměst-
ka ministryně spravedlnosti.

 Jak se člověk k tomuto postu vy-
pracuje? 
Počátkem května 2009 mi zavolala 
Daniela Kovářová a zeptala se, zda 
bych s ní nechtěl spolupracovat na 
ministerstvu spravedlnosti. Takže 
ten předěl je vlastně jednoduchý 
příběh o jednom telefonátu, o jed-
né nabídce a špetce odvahy tuto 
nabídku přijmout. 

 Neříkejte, že je to tak jedno-
duché, aby se člověk mohl stát 
náměstkem ministra sprave-
dlnosti, tak stačí zvednout te-
lefon a přijmout nabídku?
Samozřejmě to trochu zleh-
čuji, s Danielou Kovářovou 
se znám ještě z doby, kdy 
vykonávala advokátní 
praxi. Poté přijala nabídku 
vést vzdělávání na České 
advokátní komoře, násled-

ně se pak stala ředitelkou 
Justiční akademie v Kroměří-
ži. Byl jsem u toho, když se její 
profesní život měnil. V době, 

kdy pozastavovala výkon 
advokacie, jsem převzal 
naprostou většinu jejích 
kauz, i předtím jsme 

spolupracovali, znali 
jsme se tak i profesně. A to 

pak při jejím rozhodování sehrálo 
určitě roli. 

 Určitě není stejné být uznávaným 
advokátem a nebo po ministryni 

druhým nejvýznamnějším člověkem 
na ministerstvu spravedlnosti. Jak se 
slučuje váš postoj advokáta s výkonem 
funkce prvního náměstka?
Advokacie je svobodné povolání, advokát 
nese odpovědnost za klientovu věc, od-
povídá za výsledek. Je to vztah jasně dané 
odpovědnosti. Ve státní správě je často 
znát, že hlavním motivem toho či onoho 

úředníka je především snaha neučinit nic, za co by mohl být 
později volán k odpovědnosti. Často se setkávám s velkým 
překvapením, když nějaký problém vezmu za svůj a do-
kud není vyřešen, tak jej vedu v patrnosti a snažím se činit 
konkrétní kroky k jeho dotažení do zdárného konce. Praxe 
advokáta je velkou výhodou, protože každý úřad, minister-
stvo spravedlnosti nevyjímaje, je schopen vyprodukovat ob-
rovské množství písemností, informací, pokynů, či statistik. 
Jedním z předpokladů pro úspěch v advokacii je schopnost 
z velkého množství informací za krátký čas získat přehled 
o věci a dobrat se podstaty. Jednoznačně jsou tak zkušenosti 
z advokacie velkou výhodou pro můj současný post.

 Můžete tedy našim čtenářům přiblížit, co konkrétně ob-
náší vaše práce na ministerstvu spravedlnosti?
Jako náměstek ministryně spravedlnosti jsem odpovědný za 
sekci legislativní a justiční. Justiční sekce zahrnuje, zjednodu-
šeně řečeno, personální stránku soudů a státních zastupitel-
ství, jejich fungování z procesního hlediska. Řeším, kde na ja-
kém soudě bude kolik soudců, administrativních pracovníků 
a podobně. Z procesního hlediska pak jde o to, zda jsou vnitř-
ní mechanismy soudu nastaveny tak, aby fungoval maximál-
ně efektivně a v souladu se zákonem. Zabývám se i systémo-
vými problémy či nedostatky (například špatné nastavení 
vnitřních procesních předpisů soudů). Legislativní sekce pak 
uplatňuje za ministerstvo spravedlnosti připomínky k návr-
hům zákonů od ostatních ministerstev a jiných subjektů se 
zákonodárnou iniciativou (tzv. vnější legislativa) a především 
pak připravuje návrhy zákonů, které se týkají resortu justice 
(tzv. vnitřní legislativa). Čtenáři budou z poslední doby znát 
nový trestní zákoník, který vstoupil v účinnost 1. ledna letoš-
ního roku, ten je z dílny ministerstva spravedlnosti.

 Původně měla být úřednická vláda pouze na několik 
měsíců a nakonec z toho bude rok a možná i více, co pro 
vás tato změna znamenala?
Pro mne osobně to byla rozhodně menší změna než pro mé 
kolegy v advokátní kanceláři, kterým s mým odchodem při-
byla práce a tento stav se prodloužením fungování úřednic-
ké vlády jaksi protáhl (směje se). Mám-li odpovědět vážně, 
tak nastavení času pro úřednickou vládu pro mne zname-
nalo možnost některé věci skutečně dotáhnout do konce, 
jako příklad lze uvést spuštění datových schránek v resortu 
justice či bezproblémovou realizaci propouštění vězňů na 
základě účinnosti nového trestního zákoníku.
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Marek Görges říká:
Důležité je vyplout

Praha, Liberec, Plzeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem, České Budějovice

METROPOL MANAGEMENT
Tiskové kampaně, promoakce, billboardy, hostesky
Tel.: +420 605 885 882, e-mail@: promo@tydeniky.cz

Profesionální reklamní agentura
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Parkování s Plze skou kartouParkování s Plze skou kartou
Nehledejte drobné a využijte nové platební funkce elektronické peněženky Plzeňské karty.Nehledejte drobné a využijte nové platební funkce elektronické peněženky Plzeňské karty.

Nyní je možné prostřednictvím Plzeňské karty platit za parkovné na parkovištích u Pekla a v Sadech Pětatřicátníků.Nyní je možné prostřednictvím Plzeňské karty platit za parkovné na parkovištích u Pekla a v Sadech Pětatřicátníků.  

Finále za dveřmi
Plzeň | Festival Finále v Plzni je nej-
větší přehlídkou věnovanou české ki-
nematografi i. Začíná v neděli 18. dub-
na a potrvá až do soboty 24. dubna. 
Také letos se nejnovější české celove-
černí fi lmy a dokumenty utkají o dvě 
hlavní festivalové ceny - Zlaté ledňáč-
ky, připraveny jsou mimosoutěžní 
sekce současné tvorby i výběr pokla-
dů z českých fi lmových archivů. Do 
Plzně míří v dubnu slavné osobnosti 
českého fi lmu, odborníci a fi lmoví no-
vináři z celého světa.
  

Karty pomůžou
cizincům 

Plzeň | Odbor sociálních služeb 
města Plzně připravil v rámci pro-
jektu „Integrace cizinců na úrovni 
samosprávy – řešení problematiky 
osob migrujících za prací na úze-
mí města Plzně“ nový komunikační 
nástroj. Jsou jím zdravotní jazyko-
vé a komunikační karty, které mají 
usnadnit cizincům komunikaci u lé-
kaře. Karty jsou určeny všem, kte-
ří při výkonu zdravotnické profe-
se přicházejí do kontaktu s cizinci 
a zároveň nemají možnost využívat 
služeb tlumočníků.

Hoteliér roku
Karlovy Vary | Titulem Hoteliér ro-
ku 2009 v kategorii nezávislých ho-
telů se může pyšnit generální ředi-
tel karlovarského Imperialu Jiří Šva-
říček. Cenu mu udělila Asociace ho-
telů a restaurací.

Potřetí to vyšlo
Plzeň | Do třetice všeho dobrého si 
mohla říct baletka Ivona Jeličová, když 
po dvou nominacích přebírala v praž-
ském Národním divadle Cenu Thálie. 
Dlouholetá členka baletního soubo-
ru plzeňského Divadla J.K. Tyla získala 
prestižní ocenění za roli Maryši.

Opraví nádraží
Plzeň | Ozdravnou kúru prodělá 
ještě letos Centrální autobusové ná-
draží (CAN) v Plzni. Oprava třicet let 
staré odbavovací haly začne během 
měsíce. Až v říjnu skončí, bude lépe 
přístupná pro vozíčkáře a mamin-
ky s kočárky. Zrakově nebo slucho-
vě postiženým usnadní orientaci po 
budově speciální navigační sytém. 
Uvnitř budovy upraví podhledy 
a toalety, zvenku opláštění a zatep-
lení. Na řadu přijde i střecha.

Vodárna varuje
Plzeň | Kvůli šíření poplašné zprá-
vy nepravdivě informující odběra-
tele vody zvažuje Vodárna Plzeň po-
dání trestního oznámení na nezná-
mého pachatele. V domech v Plzni 
někdo nalepil upozornění, že v kon-
krétních hodinách poteče pouze užit-
ková voda. Firma se chce bránit trest-
ním oznámením proto, aby další od-
běratelé nepodlehli mylné informa-
ci a zbytečně nepodnikali jakákoliv 
opatření.

Úspěšní studenti
Plzeň | Enormní zájem českých 
i zahraničních prestižních fi rem za-
znamenává Fakulta strojní Zápa-
dočeské univerzity v Plzni. Její ka-
tedra konstruování strojů spolu 
s Ústavem umění a designu realizu-
je projekt pro mladé konstruktéry 
a designéry. 

 Dalo by se říci, že jste hlavou legis-
lativních úprav tvořených na minister-
stvu. Který ze současných legislativ-
ních návrhů považujete za zásadní? 
Kromě již zmíněného trestního zákoní-
ku jsme zahájili práce na novém trest-
ním řádu a na novém občanském soud-
ním řádu. Oba tyto procesní předpisy 
jsou spolu se správním řádem 
páteří práva v našem státě. Veškeré ob-
čansko-právní a obchodní spory jsou ře-
šeny podle občanského soudního řádu, 
trestní řád pak zahrnuje trestní řízení 
od počátku až do rozsudku. Jde o velmi 
složitou problematiku, jejíž zpracování 
bude trvat spíše léta než měsíce, avšak 
chceme-li zrychlit soudní řízení, nelze 
jít jinou cestou. 

 Je nějaký zajímavý legislativní ná-
vrh, na kterém pracujete a který by 
mohl zajímat naše čtenáře?
V řádu týdnů bychom měli předložit 
do vlády návrh zákona o trestní odpo-
vědnosti právnických osob. Jde o zcela 
nový právní předpis, který dosud nebyl 
v České republice přijat, je to tak trochu 
bílé místo na mapě našeho právního 
řádu. Podstatou je možnost trestně po-
stihnout ty, jež budou použity, využity 
či zneužity k páchání trestné činnosti 
a jejichž postih je momentálně velmi 
komplikovaný nebo je zcela vyloučen. 
Jako příklad možných trestů lze uvést 
trest propadnutí věci, propadnutí ma-
jetku, ale též například zákaz činnosti. 
V krajním případě bude moci soud 
rozhodnout o zrušení a likvidaci práv-
nické osoby, tedy udělí jakýsi „trest 
smrti“, kdy taková právnická osoba po 
provedení likvidace bude vymazána 
z obchodního rejstříku bez možnosti 
obnovy její existence.

 Měl jste možnost seznámit se osob-
ně s tím, jak funguje justice v zahra-
ničí?
Při své funkci jsem navštívil pracovně 
Německo, Rakousko a Polsko. Nejblíže 
je nám zřejmě Rakousko, byť řada zá-
konů u nás vychází z úpravy, která platí 
ve Spolkové republice Německo. Při 
jednání na ministerstvech jednotlivých 
států jsem zjistil, že i naši sousedé řeší 
mnohdy obdobné, nebo zcela identické 
problémy jako my. Osobně mám pocit, 
že v cizině panuje větší mediální úcta 
k justici jako takové a že se media snaží 
informovat s větší mírou zdrženlivosti. 

Měl jsem jako advokát možnost sezná-
mit se bezprostředně se soudním jed-
náním přímo u soudu v Německu. Ze-
jména trestní řízení tam bylo mnohem 
méně formální a věc, která by u nás 
trvala měsíce, byla vyřízena během 
jediné hodiny. Soudce by neměl být ve 
své práci svázán stovkami paragrafů. 
Měl by soudit a ne administrovat, psát, 
úředničit. 

 Která země je podle vás nejvíce in-
spirativní pro náš právní systém?
Neexistuje ideální cesta, ani ideální 
právní systém. Je faktem, že se může-

me a máme inspirovat v zahraniční. 
Jsem zastáncem toho, že „Honza musí 
vyrazit do světa na zkušenou“, ale to 
v žádném případě neznamená, že vše 
u nás se musí z gruntu předělat a hlav-
ně vše opsat, neboť „venku“ už to vyře-
šili, tak co bychom vymýšleli. Stalo se 
poměrně rozšířeným trendem, že je-li 
problém, vymyslí se novela, nejlépe 
nový zákon a bude po problému. Omyl. 
Problém vyřešen není, dochází pouze 
k destrukci a zaplevelování právního 
řádu, který pak ztrácí srozumitelnost 
nejen pro občana jako základního ad-
resáta právní normy, ale i pro právníka. 
A to už je alarmující. Je tedy nezbytné 
provést revizi právního řádu a pokusit 
se o zjednodušení tak, aby právní řád 
díky své složitosti a leckdy i vnitřní 
rozpornosti neztrácel svoji základní 
funkčnost. Tedy schopnost říci srozumi-
telnou formou občanovi, co dělat může, 
co musí a co nesmí, a co se stane, když 
tu či onu právní normu nedodrží. A na 
tomto poli je práce ještě pro mnoho 
mých nástupců.

 Jak vypadá váš běžný pracovní 
den? A jak vypadá „netypický“ den? 
Typický den - káva s řidičem u čerpací 
stanice, v kanceláři halda spisů, desítky 
telefonátů, balancování mezi snahou 

o zachování zdravého rozumu a sna-
hou stihnout alespoň to nejpodstatněj-
ší. Boj s papírovým nepřítelem je pře-
rušován více či méně plánovaně zase-
dáními různých parlamentních výborů, 
vládních rad (Marek Görges je členem 
rady vlády pro lidská práva pozn. aut.) 
a dalších institucí, byť u některých lze 
občas s úspěchem pochybovat o jejich 
smysluplnosti. V případě nepřítomnos-
ti paní ministryně ji pak zastupuji na 
zasedáních vlády. Podstatnou část mé 
práce tvoří rovněž komunikace s před-
sedy soudů. Netypický den - den bez 

telefonů, e-mailů, vzkazů, den, kdy čas 
není všeurčujícím. 

 A jak by měl vypadat den podle va-
šich představ? 
Den podle mých představ? Vydat se na 
cestu za mořem, která nebude delší než 
200 km, v autě plném hodných (spících) 
dětí nerozsévajících drobky po celém 
autě a najít dlouhou pláž s půjčovnou 
malých plachetnic a bez lidí …

 Jak dokážete spojit náročnou práci 
s rodinným životem? 
Moje rodina je početná, mám tři děti 
a v létě přibyl ještě pes. U mne nepla-
tí, že práce je pro rodinu problém, ale 
naopak rodina je pro mou práci výho-
dou. Děti jsou neuvěřitelně vynalézavé 
a jejich různé fi nty, kterak dosáhnout 
svého, jsou pro mne velkou inspirací, 
která mi následně umožňuje bránit se 
vynalézavosti úřednické. Žena má rov-
něž právní vzdělání a pracuje v justici. 
Podporuje mě především tím, že se se 
mnou o pracovních záležitostech do-
ma zásadně nebaví. Mladší dcery si už 
zvykly na má televizní vystoupení ve 
zprávách, reportážích či diskusních po-
řadech, přičemž zejména ta prostřední 
má pocit, že den, kdy nejsem v televizi, 
jsem nepracoval. Nejstarší syn pak je 
ve věku, kdy revoluční přístup k životu 

považuje za jedinou možnou alternati-
vu, takže s ním občas, pakliže se podaří 
překlenout generační názorové nesho-
dy, diskutuji o věcech, které se týkají 
i mé současné profese.
Víme o vás, že máte rád rychlá auta 
a že máte svou oblíbenou značku. Má-
te čas na požitek z obojího? 
Většinou cestujeme na rodinné dovo-
lené autem. Naposledy jsme si půjčili 
obytný karavan a cestovali po Skan-
dinávii. S ohledem na velikost mé 
rodiny pak nelze jinak, než pořizovat 
auta velká. Musím však přiznat, že po 
absolvování delší rodinné dovolené 
pak bezprostředně po návratu pova-
žuji za ideální rodinný vůz dvoumíst-
né silné kabrio (např. MB SL 63 AMG) 
kdy stáhnete střechu, odjíždíte z do-
mova, jednu ruku na volantu a dru-
hou (protože máte automat) rodině 
máváte… (směje se). Jednou bych 
se rád svezl na silničním okruhu, jak 
sám, tak jako spolujezdec zkušeného 
závodníka. Na silnici však závodnic-
ké praktiky nesnáším a považuji je za 
projev sníženého sebevědomí nebo 
inteligence.

 Bezesporu potřebujete relaxaci 
a odpočinek. Co podle vás k tomu pa-
tří? Jak si představujete ideální odpo-
činek?
Jedním slovem? Apalucha… Odpoči-
nek je však za poslední rok pouhou fi k-
cí. V současné době považuji za ideální 
odpočinek pobyt na jakémkoli místě, 
kde je ticho, klid a absence výskytu lid-
ské rasy. Když už jsem hodně unaven 
z celé řady jednání, schůzek a zasedá-
ní, vzpomenu si na slova kamaráda 
geologa, který říká, že fakt výskytu 
lidstva na zemi je z pohledu geologie 
pouhou okrajovou a zcela bezvýznam-
nou záležitostí. Pro objektivitu musím 
ale dodat, že moje rodina je poměrně 
aktivní a pokud nám to čas dovolí, sna-
žíme se cestovat a rekreačně sportovat. 
Preferujeme kolo, lyže - jak sjezdové 
tak běžky, plavání, rekreační potápění 
i pěší túry. 

 Je něco, co byste rád vzkázal našim 
čtenářům?
V životě je důležité nestát na jednom 
místě, ale sebrat odvahu a vykročit. I do 
neznáma, a proto si dovoluji připome-
nout heslo starých mořeplavců: „Navi-
gare necesse est, vivere non necesse“ 
(Důležité je vyplout, žít není důležité 
pozn. aut.).

Marek Görges říká: Důležité je vyplout

Zpěváci z dětských
domovů mají šanci

„Nejde o žádnou superstar,“ prohlásila náměstkyně primá-
tora Marcela Krejsová, která se s Blanarovičovou v Plzni 
sešla. Potvrdila, že talenty budou vytipovávat v sociál-
ně slabých rodinách pracovníci neziskovek i sociálních 
odborů a z nich pak vybere pětičlenná odborná komise 
v konkurzu ty nejlepší. Zapojuje se i plzeňská konzerva-
toř, právě v jejím Domě hudby v Husově ulici se uskuteč-
ní 18. dubna konkurz. Stejné akce se budou konat i v ji-
ných městech a fi nalisté pak vystoupí v červnu na 3. me-
zinárodním hudebním festivalu La Sophia v Praze. Vítě-
zové mohou získat studijní pobyt v zahraničí, hudební 
nástroj, úhradu základního uměleckého vzdělání a věc-
né dary. Podmínkou účasti je talent prokázaný zpěvem či 
hrou na hudební nástroj a sociálně slabé postavení rodiny 
či pobyt v dětském domově.
V Plzni už prosluli profesionální hudební dráhou romští 
sourozenci Bartošovi, kteří vyrůstali v dětském domově 
Domino. I přes tento handicap oba vystudovali vysokou 
školu s hudebním zaměřením. (ol)

Plzeň | Vyhledávat pěvecké talenty mezi dětmi, 
které žijí v sociálně znevýhodněných rodinách ne-
bo dětských domovech v Plzni, bude pražské občan-
ské sdružení La Sophia v čele s Yvettou Blanarovi-
čovou. A radnice mu s nápadem pomůže.

Radiodiagnostické zařízení VATECH 
PaX-ReVe3D patří k nejmodernějším 
svého druhu na světě, a jeho prostřed-
nictvím nyní mohou lékaři  k určení 
diagnó zy používat nejen panorama-
tické a cefalometrické snímky, ale ta-
ké trojrozměrné rekonstrukce čelisti. 
„Nový stomatologický rentgen je pro na-
še pracoviště obrovským přínosem, neboť 
možnost trojrozměrného zobrazení čelis-
ti pacienta nám významně pomáhá při 
analýze těžších případů i při plánování lé-
čebného postupu,“ říká zástupce přednosty Stoma-
tologické kliniky Daniel Hrušák. Velikost skenova-
né oblasti činí až 15x15 cm, což umožňuje zobra-
zení celé čelisti i okolních partií. Díky takovému 
trojrozměrnému modelu lze pak např. tvořit ře-
zy v celé zobrazené oblasti, ale i otáčet, zvětšo-
vat, zobrazit kanály, plánovat implantáty a hlav-
ně přesně měřit. Díky připojení rentgenu do ne-
mocniční sítě mohou pak snímky lékaři ihned 
otevřít na monitorech počítačů v ordinacích, oka-

mžitě analyzovat stav pacienta a přizpůsobit mu 
průběh zákroku. „Při výběru nového rentgenu pro 
nás byla vedle jeho diagnostických možností i šetr-
nost k pacientovi. Dbáme totiž na to, aby zátěž rent-
genovým zářením byla na naší klinice při diagnosti-
ce co nejmenší,“ dodal Hrušák. Nový rentgen pra-
cuje s minimální intenzitou rentgenového záření.  
Panoramatický a trojrozměrný sken je proveden 
během 9 – 15 sekund a cefalometrický snímek do-
konce za méně než 0,3 sekundy.  

Na stomatologii FN Plzeň rentgenují ve 3D
Plzeň | Novým špičkovým digitál-
ním rentgenem se může pochlubit 
Stomatologická klinika Fakultní 
nemocnice v Plzni. 

Lékař Daniel Hrušák, primář stomatologické kliniky FN Pl-
zeň, představil nový rentgen.

Text: Metropol, Foto: FN

Pokračování z 1. strany
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www.opel.cz          infolinka 800 101 101 *platí pro participující dealery Opel

ím starší Opel, tím levn jší opravy!

A navíc jarní nabídka letních pneumatik se slevou až 40 %*.

Classic servis Opel.
Profesionální servisní program 
pro dokonalou pé i i o starší vozy.

 4 roky 10 % 5 %
 5–6 let 20 % 10 %
 7 a více let 30 % 15 %

Stá í vozu podle 
VIN ísla

Sleva p i oprav  z prodejní ceny 
náhradních díl  Opel

Sleva na práci 
v autorizovaných servisech Opel

Naše nabídka:

OPEL_Classicservis_sestricky2010_CZ_246x196_METROPOL.indd   1 3/10/10   4:35:10 PM

Plzeňský kraj společně se sdružením 
obcí, zaměstnavateli a dalšími subjekty 
chtějí pracovat na vzniku takzvaných 
mezimetropolitních regionů, které bu-
dou v letech 2014 až 2020 čerpat dota-
ce z Evropské unie. 
Tripartitě byl také představen chystaný 
projekt Plzeňský kraj - bezpečný kraj, 
který má zlepšit bezpečnostní situaci 
na území PK. Jde o preventivní projekt, 
který navazuje na projekt Plzeň - bez-
pečné město. V současné době probíhá 
jeho ověřování, dále se přesune na bý-
valá okresní města. Projekt je předsta-
vován po linii samosprávy i Policie ČR.

Řeší dopady krize
V Plzni se konalo 4. plenární zasedání Rady hospodářské a sociální dohody 
Plzeňského kraje. V čele s hejtmankou PK Miladou Emmerovou, náměstkem 
Ivo Grünerem, předsedou Krajské hospodářské komory Zdeňkem Mužíkem 
a předsedou RROS Jindřichem Brabcem měla Rada na programu jednání 
problematiku  Euroregionů.

Dalšími body jednání byly nestátní ne-
ziskové organizace a jejich činnost v PK, 
nebo situace cizinců v Plzeňském kraji. 
K 31. 1. 2010 pobývalo v Plzeňském 
kraji 27 571 cizinců. Účel jejich pobytu 
se neustále mění. V problematice je dů-
ležité propojení informací OSSZ, služby 
cizinecké policie, živnostenských úřadů 
a úřadů práce.  Kontaktní centrum pro 
cizince realizuje monitoring situace ci-
zinců v PK.
Krajská tripartita byla založena před 
rokem a řeší hlavně problémy regionu 
vyplývající z hospodářské krize. K dal-
šímu jednání se sejde opět v červnu.

Částku 499 tisíc korun na jeho nákup 
poskytl Krajský úřad Plzeňského kra-
je. Kuchyně gymnázia tak získala je-
den z nejmodernějších přístrojů pro 
výrobu jídel, který přispívá nejen ke 
zdravé výživě studentů, ale šetří i ná-
klady na výrobu a dokáže uspořit na 
surovinách i energiích. Návratnost 
této investice při výrobě 500 jídel za 
den, jež bude přístroj denně vyrábět, 
je přibližně rok. Pokud se přístroj na 
Gymnáziu Luďka Pika osvědčí, uvažu-
je Plzeňský kraj o jeho postupném za-
vádění i do dalších škol, které zřizuje.

VarioCooking Centrum, první v kraji
Plzeň | Na Gymnáziu Luďka Pika 
v Plzni byl zahájen provoz nového 
VarioCooking Centra. Gymnázium 
je prvním školským zařízením, kte-
ré se může tímto přístrojem v Plzeň-
ském kraji pochlubit. 

Šéfkuchařka školní jídelny Gymnázia L. Pika Jarmila Martanová ochutnává omáčku 
uvařenou VarioCooking Centrem.

„Pro rozvoj sportu v Plzeňském kraji je 
dobré podporovat především mládež, 
ta plzeňská hokejová má navíc dobrý 
vzor v Martinovi Strakovi,“ dodal rad-
ní Struček. 
Cílem deklarace je vzájemná spolu-
práce smluvních stran na podpoře 
kvalitní výchovy, materiálního zabez-
pečení a současně zlepšení tréninko-
vých podmínek mládežnických druž-
stev HC Plzeň 1929.

Plzeňský kraj je partnerem ledního hokeje
Plzeň | Deklaraci o spolupráci 
mezi Plzeňským krajem a HC 
Plzeň 1929 s.r.o.  podepsali rad-
ní Plzeňského kraje pro oblasti 
školství, mládeže a sportu Jiří 
Struček, generální manažer klu-
bu HC Plzeň 1929  Martin Straka 
a  Prezident o.s. mládež HC Plzeň 
1929 Tomáš Tesař.

 Plzeňský kraj na tyto účely poskytne 
HC Plzeň 1929 fi nanční dotaci ve výši 
3 000 000 Kč.
Hockey Club Plzeň 1929 jmenuje Pl-
zeňský kraj generálním partnerem 

mládežnických družstev HC Plzeň 
1929 a současně ho bude uvádět 
na ofi ciálních akcích a webových 
stránkách jako svého generálního 
partnera.

Rokycany/ Plzeň | Pod záštitou radní 
Plzeňského kraje pro sociální oblast 
Dagmar Terelmešové  se uskutečnilo 
na Krajském úřadu Plzeňského kra-
je představení projektu SOS rodina. 
Centrum podpory rodiny v Rokyca-
nech a Centrum SOS Archa v Plzni 
propojilo své sociální služby a vytvo-
řilo tak pevnou síť pomoci pro rodiny 
s dětmi. Hlavním cílem projektu je 
účinnější, koordinovanější a rychlej-
ší pomoc rodinám. Spojením v pro-
jektu SOS rodina vznikl prostor pro 
návaznost terénní a odborné ambu-
lantní formy poskytování sociálních 
služeb. V projektu jsou pro ohrožené 

rodiny s dětmi zajištěna dvě ambu-
lantní místa v Plzni a Rokycanech 
a terénní pracovníci, kteří jsou do-
stupní pro široké území Rokycanska 
a Plzeňska. Díky úzkému propojení 
obou služeb může být plně využita 
jednotlivá kapacita, mohou být vzá-
jemně optimalizovány metodické 
postupy a tím zvyšována efektivita 
poskytované podpory rodinám. 
Projekt SOS rodina nabízí pomoc ro-
dinám, které řeší některé dílčí a pře-
chodné problémy, ale poskytuje ta-
ké dlouhodobou podporu rodinám 
s mnohočetnými problémy ve složi-
té i krizové životní situaci.  (met)

Síť služeb pro rodiny
s dětmi „SOS rodina“
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Střední škola, U KLUBU 302, 
330 12 Horní Bříza

Středisko celoživotního vzdělávání 
pořádá ve dnech 16. – 17. dubna 2010  a 14. – 15. května 2010 kurzy

UČÍME SE OBKLÁDAT 

Kurz je určen pro všechny, kteří se rozhodli zvelebit si své obydlí vlastními silami. Účastnický poplatek: 950 Kč.
Informace: Ing. Svitáková, tel: 377955978, 776 219 028, e-mail: svitaja@seznam.cz, info@stredniskolahb.cz

Střední škola Horní Bříza zavedla 
v roce 2001 učební obor Obkladač. 
První obkladači převzali výuční listy 
v roce 2004. Vzhledem k tomu, že 
nároky na kvalitu obkladačské práce 
neustále vzrůstají, pořádá SŠ Horní 
Bříza kurzy a rekvalifi kační studium 
v tomto oboru.
Pro zájemce, kteří chtějí zvládnout 
základy obkladačských prací, pořá-
dá SŠ Horní Bříza kurzy Učíme se 

obkládat. V teoretické části se sezná-
mí s nářadím, s přípravou podkladu, 
s druhy obkladových materiálů, 
s výběrem obkladů, dlažeb, lepících 
a spárovacích hmot, ale i zásadami 
bezpečné obkladačské práce.
V praktické části se pod vedením 
zkušených učitelů naučí základy ob-
kládání.

Škola pořádá kurzy obkládání

Autobazar

AUTOBLU
www.autoblu.cz

...to pravé auto přesně pro Vás

 nabídka vozidel
 odtahová služba až 3 vozidlaodtahová služba až 3 vozidla
  náhradní díly a servisnáhradní díly a servis

Plzeň - Lobzy
Vyšehradská 19
Tel:  377 449 293,

777 249 293 

AUTO-

Autobazar

AUTOBLU

Emise + STK
OA, N1, L, 01, 02

Tel:377 386 776

 příprava na STK 
 + opravy

 prodej náhradních 
 dílů všech OA

 klempířské práce
 + klimatizace

Tel: 377 382 105, 608 175 034

Stanice technické Stanice technické 
kontrolykontroly

Autokomplet - servis Autokomplet - servis 
Plzeň, s. r. oPlzeň, s. r. o

Domažlická 126,Domažlická 126,
318 03 Plzeň318 03 Plzeň

www.autokomplet91.cz

Autobazar „AUTOBLU“, Vyšehradská 
19 – u mostu do Lobez, Plzeň zajišťuje 
prodej ojetých automobilů za velmi pří-
znivé ceny a mimo tuto aktivitu provádí 
přípravu vozidel na STK, její provedení, 
včetně emisí. Autoblu zajišťuje odtaho-
vou službu NON STOP i ze zahraničí. 

Nevybrali jste si vůz přímo na místě, ne-
vadí, zajistí Vám dovoz auta dle Vašich 
představ ze zahraničí a zařídí veškeré 
potřebné doklady včetně přihlášení vo-
zu na příslušném magistrátu a pojištění 
vozu, včetně leasingu. A co se starým 
vozem? Není problém, vezmou Vám ho 

na protiúčet, nebo snad potřebujete ho-
tové peníze? I to za Vás vyřídí Autoblu 
- zpětný leasing - to je řešení. Prodáváte 
vůz a nechcete mít starosti? Přivezte 
vůz  do autobazaru a dejte ho do komis-
ního prodeje a máte po starosti .  
Přijďte a jistě budete spokojeni.

Autobazar Autoblu a jeho komplexní služby

Můžete třeba jen listovat, číst a obdi-
vovat obrázky. Ale pak i v knize najít 
mapy, vydat se podle návodu na výle-
ty a kochat se už přímo v ulicích. Roz-
hodně je čím. Publikace Slavné vily 
Karlovarského kraje představuje 57 
významných či zajímavých staveb od 
roku 1850 až do současnosti. „Kniha 
je plná objevů, které vyplynuly z bada-
telské práce nás a našich spolupracovní-
ků,“ říká za kolektiv čtyř autorů ředitel 
sokolovského muzea Michael Rund. 

A jako příklad dává nenápadný dům 
slavného pražského architekta Milana 
Babušky ze 30. let minulého století 
u Dolního Žandova na Chebsku. Ob-
jekt se po peripetiích vrátil do rukou 
rodiny Babuškových, dnes ho opravu-
je architektův vnuk.
Autoři rozdělili vily v knize od nejstar-
ších po nejmladší. Od klasicismu, em-
pír, historizující slohy, secesi, art deco, 
heimatstil až po trojici vil stavěných 
po sametové revoluci. 

Slavné vily v knize
Karlovy Vary | Téměř šest desítek významných staveb, které vyrostly od 
roku 1850 až do dnešních dnů, představuje nová kniha Bohumila Zemana 
Slavné vily Karlovarského kraje. Zájemci si mohou navíc v karlovarském 
muzeu prohlédnout i stejnojmennou výstavu.

Jak uvedl vedoucí lékař kardiologie 
I. interní kliniky Richard Rokyta, 
využíván je především pacienty, 
kteří podstoupili srdeční katetri-
zaci. 
„Do stacionáře nastupují objedna-
ní pacienti ráno a po provedeném 
zákroku tu setrvávají několik hodin 
v příjemném prostředí pod lékař-
ským dohledem, a pak již odcházejí 
domů. Je to pro ně méně stresující 
a nemocnici tento postup šetří lůžka 
pro akutní případy,“ říká Ivo Ber-

Kardiostacionářem prošly stovky lidí
Plzeň |  Už více než 460 pacientů 
prošlo jednodenním kardiostacio-
nářem, který v plzeňské fakultní 
nemocnici funguje od loňského 
července. 

nát, lékař z oddělení intervenční 
kardiologie.
„Tato metoda je pro pacienta pod-
statně příjemnější a bezpečnější. 
Pacienti jsou po tomto zákroku a ně-
kolikahodinovém pobytu ve stacio-
náři zhruba v 85 procentech  týž den 
propuštěni. Denně nám stacionářem 
tak projdou asi čtyři pacienti a jeho 
maximální roční kapacita  je kolem 
tisíce pacientů,“ dodal Bernát.
Ročně je na kardiologickém oddě-
lení I. interní kliniky FN hospitali-
zováno více než 3,5 tisíce pacientů 
a dalších více než pět tisíc je  jich 
zde ošetřeno ambulantně.  

Po srdeční katetrizaci tráví pacienti několik hodin v příjemném prostředí kardiosta-
cionáře pod dohledem lékaře. 

Text: Metropol
Foto: Vlasta Zemanová

Při slavnostním ceremoniálu byla 
udělena čtyřem dobrovolníkům 
„cena pro obyčejné lidi, kteří dělají 
neobyčejné věci“ Křesadlo 2009. 
Oceněnými jsou Růžena Jírová 
z Chebu, Renata Macháčková ze 
Sokolova, Kateřina Stixová z Os-
trova a Rudolf Chlad z Božího Da-
ru. Držitele cen vybrala z celkem 
17 nominací devítičlenná porota 
složená ze zástupců neziskových 
organizací, státní správy a samo-
správy a sponzorů. 

Křesadla mají
své majitele

Loket | Již po čtvrté byla slavnost-
ně udělena na hradě Loket Křesa-
dla za rok 2009 dobrovolníkům 
z Karlovarského kraje.

STAVEBNÍ SPO¤ENÍ OD LI·KY SE NYNÍ VYPLATÍ ZÍSKEJTE 6000 Kâ

V dne‰ní dobû se vyplatí poãítat s kaÏdou ko-
runou. Proto je v˘hodné zhodnocovat  své
prostfiedky s jistotou a zaloÏit si stavební
spofiení. Kromû státní podpory ve v˘‰i
3000 Kã máte totiÏ moÏnost zhodnotit svÛj
poãáteãní vklad 30 000 Kã o 10 %, coÏ odpo-
vídá ãástce 3000 Kã. Celkem mÛÏete získat
ãástku 6000 Kã!

JAK LZE ZÍSKAT ZHODNOCENÍ VKLADU O 10 %? 
Mimofiádná nabídka je urãena v‰em nov˘m klien-
tÛm, ktefií si uzavfiou od 1. 4. 2010 do 30. 6.
2010 u Li‰ky prvotní smlouvu o stavebním spo-
fiení s nárokem na státní podporu s cílovou ãást-
kou minimálnû 300 000 Kã. Navíc do 30. 9. 2010
zaplatí plnou úhradu za uzavfiení smlouvy a záro-
veÀ provedou poãáteãní vklad ve v˘‰i alespoÀ 
30 000 Kã. Nabídku mohou pfii uzavfiení následné
smlouvy v období od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010
vyuÏít také klienti, ktefií v âMSS ukonãili poslední
smlouvu pfied rokem 2009. 

ZHODNOCENÍ S JISTOTOU A V¯HODNÉ 
FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
Klienti jistû pfiivítají, Ïe úroky z vkladÛ jsou osvobo-
zeny od danû z pfiíjmÛ a kromû toho jsou i poji‰tûny.
Jistû ocení pfiístup k ‰iroké nabídce pfieklenovacích
úvûrÛ pro okamÏité financování bydlení a moÏnost
ãerpat v budoucnu úvûr ze stavebního spofiení s pev-
nou roãní úrokovou sazbou 3,7 % v tarifu Atraktiv.

FINANCOVAT BYDLENÍ? 
S GARANCÍ PEVNÉ ÚROKOVÉ SAZBY!
U úvûrÛ ze stavebního spofiení mají klienti garanto-
vány pevné úrokové sazby a znají v˘‰e mûsíãních 
splátek aÏ do úplného splacení. 

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

vût‰í a nejvyhledávanûj‰í stavební spofiitelny v âeské
republice. A samozfiejmû i stoprocentní poji‰tûní
vkladÛ aÏ do ãástky odpovídající 50 tisícÛm euro.
Úroková jistota: Uzavfiením smlouvy o stavebním
spofiení získává klient do budoucna i jistotu v˘hod-
ného úroãení úvûru na bydlení. Spofiením si totiÏ
postupnû vytváfií nárok na úvûr ze stavebního spo-
fiení. A jeho úrokové podmínky jsou pevnû dané jiÏ
ve smlouvû o spofiení. JiÏ dnes si tak klient mÛÏe
zajistit nemûnn˘ úrok z úvûru ve v˘‰i pouh˘ch 3,7
procenta roãnû.
Jedineãnost: Îádn˘ jin˘ produkt na tuzemském 
finanãním trhu nenabízí takové kvality jako právû
stavební spofiení.

Stavební spofiení je základním stavebním kame-
nem rodinn˘ch financí. PrÛzkumy pfiitom doklá-
dají, Ïe více neÏ ãtyfii pûtiny obãanÛ povaÏují
stavební spofiení za jednoznaãnû uÏiteãn˘ pro-
dukt. BliÏ‰í informace o aktuální nabídce âMSS
na www.cmss.cz

Zpracování Ïádosti o poskytnutí úvûru ZDARMA

Pfiedãasné splacení úvûru ZDARMAze stavebního spofiení

Úroková sazba úvûrÛ od 3,7 % roãnû

Úvûr bez zaji‰tûní aÏ 500 000 Kã

Text: Metropol
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Kniha obsahuje 195 fotografi í, před-
stavujících unikátní soubor fotogra-
fi í z let 1955 - 2005, která vychází ve 
dvoujazyčné česko-anglické verzi. 
Soubor je přitom rozdělen do osmi 
kapitol - Náměstí republiky, cestou 
do školy, Plzeňané, Škodovy závody 
alias Závody V. I. Lenina, Refl exy, 
Surrealistická setkání, Zdi-struktury-
povrchy a Krajiny. Každá z těchto ka-
pitol přistupuje odlišně k Plzni jako 
tématu a koncentruje autorský po-
hled specifi ckým směrem.

Plzeň | Školní kolo soutěže Rubikon 
mají za sebou žáci v 10. Základní škole 
v Plzni. Rubikon je soutěž o zákonech, 
zodpovědném chování a také o rizicích 
sázení. Jejím mottem je:
„Není ti 18? Nesázej!“ Žáci si zábav-
nou a interaktivní formou vyzkou-
šeli, kdy může být sázka neškodnou 
hrou a kdy už rizikem. 
Pět pětičlenných týmů absolvovalo 
prožitkovou formou aktivity přibli-
žující reálné situace ze života, vy-

Klasickou pohádku o lásce, která 
prolomí zakletí, připravil soubor 
Divadla J. K. Tyla v Plzni. Krásku 
a zvíře přivedl do opery poprvé 
André Grétry v roce 1771 a napo-
sledy v devadesátých letech minu-
lého století skladatel Philips Glass. 
Současné baletní pojetí choreo-
grafa a režiséra Jiřího Pokorného 
v plzeňském divadle plně využívá 
bohaté expresivní a melodické 
rozpětí partitury Michala Pavlíčka 
s písněmi Báry Basikové a srozu-
mitelně tlumočí pohádkový obsah 
s využitím náročného tanečního 
rejstříku a spolu s výtvarnou slož-
kou nabízí romantické okouzlení 
jak mladým, tak i dospělým divá-
kům.  (zem)

Foto: Vlasta Zemanová

Jiří Přibík (na snímku) představil svoji 
knihu fotografi í vážících se k Plzni.

Knihu o Plzni představil sám autor
Plzeň | S velkým zájmem plzeňské 
veřejnosti se setkala kniha Jiřího 
Přibíka s názvem Plzeň. 

Desátá ZŠ Plzeň v Rubikonu

žadující spolupráci týmu, hledání 
řešení, rozhodování se, následnou 
prezentaci názorů a refl exi. Vítězné 
družstvo bude reprezentovat školu 

Text: Hana Špelinová

v oblastním kole, které se bude ko-
nat 9. dubna.

Kráska a zvíře podle hudby
Michala Pavlíčka

Výuka elektrotechniky v Plzni začala 
před 60 lety, kdy byla na podzim roku 
1949 založena Vysoká škola strojní 
a elektrotechnická (VŠSE), a to jako 
součást ČVUT v Praze. V roce 1953 
získala VŠSE nezávislé postavení vy-

Přihlášky na VŠ klepou na dveře
V těchto týdnech stojí řada studen-
tů posledních ročníků středních 
škol před volbou vysoké školy. 
Abychom maturantům tuto volbu 
alespoň trochu usnadnili, přináší-
me podrobnější informace o dvou 
z bakalářských studijních oborů 
fakulty, která si v letošním roce 
připomíná 50 let od svého vzniku, 
Fakulty elektrotechnické Západo-
české univerzity v Plzni (ZČU).

Text: Hana Benešová

soké školy v čele s rektorem a o sedm 
let později se pak rozdělila na Fakul-
tu strojní a Fakultu elektrotechnic-
kou, které se staly v roce 1991 sou-
částí ZČU v Plzni. Fakulta nabízí pět 
bakalářských (3leté, titul Bc.), osm 

navazujících magisterských (2leté, 
Ing.) a tři doktorské (Ph.D.) studijní 
obory. Technicky zaměření absolven-
ti jsou stále vyhledávanými a dobře 
placenými odborníky. Kontakt se 
svými potenciálními zaměstnavateli 
získávají studenti už v průběhu stu-
dia, díky řadě odborných přednášek 
a besed, exkurzí, praxí, projektů. 
Mnozí z absolventů pracují ve vedou-
cích pozicích velkých renomovaných 
společností i institucí, nejen v oblas-
ti elektrotechniky. Příště přineseme 
něco víc o studijním oboru garanto-
vaném Katedrou elektroenergetiky 
a ekologie, o Technické ekologii. 

Když ji jako vítězku vyhlásila Miss Uni-
verse 2009 Stefania Fernandezová, 
v očích krásky z Náramče na Třebíčsku 
se objevily slzy štěstí. Zatímco o Jitči-
ně prvenství rozhodovali letos poprvé 
od samého počátku fi nálového večera 
sami diváci, porota v čele s hvězdným 
hrdinou akčních fi lmů Jeanem Clau-
dem Van Dammem volila rovněž popr-
vé Českou Miss World 2010. Stala se jí 
devatenáctiletá studentka Pedagogic-
ké fakulty Karlovy univerzity Veronika 
Machová (č. 6) z Rokycan (foto č. 2). 

Jitka Válková nosí korunku České Miss 
Titul Česká Miss 2010 získala v sobotu 20. března v Thámově hale v praž-
ském Karlíně osmnáctiletá studentka Katolického gymnázia Třebíč Jitka 
Válková (fi nalistka č. 1 na snímku č. 1). 

Miss Universe 2009 Stefania Fernandezová, Česká Miss 2010 Jitka Válková, Česká 
Miss World 2010 Veronika Machová a ředitelka soutěže Michaela Maláčová. 

Text: www.ceskamiss.cz
Foto: Jan Dejmek

Mezi hosty byl i někdejší český prezi-
dent Václav Havel se svojí ženou Dag-
mar (foto č. 4). Originální show plnou 
novinek přenášela TV Nova a modero-
val ji Libor Bouček (foto č. 6).
Poprvé mohli diváci prostřednictvím 
sms zpráv volit svoji favoritku me-
zi všemi dvanácti fi nalistkami. Bě-
hem soutěže byli také informováni 
o aktuálním pořadí. Dvanáctka krá-
sek během soutěžního klání před-
vedla originální modely studentů ze 
všech krajů ČR, které vznikly v rám-
ci ojedinělého projektu Čtrnáct kle-
notů v srdci Evropy pod vedením 
módní návrhářky Jany Berg. V třinác-
tém modelu charakterizujícím Stře-
dočeský kraj se představila Česká 
Miss 2009 Iveta Lutovská (foto č. 3),
poslední ze čtrnáctky symbolizují-
cí Prahu předvedla Česká Miss z roku 
2005 Kateřina Smejkalová. 
Během večera diváci v Thámově hale 

také zhlédli záběry z adrenalinových 
scén, v nichž dívky absolvovaly na-
příklad divokou jízdu v autě, neméně 
divoký let v letadle, setkání s kroko-
dýly či pojídání hmyzu. Malou akční 
scénu přímo na pódiu pak předvedl

Jean Claude, který jedním ze svých 
legendárních kopů sestřelil z hlavy 
Libora Boučka láhev (foto č. 5).
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Odvaha je dobře utajená podoba strachu (Sofokles) bylo správné znění tajenky v minulém čísle Západočeského Metropolu. Dvě vstupenky na pořad Josefa Pospíšila Beze 
spěchu v plzeňském Pekle získává Jiřina Meclová z Radčic u Plzně. K vyzvednutí v naší redakci. I výherce dnešní křížovky získá vstupenky na další pořad Josefa Pospíšila  
Beze spěchu. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 8. dubna 
2010. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce.  
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METROPOL 
horoskop

Adamova 
družka

Sloní
zub

Čára 
symetrie

Nikoliv
Jméno 

norských 
králů

Domácí
varianta 
jména 

Markéta

Světová 
modelka 

tmavé pleti

Rostlina 
laloška

Možná 
(básnicky)

Město
v

Nizozemí
Nemocná

Ruské
jezero

Český
Rusky
„již“

Úder 
sekyrou

Hospodář-
ství

Část 
antického 

sloupu

Šelmy

1

Pobídka

Jméno Cha-
čaturjana

Fanfára 
trubačů

Vření

Peněžní 
poukázka

Cestářská 
metoda

Slovensky 
„odvážně“ 4

Jméno 
herečky 

Chýlkové

Osázená

Islámský 
duchovní

Občan 
Bukurešti 2 Švýcarská 

řeka

Chobot-
natec

Vojenská 
kantýna

Uklízet 
koštětem

Menší
lesní
šelma

Český 
právník 

(Bohuslav)

Bůžek
lásky

Odlévaná

Úkaz
po dešti

Antikoncep-
ční tělísko

Bodavá 
moucha

Jméno
běžce 

Zátopka
Hroby

Ta
i ona

NAPOVÍME:
Ik, uni, mob, 
Edam, kyma, 
Ečer, Reno.

Kluci Obklad

Výraz
podivu

Město
v Nevadě

Podoba 
jména 

Dezider

Jednoba-
revný

Zmrzlá
voda

Továrna
ve Vodo-
chodech

Řeka v Plzni

Vrchem

Římských 
1500

Souhlas

Dramaturg 
České 

televize 
(Aleš)

Anglicky 
„dav“

Dlouhá zpěv-
ná slabika

Obilnina

Chemická 
značka 
thulia

Staro-
římský 
pozdrav

3 Doleji

Vznešené 
cíle

Typ
auto-

mobilu 
Morris

Otázka
při

sázce

     

Beran 21. 3. - 20. 4.
Je chvályhodné, že stále rozví-

jíte své duševní schopnosti, ale podívej-
te se také občas do zrcadla. Po dlouhé zi-
mě je váš zevnějšek poněkud zanedbaný 
a sešlý, měli byste si pořídit něco nové-
ho na sebe.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Choulostivým záležitostem se 

vždycky raději vyhýbáte, proto neměňte 
zvyky. Nepleťte se do vyhroceného kon-
fl iktu svých kolegů a dělejte mrtvého 
brouka. Není to zbabělost, jen pud sebe-
záchovy.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Probouzíte se z letargie, což je 

pro vás přímo rituální proces. Od nastu-
pujícího jara očekáváte, že uspokojí vaši 
potřebu neustále se měnícího prostředí 
a touhu po pohybu jak fyzickém, tak 
psychickém.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Dejte si pozor, aby vám vaše 

horká krev nezkomplikovala život. Máte 
pověst zodpovědných  a seriózních pra-
covníků, málokdo ví, jak je pro vás občas 
těžké ovládnout vášně a pudové síly.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Projekty, které jste si naplánova-

li, vám nevycházejí tak, jak jste si před-
stavovali. Není to nic překvapivého, ale 
přesto se cítíte zklamaní. Nepodlehněte 
depresím z neúspěchu a nic nevzdávejte. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Než uděláte důležitá rozhodnutí, 

všechno si pečlivě promyslete a zvažte. 
Nepřijímejte žádnou nabíd-

ku, o které máte jen se-
bemenší pochybnosti. 
Dvakrát měř, jednou 
řež je stále platná 

moudrost.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Věříte svým schopnostem, což je 

vaše nejsilnější stránka. Navíc  se málokdy  
rozčílíte natolik, že se přestanete ovládat. 
Dokážete se velmi rychle rozhodovat, a to 
vás předurčuje pro náročná povolání.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Neradi vystavujete na odiv svoje 

dobré stránky, proto zůstávají pro druhé 
skryté. Zkuste občas poodhalit svoji pra-
vou tvář, vaše okolí by to určitě uvítalo, 
protože se vás možná tak trochu bojí.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Vaše cholerická povaha je v ob-

dobí jarního pučení náchylná k prud-
kým a podrážděným reakcím. Mějte to 
na paměti a využívejte i druhou stránku 
své rozpolcené osobnosti, která je míru-
milovnější.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Jste velmi ctižádostiví a potře-

bujete si stále dokazovat svoji výjimeč-
nost. Pokud je podložena snaživostí, 
pracovitostí a talentem, jste na nejlepší 
cestě k úspěchu. Pozor na bezohlednost 
a despotizmus!

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Máte neobyčejnou pozorovací 

schopnost, kterou můžete dobře využít 
v různých profesích. Pokud se rozhoduje-
te o budoucím studiu, zvolte  psychologii 
nebo sociologii. Z uměleckých profesí re-
žii nebo design.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Ohroženou zónou vašeho těla je 

břišní oblast. Změňte stravovací návyky. 
Dobrým lékem je pro vás humor, protože 
často berete věci příliš tragicky. Z kri-
zových situací doma i v práci si klidně 
udělejte legraci.  

Připravila: Ludmila Petříková

ned le 18. 4. 2010
 od 14:00 hodin

výt žek z prodeje vstupenekvýt žek z prodeje vstupenek

a sbírky b hem p edstavenía sbírky b hem p edstavení
bude v nován bude v nován 

ve prosp ch NEMOCNICE ve prosp ch NEMOCNICE 

U JEZERA HROCH  v AFRICEU JEZERA HROCH  v AFRICE

ú ast   režiséra Zde ka Trošky a dalších host ,

         po p edstavení beseda o natá ení filmu

tradi ní pohošt ní s minirautem                                                      ceny vstupenek: 
300,- K  - 1. ada, 225,- K  - 2.-4. ada, 195,- K  poslední ada

c.k. Divadlo PLUTO - O.D.Centrum Doubravka, Masarykova 75, Plze  - www.divadlo-pluto.cz

KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 743

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

2. 4. - 19.00 hodin
Ve státním zájmu (K 4).
3. 4. - 19.00 hodin
Ve státním zájmu. 
4. 4. - 19.00 hodin
Hledá se muž. Zn.: Bohatý!
6. 4. - 19.00 hodin
Dáma na kolejích (K 1).
7. 4. - 19.00 hodin
Dáma na kolejích (K 2).
8. 4. - 19.00 hodin
Portugálie (K 11).
9. 4. - 19.00 hodin

Ve státním zájmu (K 12).
11. 4. - 14.00 hodin - Portugálie. 
11. 4. - 19.00 hodin - Uličnice.
13. 4. - 19.00 hodin
Sliby-chyby (K 9).
14. 4. - 19.00 hodin
Kráska a zvíře (K 10).
15. 4. - 11.00 hodin - Maryša - zadáno. 
15. 4. - 19.00 hodin - Chicago (S 9).
16. 4. - 19.00 hodin - Řeči. 
17. 4. - 19.00 hodin - Řek Zorba.

2. 4. - 19.00 hodin
Monty Python‘s  Spamalot (V 12).
3. 4. - 19.00 hodin
KOUZELNÁ FLÉTNA - premiéra (P).
4. 4. - 16.00 hodin - Odcházení (Z).
6. 4. - 19.00 hodin
Kouzelná fl étna (V 1). 
7. 4. - 19.00 hodin - Lucerna (V 2).
8. 4. - 19.00 hodin
Šípková Růženka (V 11).
9. 4. - 19.00 hodin
Kouzelná fl étna (V 4).
10. 4. - 19.00 hodin
Vévodkyně z Chicaga (S 18).
11. 4. - 10.30 hodin - foyer - Koncertní 

matiné. Účinkují STANISLAVA FOŘTO-
VÁ-TOPINKOVÁ a JAN JEŽEK - zpěv, JIŘÍ 
PAZOUR - klavírní doprovod. Na pro-
gramu oblíbené melodie ze světových 
muzikálů.   
11. 4. - 19.00 hodin - Lucerna (V 17).
13. 4. - 19.00 hodin
Odcházení - pro seniory. 
14. 4. - 19.00 hodin
Romeo a Julie (M 1).
15. 4. - 19.00 hodin
Romeo a Julie (KMD).
16. 4. - 11.00 hodin
Naši furianti - zadáno. 
16. 4. - 19.00 hodin - Labutí jezero. 
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Plzeň, B. Smetany 1 ·  Karlovy Vary, Moskevská 22, pasáž OD Kaufland
Sokolov, Staré náměstí 137, Marie Majerové 1815

Cheb, Tř. Svobody 547/19 · Ostrov, Hroznětínská 350 (budova polikliniky)

www.axis-optik.cz

DOMAŽLICE · CHEB · HORAŽĎOVICE · 2x KLATOVY 
2x KARLOVY VARY · OSTROV · PÍSEK · PLZEŇ 
PŘÍBRAM · 2x SOKOLOV · STRAKONICE · TÁBOR

Sleva platí na nákup jednoho kusu slunečních brýlí na prodejnách 
Axis Optik při předložení tohoto inzerátu. Slevy se nesčítají.

1 SKLO 
ZDARMA
při nákupu nových dioptrických brýlí.

4.

Díky krizi stoupl o 15 % počet Češek, 
které očekávají, že na prvním rande 
za ně muž v restauraci zaplatí celou 
útratu. Tyto dámy mají naštěstí při 
dalším rozvoji vztahu dobré vyhlíd-
ky, protože zajde-li na pivo stálá part-
nerská dvojice, čeští muži jsou nejga-
lantnější v Evropě: 97 % z nich totiž 
počítá s plným uhrazením útraty i za 
svůj protějšek. Ukazují to výzkumy 
Plzeňského Prazdroje a společnosti 
SABMiller. Na první rande očekává 

73 % českých žen, že útratu v restau-
raci zaplatí muž. Dobrá zpráva pro 
ně je, že 92 % českých mužů se samo 
od sebe chystá celou útratu zaplatit. 
S uhrazením celé útraty za posezení 
u piva se stávající partnerkou počítá 
97 % českých mužů. Druzí nejlepší 
jsou Poláci (95 %), naopak nejméně 
kavalírští jsou Rusové (jen 54 %).
S nejmenší galantností od mužských 
protějšků počítají Britky a Holan-
ďanky.

TOUR 2010
arakain.eu

HEAVY METAL BRNO LEGENDA JE ZPÁTKY

PŘEDPRODEJE: 
www.ticketstream.cz, www.ticketportal.cz
www.ticket-art.cz, www.eventim.cz

www.titanicband.cz

uvádí: dvě legendy na jednom pódiu

17.4. LD STAŇKOV 20:00

Soutěžte s námi o lístky na koncert
skupiny ARAKAIN

Otázka č. 1: Jak se jmenuje poslední CD skupiny Arakain?  
Otázka č. 2: Na jakou skladbu z této desky byl natočen videoklip?  
 
Tři vylosovaní výherci získají vstupenky na koncert skupiny, který se koná 14. 
dubna ve Staňkově na Domažlicku. Vstupenky pro ně budou připraveny v redakci 
Západočeského Metropolu v Sedláčkově ulici 16 v Plzni. 

Nový zelený ležák svatého Patrika začal 
čepovat minipivovar Pivovarský dvůr 
v Plzni. Dvanácti až třináctistupňový 
nápoj obsahuje pět bylinek, které ros-
tou převážně v Irsku, například mařinku 
a meduňku, ale také konopí. Zelené pivo 
je dvacátým druhem, který pivovar za nece-
lé dva roky existence nabídl. 

Zelené pivo z Plzně

k

e-

Čeští muži jsou 
nejgalantnější v Evropě

Plzeň | V České republice představuje pivo silný socializující prvek 
a hraje velkou roli i v partnerských vztazích. Tradiční otázkou ale je: 
kdo to zaplatí?

Šanci zatančit si na oblíbené pís-
ně 60. - 80. let dají Zdeněk Raboch 
a jeho kolegové letos poprvé svým 
fanouškům i na Velikonoce - 3. 4. 
od 20.00 ve Velkém sále Měšťanské 
besedy. K tradičním návštěvníkům, 
již přes třicet let oblíbených disko-
ték známého DJe, se tedy konečně 
mohou přidat i ti, kteří tráví obvyk-
le vánoční svátky, kdy se akce kaž-
doročně koná, někde na horských 

svazích. Svá CD roztočí také Marcel 
Špicar, Pavel Maršát a Milan Fabián. 
Na své si tedy letos o Velikonocích 
přijde skutečně každý.

Disco Oldies but Goldies
DJ‘s: Z. Raboch, P. Maršát, M. Špicar, 
M. Fabián
3. 4. 2010, 20.00 – Velký sál Měšťanské 
besedy
www. mestanska-beseda.cz

Oldies but Goldies na Velikonoce v Měšťanské besedě

Sněhové přeháňky nás sice ještě sem 
tam překvapí, ale kalendář hovoří 
jasně: jaro je tady! A my opět bereme 
do rukou hrábě, motyčky a další ná-
řadí a míříme na zahradu, abychom 
ji probudili po zimě. Kde začít? 
Začít bychom měli stromy. Ty je 
třeba ostříhat, čímž se zvýší úroda 
a také ochráníme strom například 
před houbovými chorobami. Stříha-
jí se takzvané mladice, tedy drobné 
větvičky, které by nám stejně úrodu 
nedaly a jen by ubíraly stromu mí-
zu. Tyto větve rostou svisle nahoru.
Pokud bychom přece jen chtěli, aby 
se koruna stromu zvětšovala, pár 
mladic necháme a zastřihneme je 
nad třetím až čtvrtým očkem, to 
ale musí být otočeno ven z koruny. 
Ale co s větvemi? Můžete je zpra-
covat pomocí drtiče. Získáte tak 
výborný mulčovací materiál, který 
zabraňuje vysychání zeminy a pro-
růstání plevele. Omlazovací kúru 
si žádá i trávník. Jak na to: kromě 
pravidelného hnojení a v horkých 
dnech i zalévání mu prospěje pro-
vzdušnění. K provzdušnění sice 
můžeme použít obyčejné hrabičky.
Pokud zahradě dopřejeme tuto zá-
kladní regenerační kúru, odvděčí se 
nám za pár týdnů hustým zeleným 
pažitem.

Jaro v zahradě

www.galleryart.cz

Prodej originálních obrazů, 
obrazy z plátkového zlata,

léčivé obrazy s biorezonátory, 
sochy grafi ky, kalendáře 

Kollárova 22, Plzeň, mobil 602 444 166



Kontakt pro podnikatele a fi rm
y: 

Jan Bárta, tel. 733 320 735, barta@
tydeniky.cz

Eva Růžičková, tel. 721 20 28 15, ruzickova@
tydeniky.cz

Alan M
arek, tel. 775 909 918, m

arek@
tydeniky.cz

 

08
in

ze
rc

e
Vážení čtenáři,

jak jste na tom s přípravami na Ve-
likonoce? Máte všechno nachysta-
né? Já tvrdím, že radši špinavá ok-
na, ale veselou pomlázku, než by-
teček jako klícku a pak se z toho 
měsíc kurýrovat. Nic se nemá pře-
hánět. Nestojí to za to a raději plá-
nujte, jak si budete volné dny hez-
ky užívat. 
A vůbec jak jste na tom s veliko-
nočními zvyky? Víte, že na Boží 
hod velikonoční se hodně světilo. 

Posvěcovala se tradiční velikonoční 
jídla, beránek, mazanec, vejce, ví-
no, ale i úplně obyčejný chléb. Na 
Chodsku lidé snědli posvěcené jíd-
lo přímo v kostele a vestoje. Přijde-
li k vám v neděli návštěva, nezapo-
meňte jí alespoň kousek z posvěce-
ného jídla dát.
Velikonoční pondělí, ač je to den svá-
teční, by myslím mnohé dívky radě-
ji ani neslavily. Dopoledne se totiž 
stávají zcela legálními oběťmi mu-
žů, kteří je nahánějí s pomlázkami 
a vyšlehávají. Někteří si původně ne-

vinnou tradici bohužel pletou se su-
rovostí a mají pocit, že ten den mo-
hou beztrestně seřezat libovolný po-
čet dívek a žen. Těch, kdo vyšleháva-
jí lehce a spíše symbolicky, je naštěstí 
většina. Za odměnu si pak odnesou 
malované vajíčko. 
Já měla Velikonoce ráda, až do teď. 
Znáte to, velký jarní úklid, převlíkání 
peřin, mytí oken, výzdoba atd. Jako 
každé Velikonoce jsem se i letos po-
koušela o velikonoční mazanec a jako 
loni a předloni, ani na první pohled 
nevypadá dobře. Snad ani nebudu 

barvit vajíčka. Koupím raději čoko-
ládová, ale nevím jestli z nich bu-
dou mít koledníci radost. Takže, můj 
úvod do Velikonoc nic moc. Doufám, 
že vy je prožijete v pohodě a ve zdra-
ví, v kruhu těch, které máte rádi. Lás-
ky je nám vždycky potřeba. Šrámy po 
těle z voňavého jalovce se oproti šrá-
mům na duši vždycky zahojí. Takže, 
hezké Velikonoce!

Olga Čermáková
šéfredaktorka
cermakova@tydeniky.cz

Západočeský METROPOL | Vydává: METROPOL MANAGEMENT s.r.o., IČ: 25477994, www.tydeniky.cz
redakce: Sedláčkova ul. 16, 32000 Plzeň, tel: 377222893, šéfredaktorka: Olga Čermáková, e-mail: cermakova@tydeniky.cz, vedení společnosti: Ing. Jiří Morstadt, tel. +420 602284453,
morstadt@tydeniky.cz, obchodní oddělení: Eva Růžičková, tel. + 420 603 170 209, ruzickova@tydeniky.cz, Jan Bárta tel. +420 733 320 735, e-mail: barta@tydeniky.cz, Alan Marek, tel. +420 
775 909 918, marek@tydeniky.cz, agentura 6 X s.r.o., tel. 603576964, e-mail: mediaplzen@seznam.cz, ředitel výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz. Tiskne: BOHEMIA PRINT, a. s., 
Jana Koziny 1632/7, 41502 Teplice. Distribuce:  Mediaservis, s. r. o., vlastní distribuce METROPOL. Povoleno MK ČR pod číslem E 18452. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. 

ti
p 

na
 v

ýl
et

Při hledání odpovědi na titulkovou 
otázku jsme navštívili sídlo Lasery 
v Plzni Sokolovské ulici, kde jsme 
zastihli při práci ve dvou ordinacích 
dva dermatology. Shodou okolností 
oba prováděli epilační výkony pří-
strojem LEDA, který je v současnosti 
nejvýkonnějším epilačním laserem. 
A protože v čekár-
ně byly na zákrok 
připraveny další 
dvě klientky, nemuseli jsme se ani 
ptát, proč LASERA vlastní tyto nej-
modernější epilační laserové systémy 
dva. Poté, co nám byly ukázány ještě 
další dva vysokovýkonné epilační pří-
stroje, nás zajímalo, zda celkově čtyři 
epilační lasery nejsou zbytečným lu-
xusem?!
„V žádném případě,“ ohrazuje se ve-
doucí lékař Lasery MUDr. Jiří Voltr, 
„sledujeme samozřejmě historický vý-
voj směrem k technicky dokonalejším 
řešením, ale i starší typy laserů mohou 
mít určité přednosti, pro které je v této 
indikaci i nadále používáme. Napří-
klad laser Mydon je možné aplikovat 
i na poněkud více opálenou pokožku 
než moderní laser LEDA.“ Uznávaný 
dermatolog určitě ví, o čem mluví. 
S kosmetickými lasery pracuje více 
než 12 let, a tak určitě vnímá rozdíly 
mezi tehdejšími a současnými lasery: 
„Řekl bych, že rozdíly jsou dva: jednak 

ve výrazně nižší bolestivosti zákroku 
a především v podstatně vyšší účinnosti 
nového laseru.“
DEPILACE nebo EPILACE? Dva ob-
dobné pojmy, které se díky podob-
né znělosti dost často zaměňují. 
Doktor Voltr se nad banálností naší 
otázky usmívá: „Dá se říct, že epi-

lace odpovídá 
trvalému účinku 
a depilace pouze 

přechodnému. Vysokovýkonné lase-
rové systémy vesměs řadíme mezi 
přístroje epilační. V našem zařízení 
používáme k odstraňování chloupků 
samozřejmě pouze epilační lasery.“
Dnes jsou chloupky čím dál tím víc 
OUT. Jestliže dříve mužům „cosi“ na-
povídaly „o vášnivosti či chladnosti“ 
jejich majitelek, dnes už spíš spadají 
do kategorie přístupu k hygieně. 
A tak nám určitě neujde, že na uli-
cích, v restauracích, v divadlech, 
na plesech či plovárnách vesměs 
potkáváme ženy s krásně hladkou 
pokožkou. 
Nedokážeme ale odhadnout, kolik 
pracnosti, úsilí a času se za tímto 
výsledkem skrývá. Jsou to dlouhé 
hodiny strávené při bolestivých 
depilacích, anebo daleko příjem-
nější minuty věnované epilačním 
zákrokům vysokovýkonnými lasery 
jednou provždy?

Jsou chloupky „out“ nebo „in“?

Správná odpověď  na soutěžní otázku
VS Lasera a výherci

Pujc si
1000 Kc

pres
SMS

· Odpov  do 5minut p es SMS
· Rychle, diskrétn , profesionáln
· Bez osobních sch zek a návšt v
· Ferratum – Finská SMS p j ka

Schází Vám 1000 K  p ed výplatou?
Vaši žádost o Rychlou p j ku zašlete na íslo

9001103 ve zn ní: FER ZM ástka Jméno 
P íjmeníRodné íslo íslo OP Bankovní 

spojení Adresa M sto PS
Nap .: P i žádosti o p j ku 1000 K : 

FER ZM 1000 Karel Novak 760426/2923
123456789 1122334455/0800 
Krasnohorska 23 Praha 15000

     
Pozn.: Cena sms je 3K , pro nové zákazníky maximální

výše p j ky 1000 K . Peníze Vám budou doru eny
poštovní poukázkou prost ednictvím eské pošty do 
2-3 pracovních dn . Pro stávající zákazníky možnost 

zaslání p j ky bank. p evodem.

P j ená ástka Do 15 dn   vrátíte
500 K 625 K
1000 K 1250 K

Zákaznický servis:
Po-Pá 9-21 h, So 10-18h, tel. 224 454 222, 

ferratum@ferratum.cz  |  TV Prima strana 557, 558
www.ferratum.cz

P i internetové žádosti použijte reklamní kód.

Ferratum_Tsekki_146x97mm_UM.indd   1 24.2.2010   14:52:06

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

fascinující příběh berlínského 
transvestity 

SVOU VLASTNÍ ŽENOU
(DIVADLO SOLITEATER)„KŘÍDEL SE NEZŘÍKÁM“ 

zazní písně z nového CD i známé hity  

13. 4.11. 4. v 19:30v 19:30

Předprodej vstupenek: 
Infocentrum města Plzně

ZM_02_04

PŘI PŘEDLOŽENÍ VYSTŘIŽENÉHO INZERÁTU 10% SLEVA NA UVEDENÉ AKCE!

www.mestanska-beseda.cz

„ŠRUTOVINY“
Michal Prokop & FRAMUS FIVE, P. Skoumal, 

L. Pospíšil, B. Zatloukal, Bob & Bobek 

8. 4. v 19:30

VĚRA  MARTINOVÁ
...VÝJIMEČNÝ KONCERT VÝJIMEČNÉMU BÁSNÍKOVI

ANEB POCTA PAVLU ŠRUTOVI 

Balíček proti vráskám Kosmetické-
ho laserového centra VS Lasera je 
složený ze 3 fází.
Vylosovanými výherkyněmi jsou Jar-
mila Šoralová z Červeného Hrádku 
u Plzně a Dana Boltíková z Kralovic. 
Každá získává poukázku na ošetření 
v ceně 10 000 korun.

Vylosovanou výherkyní, která získá-
vá poukázku na ošetření v hodnotě 
15 000 korun je Jitka Němečková 
z Plzně. Výhercům blahopřejeme. 
Poukázky si mohou vyzvednout 
v redakci Západočeského Metropolu 
Sedláčkova 16 Plzeň. 

Výhercům blahopřejeme!

Hrady a zámky zvou návštěvníky

Horní hrad se pro veřejnost otevřel 
koncem března. Hned se dvěma no-
vinkami se návštěvníci setkají v nově 

Karlovarský kraj | Na následující sezonu připravili kasteláni hradů a zám-
ků mnoho zajímavých novinek. Zváni jste na Horní hrad na Karlovarsku 
a Hartenberg na Sokolovsku nebo na hrad Seeberg na Chebsku.

zařízeném prostoru hradní 
pokladny.
Přichystali papírovou zbroj 
pro malé rytíře. Je to zbroj 
v podobě helmic, štítů, sekyr 
a mečů. Rodiče se ale nemu-
sejí obávat, zbroj je lehká 
a bezpečná, poněvadž je 
z papíru. Návštěvníky všeho 
věku pak tamtéž okouzlí pro-
dejní výstava kamenořezeb. 
Nejbližší akcí je velikonoční 
prohlídka, chystaná na ne-
děli 4. dubna od 19 hodin. 
Ve dnech 23. až 25. dubna 
pak na Horní hrad zavítají 
milovníci adrenalinu. Bude 
totiž jedním z kontrolních 
stanovišť v rámci 1. roč-
níku outdoorového orien-
tačního závodu Erzberg 
Trophy. Hned v pátek 30. 

dubna hrad ožije tradičním pálením 
čarodějnic, letos ovšem s novinkou 
- vypouštěním lampionů přání. Po zi-

mě se probudil také hrad Hartenberg. 
V dubnu hrad ovládnou čarodějnice, 
následovat bude keltská oslava Beltai-
ne a v červnu bude sezona pokračovat 
Festivalem středověké hudby a Slav-
ností Slunovratu. Celé léto pak budou 
zájemci zváni na koncerty hudebních 

skupin a písničkářů. 
Vždy nedočkavě oče-
kávanou podzimní 
akcí bude večer pl-
ný děsivých bytos-
tí - Hartenberské 
strašení a rok bude 

ukončen Mikulášskou jízdou Oslavou 
zimního Slunovratu. Hrad Seeberg 
je přístupný už od poloviny března, 
ale slavnostní otevření zde chystají v 
sobotu 8. května. Hlavní osobou Se-
ebergských her bude král Karel IV. se 
svou družinou. Vystoupí také dívčí 
taneční skupina, orchestr a dudácká 
kapela Šumáci ze Základních umě-
leckých škol v Chebu, Františkových 
Lázních a Aši, skupina historického 
šermu Rectus z Chebu a pěvecký sbor 
La Dolce Vita ze Sokolova.  (met)

Zřícenina hradu HartenbergZřícenina hradu Hartenberg

Horní hradHorní hrad

Hrad SeebergHrad Seeberg


