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• čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou:
modelářství a návrhářství oděvů, ekonomika a podnikání, odevní design, kosmetické služby
• tříleté obory vzdělávání s výučním listem:
kadeřník, provoz služeb
• nástavbové studium (denní a dálkové studium)
podnikání

V plzeňském divadle
dostávám krásné role
V letošním roce oslaví významné životní jubileum a v plzeňském divadle jde z role do role. Dvakrát byla nominována na Cenu Thalie. Napotřetí ji získala v roce 2003 za úlohu paní Johnstonové v Pokrevních bratrech.
V Semaforu zářila v inscenaci Nižní Novgorod a s Josefem Dvořákem účinkuje v zájezdovém představení Divotvorný hrnec.

Stáňa Topinková-Fořtová
Narodila se 20. srpna 1961. Vystudovala sólový
zpěv na Státní konzervatoři v Praze a absolvovala představením Mamzelle Nitouche v Žižkovském
divadle. Od roku 1982 působila v plzeňském divadle a po šesti sezonách odešla společně s Janem Ježkem a Petrem Novotným do Hudebního divadla Karlín, kde hrála například Káču v Divotvorném hrnci,
Sugar, Wandu v Rose Marii nebo Funny v muziká-

Mnoho muzikálových hereček si stěžuje,
že pro ně nejsou role. Vy takový problém nemáte, že?
Mám štěstí, že pro mne stále role jsou. Začátkem prosince jsem si odbyla premiéru amerického muzikálu Gypssy, kde ztvárňuji velkou
hlavní roli zralé ženy, matky dvou dívek, která si jejich prostřednictvím plní své sny z mládí. Děj se odehrává začátkem 20.století. Hraji urp
putnou matku, která se chtěla stát varietní umělky
kyní, ale nepovedlo se jí to. O to víc se snaží, aby
pr
protlačila na výsluní své děti. V operetě Netopýr
jsem dostala kalhotkovou roli Orlovského a těším se na operetku Fantom z Morisvillu. Vážně si nemohu stěžovat. V plzeňském divadle dostávám krásné role.
To může vzbuzovat pěknou závist?
Možná, ale já o tom tak nepřemýšlím.
N
Nikdy jsem nikomu nic nezáviděla. Spíš
si vždycky říkám: „Holka drž se při zemi a nikomu nic nezáviď. Buď ráda,
že d
děláš práci, která tě baví.“
Co rivalita v divadle?
C
TTroufnu si říct, že nejsem konffliktní typ, ale nevím, jak mne
lidé vnímají. Kupodivu
jsem neměla žádný problém ani v Karlínském divadle, které bylo v době,
kdy jsem tam hrála, plné
známých jmen.. Já jsem ale
nikomu nešlapala do zelí. Alternovala jsem například se Zorkou Jandovou,
Milenou Steimaslovou, Janou Paulovou a nikdy jsme
neměly žádné přenice. Nalu Funny Girl. V roce 1994 se vrátila do Plzně a staopak, snažily jsme si vyjít
la se oporou muzikálového a operetního souboru.
vstříc a pomáhat si. A proVystoupila ve stěžejních rolích ve Zvonokosech, Poblémy jsem neměla ani
krevních bratrech, Zpívání v dešti, Sweet Charity,
s tehdy stálými členkami
Kabaretu, Chicagu a mnoha dalších dílech. Dvakrát
divadla Hankou Talpovou,
byla nominována na Cenu Thálie, napotřetí ji získaPavlou Břinkovou nebo Věla v roce 2003 za úlohu Paní Johnstonové v Pokrevrou Vlkovou. Já k nim naoních bratrech.
pak vzhlížela a snažila se

od nich leccos naučit. Stejně tak jako v plzeňském divadle, kam jsem přišla v době, kdy tu zářily hvězdy této scény. Nastupovala jsem do divadla s Honzou Ježkem
a měli jsme štěstí, že ti velcí bardi plzeňské scény nás
vzali mezi sebe.
Podle jakých rolí se pozná váš rozsah?
Do školy jsem nastoupila jako soprán a během studia
jsem byla mezzosoprán. Já jsem měla štěstí, že jsem prošla všemi muzikálovými rolemi, kterými může muzikálová zpěvačka projít. Někdo to rád horké, Kdyby tisíc klarinetů, Hello Dolly, Pokrevní bratři, Fany gel a dalšími.
Jakou máte vysněnou roli?
Minula mne My Fair Lady. V Karlíně jsem ji už měla nastudovanou, ale pak se vrátila Pavla Břínková, takže ji dělala
ona. Takže ta už mne minula.
Neštve vás, že jste mohla udělat kariéru v Praze?
Byla jsem v Praze šťastná a spokojená. Bylo to krásné
období, ale to, co mi nabídlo plzeňské divadlo, to bych
si nikde nezahrála. Navíc, nejsem loktař a pro svoji práci potřebuji klid. Pokud jde o nějakou třenici, tak to nefunguju.
Připomeňte některé spolužáky z konzervatoře?
Mými spolužáky byli například Dagmar Pecková, Ivana
Andrlová, Zuzana Bydžovská, Dan Rous, Olina Želenská.
O rok níž byli Honza Čenský a třeba Ondra Vetchý. Byla
to výborná parta.
Nepatříte mezi herečky, které by život obětovaly kariéře, máte syna. Jak jde skloubit kariéra a role matky?
Vladimíra jsem měla téměř ve čtyřiceti letech a jeho narozením se změnily všechny dosavadní hodnoty. Divadlo
už nebylo na prvním místě, ale vše se točilo kolem syna.
A tak je to i teď. Člověk musí brát kariéru s nadhledem.
Sláva je strašně pomíjivá. Chvilku nejste na jevišti a už po
vás ani pes neštěkne. A to není jen v naší profesi.
Dáváte si nějaké předsevzetí na Nový rok?
Jéje, těch už bylo. Že zhubnu, že budu trpělivá, zejména když
náš desetiletý syn Vladimír cvičí na piáno...Jenže nikdy mi
žádné předsevzetí nevydrželo déle než do druhého ledna.
A přání?
Co víc si přát než zdraví. Když je člověk zdravý, dokáže
všechno.
Máte nějaké životní krédo?
Co nechceš, aby činili tobě, nečiň druhému.
Text: Olga Čermáková
Foto: Josef Adlt
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Západočeský Metropol: noviny, které s vámi mluví|bezplatná distribuce do domácností a stojanů v západních Čechách

z krajů

Ve Varech skončila éra obřích akcí
Karlovy Vary | Příjmy přes miliardu, výdaje o 339 milionů vyšší. Tak vypadá plánovaný rozpočet Karlových Varů na rok 2011. Sto padesát milionů korun pokryje úvěr, zbytek vlastní zdroje města. Magistrát se snažil šetřit takřka všude. Povinné granty na sport snížil o deset procent na 15 milionů korun, méně peněz dostanou i hokejisté HC Energie.

pomoc a orientace ve světě financí

V porovnání s předchozími lety je rozpočet, jenž ještě musí schválit zastupitelstvo, orientován na menší akce.
Podle primátora Petra Kulhánka (KOA),
skončila éra velkých investičních akcí, mezi nimiž byla například stavba
multifunkční arény za více než miliardu korun.
Teď chce magistrát vynakládat peníze

především na rekonstrukce místních
silnic a zlepšení prostředí v okrajových částech. Zatímco loni šlo na opravy silnic kolem deseti milionů korun,
letos to bude dvojnásobek. Dalších 60
milionů korun vydá město na zateplení svých škol a školek. „Vycházíme přitom z energetických auditů, jsou to účelně vynaložené peníze, které se nám vrátí,“ podotkl Kulhánek (na snímku).
Největší letošní investicí bude dvouletá stavba krytého bazénu, který má
stát kolem 280 milionů korun. Na 30
milionů přijde rekonstrukce ZŠ Konečná. Řadu projektů, které chystalo minulé vedení města, ale nová vláda lázeňského města pozastavila. Je to třetí etapa obnovy Lidového domu za 20
milionů, stavba kruhové křižovatky
v Drahovicích za 18 milionů a rekonstrukce ulice Závodu míru ve Staré Roli za více než 100 milionů korun. (op)

Ocenění z Belgie na Západočeskou univerzitu

METROPOL

Plzeň | Čech, Petr Stehlík z Katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd
Západočeské univerzity v Plzni, obdržel v závěru loňského roku výroční
cenu Belgické královské akademie věd.

Rozhodne ministerstvo

Na snímku Petr Stehlík ze Západočeské univerzity Plzeň.
Získal ji za výsledky práce v oblasti studia dynamických systémů na
časových škálách. Tato cena je udělována každoročně od roku 1817.

V oblasti přírodních věd oznámí
Belgická královská akademie věd
v každé disciplíně - matematika, fyzika, chemie, biologie... několik témat, která považuje za aktuální.
Kandidáti pak zasílají své práce týkající se těchto problémů a komise
z členů akademie každoročně následně ocení čtyři až šest 6 osob.
„Téma, za které mi byla udělena zmíněná cena, se nazývalo Nelineární diferenční rovnice a moje práce se zabývá rozdíly mezi diferenčními a diferenciálními rovnicemi, které se liší v tom, jakým způsobem vnímají
čas. Vlastně jde do jisté míry o velkou
náhodu. Protože na existenci této ceny a úzké propojení mé práce s jedním z aktuálních témat jsem byl upozorněn jedním z členů akademie loni v létě na konferenci v lotyšské Rize,“ skromně podotkl oceněný Petr
Stehlík.
(zem)

Nové vlaky na trati Plzeň - Domažlice Žebřík 2010
Plzeňsko | Nové dieselové motorové jednotky nasadí České dráhy (ČD) během roku 2012 na frekventovanou trať z Plzně do Domažlic. Dráhy už vyhlásily veřejnou soutěž na dodávku těchto dvoudílných vlaků s kapacitou
240 míst k sezení a rychlostí do 120 kilometrů za hodinu.
Informovala o tom
Marcela Benediktová
z firmy POVED, která organizuje spolu s krajským úřadem a ČD veřejnou dopravu v Plzeňském kraji. Peníze
na šest dvoudílných souprav získají ČD v Plzeňském kraji z Regionálního operačního programu Jiho-

západ, jehož výzva byla vyhlášena
v červnu.
Další tři až čtyři vozy bude muset
ČD nakoupit nad rámec bez dotace, aby byla obsluha trati zajištěna. „Půjde o kvalitnější a větší soupravy, než jsou současné Regionovy,“ uvedla Benediktová. V Plzeňském kraji se dále chystají nové
soupravy na přímé lince z Klatov
do bavorského Plattlingu. „Bavor-

sko teď tuto zakázku soutěží. Nové vlaky by měly vyjet na přelomu
let 2013/2014,“ uvedla Benediktová. Podle Ladislava Matouše z plzeňského centra by ČD pořídily recipročně stejný počet vozidel jako
německé dráhy. „Museli bychom na
české straně zajistit stejný přepravní
výkon jako Němci,“ dodal.
Plzeňský kraj by na dopravu doplácel v balíku peněz na základní obslužnost. V Plzeňském kraji jezdí
nyní deset Regionov a dalších pět
by měl region velmi brzy získat
z nového kontraktu, kdy jich ČD objednaly 62.
(met)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
během prosince loňského roku jsem hovořil s řadou „odcházejících“ lékařů a musím konstatovat, že jsem potkával převážně slušné, pracovité a chytré lidi, kteří používají vlastní rozum, vědí, co chtějí
a dovedou se o sebe a svůj osud postarat.
Většina z nich se výrazně lišila od protagonistů Lékařského odborového klubu,
kteří v posledních měsících vyvolávají
obavy pacientů a šíří nenávist vůči všem,
kteří s nimi nesympatizují.
S organizátory akce Děkujeme, odcházíme, jsem se dlouho a trpělivě snažil jednat a naslouchat věcným argumentům.
Po agresivně stupňované kampani za několik milionů korun, kterou provádí profesionální marketingová agentura, však
nemohu skrývat své rozhořčení. Přestože chápu nespokojenost lékařů se špatnými pracovními a mzdovými poměry
v nemocnicích, nemohu přijmout styl celé kampaně. Vydírání není cestou k řešení problémů, které je možno nalézt pouze u jednacího stolu, bez emocí a s chladnou hlavou.

Ministerstvo zdravotnictví je zřizovatelem pouze malé části nemocnic, přesto se
však nezříká odpovědnosti za úroveň financování všech ostatních. Ve většině zařízení však nemůže ovlivnit přesnou výši
mezd ani úroveň vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Nemůže přímo ovlivňovat ani úroveň nákupu léků, materiálů
a ani objem výstavby, ale naopak je všeobecně známo, že tento rozsah je prakticky
všude ovlivňován lékaři a jejich tlaky na nemocniční manažery. Fakt, že vydané finanční prostředky mohou chybět na výplatních
páskách, tak není možno svádět jen na politiky a vrcholové vedoucí funkcionáře.
Do zdravotnictví nikdo dodatečné prostředky nedá, dokud i lékaři sami nepřispějí k pořádku a zvýšení efektivity práce. Ministerstvo to musí samozřejmě podpořit a s reformními kroky už začalo. Představilo je mj. i na kongresu ČLK. Připravilo
novelu zákona o vzdělávání lékařů, jedná
o nových vzdělávacích programech pro
jednotlivé obory a ruší podmínku stabilizačních a kvalifikačních dohod atestujících lékařů. Projednává možnost zavedení

připlácení za nadstandardní výkony, diskutuje zákon o službách včetně nové definice lege artis postupu. Hledá nástroje,
jak motivovat zdravotní pojišťovny k odpovědnému chování a lépe přerozdělovat vybrané pojistné tak, aby odpovídalo
zdravotním potřebám pojištěnců.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
opakovaně a poctivě zdůrazňuji, že vám
nemohu zajistit vyšší mzdy již letos. Jste-li
však ochotni připustit, že se jejich zvyšování nastartuje alespoň příštím rokem,
mohu vám tento slib s dobrým svědomím dát. Hodlám podpořit navyšování
platů veškerého zdravotního personálu,
a pokud ještě chvíli vydržíte snášet svůj
pocit beznaděje a neodejdete, zvyšování
úrovně financování nemocnic a mezd začne v příštím roce. Vím, že si to zasloužíte.
Na reformě zdravotnictví nás čeká hodně
práce a neexistují zde bohužel žádná zázračná, rychlá ani násilná řešení. To je důvod, proč vás žádám, abyste zůstali.
S úctou
Leoš Heger, ministr zdravotnictví
V Praze, dne 12. ledna 2011

Otevřený dopis ministra zdravotnictví

startuje

Plzeň | Tradiční anketa Žebřík 2010
Peugeot Music Awards právě vstupuje již do svého 19. ročníku. Výsledky dvouměsíčního hlasování, které
je rozděleno do dvou kol, budou vyhlášeny první březnový pátek (4. 3.)
v Plzni.
V lednu mohou hudební fanoušci hlasovat libovolně pro kteréhokoliv ze svých
favoritů, a to zasláním sms na tel. číslo 900 06 09 ve tvaru specifikovaném
na www.anketazebrik.cz. Z tohoto kola
vzejde pět nominovaných v deseti kategoriích, kteří budou zveřejněni 1. února.
O definitivních vítězích se pak bude rozhodovat až do konce února. V domácí
části ankety lze kromě českých a slovenských interpretů uvádět také zahraniční
umělce dlouhodobě působící v ČR a SR.
Obsahuje kategorie Skupina, Album,
Skladba, Videoklip, Zpěvák, Zpěvačka,
Objev, Hudební DVD, Film a Průser roku. Stejné rozdělení platí i pro zahraniční část, která má uzávěrku 28. února.
Předání cen se uskuteční 4. března od
20 hodin v Domě kultury Inwest v Plzni.
Vystoupí např. skupina Sunshine s hostujícím písničkářem Nicelandem, Xindl
X, Vojta Dyk a Nightwork i kapela Marka
Ztraceného. Mimořádný zážitek slibuje
projekt Best of David Koller, který bude
průřezem zpěvákovy bohaté kariéry. „Po
Michalu Pavlíčkovi, Ashley Slaterovi, Glennu Hughesovi a Danu Bártovi bude tentokrát laureátem Žebříku David Koller. Zazní
jeho největší hity, a to za doprovodu mnohých bývalých i současných Davidových
spoluhráčů,“ upřesňuje tento unikátní
projekt Jarda Hudec za pořádající online
magazín iREPORT. Záznam této události
bude vysílán 14. března na ČT1.
(iv)

krátce

Plzeň | Krajský úřad Plzeňského
kraje doručil Ministerstvu kultury ČR odvolání města Prahy proti rozhodnutí, kterým byla Hlavnímu městu Praha uložena pokuta za znehodnocení Karlova mostu 950 tisíc korun. Odvolání bylo
ministerstvu doručeno společně s rozsáhlým spisovým materiálem a stanoviskem krajského
úřadu. Ministerstvo kultury následně v této věci definitivně rozhodne.

Zasedání online

Karlovy Vary | V loňském roce vidělo online přenosy šesti zasedání krajského zastupitelstva Karlovarského kraje 1475 návštěvníků
krajských internetových stránek.
V průměru sledovali jednání 2,5
hodiny. Nejvíce diváků přitáhlo
zářijové zasedání krajského zastupitelstva, kde se mimo jiné
projednávaly například založení
komunální odpadové společnosti nebo udělení příspěvků z programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Letos
by se měly online přenosy dočkat
několika novinek. Ta největší se
týká zprovoznění archivu zastupitelstev rok zpátky.

Festival
dobrého jídla

Plzeň | Luxusní pokrmy ve špičkových restauracích za třetinové
ceny ochutnají poprvé lidé z regionů díky druhému ročníku gastronomické přehlídky Grand Restaurant Festival. Zatímco loni se konala pouze v Praze, letos od 15.
ledna do 15. února se rozšíří do 22
vybraných podniků v Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Liberci, Karlových Varech a Nepomuku. V Praze
se přihlásilo 20 restaurací.

Zvěřinec v televizi

Plzeň | Seriál Zvěřinec vypráví
o životě v zoo Plzeň a vznikal déle než jeden rok. Série přináší jedinečný pohled do života zvířecích
záchranářů, do duše veterináře,
který řeší každý den otázku života a smrti, a i managementu, který chod a rozvoj kolosu musí zajistit. Štáb natočil situace, které se
normálně nevidí, například pokus
o umělé oplodnění tygřice, trhání zubu medvěda, záchranu dvou
vlčků, kteří se narodili invalidní,
či komplikované uspání temperamentních cizokrajných oslů kvůli stěhování do většího výběhu.
K vidění je 26. ledna a 3. února
vždy před 22. hodinou. Plzeňská
zoo překonala loni rekord v návštěvnosti. Přišlo 460 841 lidí.

ZÁPADOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních místt
y PLZEŇ y Magistrát Města Plzně - živnostenský úřad Plzeň, Tylova 36
y Italská restaurace Abruzzo Plzeň, V Lomech 11 y Mediální dům Plzeň,
Sedláčkova 16 – vestibul, u schránek y Hospodářská komora Plzeň, Tylova ul. 1/57 y Fakultní nemocnice Lochotín Plzeň, Alej Svobody 80 y Fakultní nemocnice Bory Plzeň, Edvarda Beneše 13 - u lahůdek y Grill Š+Š
Plzeň, Sedláčkova 18 y Lahůdky u Práce Plzeň, Klatovská 12 y Podchod
u Nádraží ČD Plzeň, Sirkova , Americká y Úřad městského obvodu 2 Plzeň, Koterovská 1172/82 y Jídelna Tylovka Plzeň, Tylova ul. 26 y Cukrarna
Sluničko Plzeň, Smetanovy sady 15 y Restaurant Švejk Plzeň, Klatovská
125 y Vysokoškolská menza Plzeň, Kollárova 19 y Informační centrum Pl-

zeň, náměstí Republiky 41 y Parkhotel Plzeň Plzeň, U borského parku 11
y Čajovna Plzeň, Rosseveltova ul. 15 y Poliklinika Bory, Plzeň, Čechova
44 y Západočeská univerzita Plzeň, Univerzitní 8 y Mulačova nemocnice
Plzeň, Dvořákova 17 y Krajský úřad Plzeňského kraje Plzeň, Škroupova 18
y Obchodní dům - Luna Plzeň, Skupova 24 y Diskontní prodejna Norma Plzeň, Soukenická 5 y Supermarket Albert Plzeň, Karla Steinera 7 y Plzeňská
teplárenská - kantýna Plzeň, Doubravecká 1 y Supermarket Albert Plzeň,
Koterovská 2390/47 y Dopravní podniky Města Plzně Tramvaje a trolejbusy v Plzni y ČSAD Plzeň Linkové autobusy v Plzeňském kraji y KARLOVY VARY y 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

Parkování s Plzeěskou kartou
inzerce

www.msbi.cz

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

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.

Koterovská náves
Nebýt údajných nestandardních postupů při hodnocení žádostí o prostředky z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, mohla být historicky cenná náves v Koterově už půlroku staveništěm. Přesně
před rokem totiž obvod získal příslib
27,5 milionu korun, za něž se mělo začít v květnu stavět. Ovšem došlo k novému přehodnocení žádostí, kde náves skončila těsně pod čarou. „Stále ale
boj o peníze z operačního programu nevzdáváme,“ říká starosta Aschenbrenner a dodává, že vedle tohoto úsilí se
bude paralelně snažit vymámit prostředky z městské pokladny. Rekonstrukce koterovské návsi se má dotknout například budoucí podoby návsi. Namísto prašných cestiček vzniknou nové dlážděné chodníky a vjezdy
k domům, vyčlení se hlavní prostranství, zahradníci upraví travnaté plochy, přidají stromy a keře, ty doplní

nový, byť historizující mobiliář včetně
laviček, hydrantů a veřejného osvětlení a dojde zřejmě k opravě kapličky.
Ještě před tím se vybuduje kanalizace,
která v budoucnu napojí na úslavský
kanalizační sběrač celou obec. A do
země přijde i elektrické vedení, které
dnes vede vzduchem.
Božkovský ostrov
Finančně neméně významným záměrem je oživení ostrova na řece Úslavě v Božkově. „Chceme, aby i v Božkově vzniklo moderní sportovní zázemí,
podobně jako je Škoda sport park v Plzni-Doudlevcích. Zároveň by ale podstatně větší ostrov, než je doudlevecký park,
byl i místem pro relaxaci a pohybově méně náročné formy trávení volného času,“
naznačuje první místostarosta obvodu Jan Fluxa, který má ve své gesci právě problematiku rozvoje okrajových částí obvodu.
Konkrétně by měla vzniknout dráha pro in-line bruslaře, nohejbal, vo-

Prospěšná akce Mobily pro gorily
Plzeň | Mobily pro gorily je akce, jejímž iniciátorem v ČR je pražská zoo.
Připojila se k ní mj. i zoo v Plzni, kde bylo loni vybráno kolem stovky starých mobilů.
Po recyklaci telefonů je z každého z nich
věnováno na záchranu ohrožených druhů goril, žijících v rezervaci Dja na jihovýchodě afrického Kamerunu, po deseti korunách. Tropické deštné lesy vinou bezohledné těžby dřeva den za
dnem mizí. S nimi zanikají i domovy goril a dalších zvířat. Do zbývajících pralesů navíc přicházejí pytláci, kteří loví zvířata pro maso. Jediní, kdo jim čelí, jsou

strážci pralesa bez odpovídajícího vybavení. Právě těm a jejich prostřednictvím
v konečném důsledku samotným gorilám pomoci, je akce Mobily pro gorily
určena. „Letos pokračujeme v Plzni spolu
s Techmanií. Každý, kdo svůj starý mobil
odevzdá, pomůže gorilám, ale dostane slevovou vstupenku do zoo a volnou vstupenku do Techmanie,“ informoval Martin Vobruba z plzeňské zoo.
(zem)

K dobré věci přispěli v Techmanii i žáci ze Zruče (na snímku).

Starosta Lumír Aschenbrenner
lejbal, plážový volejbal a lanové centrum. Součástí záměru je dále rekonstrukce stávajících hřišť na fotbal
a házenou. Relaxovat by lidé měli na
hřišti pro pétanque, velké šachovnici
či uvažované fit-stezce neboli pěší trase s posilovacími i uvolňovacími cviky. Unikátním doplňkem by pak mělo
být vodní a fyzikální hřiště s hracími
prvky, na nichž mládež pochopí různé
fyzikální zákony. „Vodní hřiště by mělo stát na potoce, který protne celý ostrov. Bude sloužit i proti povodním. Svede vodu z náhonu do koryta řeky,“ dodává k tomu starosta Aschenbrenner.
Zatímco vodní hřiště bude vybaveno
prvky pro pochopení mechanicky, jakým je třeba vodní a mlýnské kolo, pákové či vahadlové studny, Archimedův
šroub či vodní hřiby, fyzikální hřiště
seznámí návštěvníky s principy optiky
a šíření zvuku. Revitalizace ostrova se

bude financovat z více zdrojů. Zamýšlená investice včetně výstavby parkoviště a lávky na ostrov se odhaduje na
50 milionů korun.
Mateřská školka
Nová mateřinka má svyřešit nedostatek míst v současných školkách. Ty
obvod řeší rekonstrukcemi a přístavky současných zařízení. To ale nestačí. „Počty žádostí o umístění dětí do školek pravidelně převyšují až dvojnásobně
počet dětí, nová místa jsou nutná,“ nevidí jinou možnost druhá místostarostka obvodu Irena Rottová. Objekt školky má být na okraji areálu slovanského bazénu směrem do Chvojkových
lomů. Školka má mít tři třídy s kapacitou 25 dětí. Objekt má být připraven
i na mimosezónní využití nebo pro
případ, že by počet předškoláků v obvodě rapidně klesl. Dvě oddělení proto budou například oddělená mobilní
stěnou, aby šla spojit třeba pro konání
letních táborů nebo letních škol dramaturgicky zaměřených na nejrůznější aktivity. Výstavbu bude financovat
město.
Obvod snížil počty rádců
Vedení městského obvodu Plzeň 2 zahájilo nové volební období úsporami
a dojde k zeštíhlení komisí. Počet míst
pro jejich členy se sníží o 60, tedy více než o třetinu. Společně se zrušením
postu uvolněného druhého místostarosty tak radnice každým rokem ušetří zhruba 800 tisíc korun. „Měli jsme
dosud 10 komisí a dva výbory, finanční
a kontrolní. Počet výborů zůstane stejný.

Počet komisí ale poklesne na osm. Vedle
toho se také sníží počet míst v komisích
a výborech. Z dosavadních 158 na schválených 98,“ říká starosta obvodu Lumír
Aschenbrenner.
V Doudlevcích si chtějí posvítit
na vandaly
Škoda sport park navštěvují čas od času v nočních hodinách vandalové a zanechávají po sobě někdy i desetitisícové škody. Obvodní radnice tomu chce
předcházet instalací bezpečnostního
osvětlení. O prostředky na jeho instalaci chce žádat prostřednictvím magistrátu ze státního programu Prevence
kriminality. „Jedná se o instalaci tří světelných bodů v prostoru lanového centra,
které budou spouštět pohybová čidla. To
znamená, že v případě zaznamenání pohybu v nočních hodinách, se prostor na
několik vteřin osvítí a čidla předají signál městské policii,“ říká starosta Lumír
Aschenbrenner. Podle něho vandalové
navštěvují sportovní park i několikrát
do roka. Ničí především vybavení lanového centra. První místostarosta Jan
Fluxa k tomu dodává: „Osvětlením lanového centra omezíme poškozování tohoto sportovního zařízení, čímž také chráníme i bezpečnost jeho návštěvníků.“ V žádosti o příspěvek z projektu Prevence
kriminality je i záměr vybudovat nové
dětské prvky ve vnitrobloku ulic Zelenohorská a Plzeňská cesta. Na investice z programu Prevence kriminality požaduje slovanská radnice zhruba
250 tisíc korun.
(pr)
Foto: Luděk Krušinský

www.pltep.cz

Rekonstrukce koterovské návsi včetně výstavby kanalizace, vybudování sportovního a odpočinkového parku na božovském ostrově a výstavba nové MŠ ve Chvojkových lomech. To jsou tři základní cíle, které si
stanovilo pro nové volební období vedení druhého plzeňského obvodu.
Slovanský starosta Lumír ASCHENBRENNER (na snímku) se u těchto priorit nechce zabývat otázkou, zda se je podaří realizovat, ale jak rychle to bude.

377 180 111
E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz

Priority slovanské radnice, náves, ostrov a školka
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Generální audience u papeže Benedikta XVI.
Vatikán/Plzeň | Sváteční atmosféra provázela generální audienci u papeže Benedikta XVI.
v hale Pavla VI. v závěru loňského roku.
Zúčastnil se jí primátor Plzně Martin
Baxa a jeho náměstkyně Eva Herinková v doprovodu plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského a představitelů Plzeňského kraje.
Úvod audience patřil slovům apoštola Pavla z Listu Kolosanům. Část přijetí byla věnována pozdravům přítomným, které v češtině pronesl Svatý otec. Chvíle ticha po promluvě se
stala příležitostí pro domažlický pěvecký sbor Čerchovan, který zpěvem
moteta Svatý Václave zhudebněného Maxmilianem Biedermannem vyjádřil úctu papežovi Benediktu XVI.
Jako jediným z vystupujících jim papež poděkoval. V závěru audience
předal primátor Martin Baxa Svatému otci do němčiny přeloženou kni-

hu Eduarda Petišky Čtení o svaté Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi. „Atmosféra v hale Pavla VI. byla neopakovatelná. Zapůsobila na mě spontánnost lidí.

Pro mě se ten den stal životním zážitkem. Pro Plzeň je to jedinečná událost,“
uvedl bezprostředně po audienci primátor Martin Baxa.
(zem)

Spalovna odpadu sníží závislost na uhlí
Plzeň | Plzeňský kraj chystá projekt energeticky soběstačného regionu.
Chce udělat maximum pro to, aby měl region dostatek paliva pro teplárny a minimum se muselo dovážet. Pomůže tomu spalovna směsného komunálního odpadu, kterou chce do roku 2015 postavit v Chotíkově u Plzně městská firma Plzeňská teplárenská.
dy zhruba 66 000 tun komunálního odpadu. Do Chotíkova se dále
bude svážet odpad ze vzdálenosti do 40 kilometrů, tedy z Rokycanska, Plzně-severu a jihu i z Tachovska. „Zájem kraje také je, aby
se odpad takto likvidoval. Nemůžeme ho pořád zahrabávat do země,“
dodal Smutný. Jediným limitujícím
faktorem je dopravní vzdálenost.
Roční kapacita spalovny bude do
100.000 tun, což je maximum, které kraj slíbil obci Chotíkov.
V regionu přitom končí ročně na
skládkách do 150 000 tun komunálního odpadu. Ročně se ho vyprodukuje 246 000 tun a jeho ob-

Skládka v Chotíkově na Plzeňsku už kapacitně nestačí. Proto je třeba, aby ji nahradila zbrusu nová spalovna.

inzerce

„Projekt podporují kraj, Plzeň, obce i svozové firmy. V prvním pololetí
2011 požádá teplárna o dotace EU,“
řekl krajský radní pro životní prostředí Petr Smutný. „Jsem přesvědčen, že spalovna nebude škodit a nepřinese zhoršení životního prostředí,“ uvedl Smutný.
Připomněl, že hranice 100 tisíc
tun odpadu za rok je trochu omezující v ekonomických parametrech, protože v Evropě se staví zařízení na 200 tisíc až 250 tisíc tun,
například u Lince, ve Schwandorfu
nebo ve Švédsku. Spalovna využije celou roční produkci směsného
komunálního odpadu v Plzni, te-

jem trvale o jednotky procent roste. Kraj i investor spalovny, tedy
městská teplárna, nepočítá s žádným dovozem ze zahraničí. Podle Smutného je nyní na rozdíl od
předchozích let po odpadu hlad,
protože je to levné palivo a tedy cenná surovina, o níž je zájem
i v Německu.
Uhlí pro teplárny ubývá a blíží se
doba, kdy nebude žádné, pokud se
neprolomí limity těžby. „Nemůžeme dopustit, aby lidé mrzli. Například plzeňské sídliště Lochotín, kde
žije 50 tisíc lidí, visí na centrálním
zdroji tepla. V bytovkách nejde postavit kamna,“ řekl Smutný.
V programu na výstavbu zařízení
na energetické zpracování odpadu v ČR je elokováno šest miliard
korun. Plzeňské zařízení, které má
vyrábět teplo i elektřinu, má přijít
na 2,5 až tři miliardy korun. (vak)

Krajský úřad Plzeňského kraje
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Umělecká škola má nové ateliéry
Plzeň | Hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec a jeho náměstek pro
oblast školství, mládež a sport Jiří Struček (na snímku uprostřed) se zúčastnili otevření nové budovy školy ateliérů Nerudovky na Klatovské třídě v areálu bývalých kasáren v Plzni. Umělecké zaměření školy vyžadovalo nové podmínky pro umělecké obory – proto byla na podzim roku 2008
zahájena výstavba nových ateliérů. Celkové náklady na výstavbu nových
prostor činily 29,5 mil Kč. Výstavbu financoval Plzeňský kraj.
„Jsem rád, že jsme mohli dokončit započaté snahy předchozího krajského vedení a města. Oblast školství je velmi důležitou oblastí a já doufám, že se ve společných projektech shodneme i při dalších
realizacích. Přeji všem žákům, aby jim
nové prostory přinesly nové inspirace,
aby se jim tu líbilo a dobře tvořilo,“ řekl
hejtman Milan Chovanec. Střední odbornou školu obchodu, užitého umění
a designu v Plzni navštěvují žáci uměleckých oborů, kteří se prezentují na
odborných a uměleckých soutěžích.
Řada z nich zaznamenala významné
úspěchyů v republikových soutěžích

www.plzensky-kraj.cz

Kvůli odchodům lékařů
vznikl krizový štáb

Plzeňský kraj | Čtyři nemocnice patřící Plzeňskému kraji hodlá opustit
82 lékařů, což je téměř čtyřicet procent ze všech. I proto se hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec rozhodl vzniklou situaci řešit a svolal jednání krizového štábu.
„Hejtman Chovanec, radní pro zdravotnictví Václav Šimánek a další členové Rady Plzeňského kraje se sešli i s ředitelkou Fakultní nemocnice
v Plzni Jaroslavou Kunovou,“ potvrdila mluvčí Plzeňského kraje Petra
Jarošová. Řešili problémy související s aktuální situací, zřízení krizového týmu a přípravy nemocnic na
odchody lékařů. V krizovém štábu
se vedle ředitelky Fakultní nemocnice v Plzni, hejtmana Plzeňského
kraje, radního pro zdravotnictví
a jeho lidí z odboru, zasedli i šéfo-

vé krajské záchranky, Zdravotnického holdingu, krajského odboru krizového řízení a dále ředitelé krajských nemocnic a letecké záchranné služby zabezpečované armádou.
„Přizvali jsme také šéfy tří privátních
subjektů v kraji - plzeňského Privamedu, Mulačovy nemocnice v Plzni a Nemocnice Sušice,“ uvedl hejtman Chovanec. Šéf krajského odboru krizového řízení připraví analýzu rizik
pro případ možného vyhlášení stavu nebezpečí, který hejtmanům navrhuje vláda.
(zem)

Skupina Arakain dokončuje desku
a chystá velké turné
Jedno z nejrozsáhlejších turné ve
své historii chystá legendární formace Arakain na jaro tohoto roku. Kapela momentálně dokončuje svoji novou řadovou desku
s názvem Homo Sapiens?, kterou
se chystá představit na připravovaných jarních koncertech.

inzerce

CD Homo Sapiens? je pokračováním
úspěšného alba Restart současné pětice
Arakainu a jejich typického vystavění
skladeb na tvrdém základu s nadstavbou melodického projevu, charakteristického pro široký rejstřík Honzy Toužimského. Skladby místy neúprosně nekompromisní dokážou během tří minut
smést posluchače, jindy se převrátí do
křehkých aranží v pasážích, které byste
u Arakainu nečekali. Skladby Homo Sapiens, Forsage, Strážnej anděl nebo Babylon a další jsou toho důkazem. Turné
kapely potrvá dva a půl měsíce a bude
čítat ke třiceti koncertům. Díky velkému
zájmu ze strany pořadatelů tak letošní
turné předčí i největší koncertní šňůry
z minulých let. Premiéra bude na tra-

dičním místě, na zámku v Polné u Jihlavy už 4. března, poslední koncert se
pak uskuteční 21. května v Živančicích
u Parbubic. Fanoušci nebudou ochuzeni ani na dalších místech ČR, kapela za
nimi přijede například do Plzně, Mostu, Kolína, České Lípy, Domažlic, Vsetína, Jablonce nad Nisou nebo Prostějova.
CD se bude křtít koncem března v Brně
a o měsíc později Praze. Ani letos nebudou chybět hosté, kteří budou hned
tři. Celé turné společně s Arakainem absolvuje vsetínská formace Ascendancy. Jedná se o nadějnou mladou melodickou metalovou kapelu, která vznikla teprve v létě 2009. Za svou krátkou
existenci stihli vydat EP The Primacy of
reason, které bylo velmi dobře přijato.
Stejně jako Arakain na turné představí
svoje nové a zároveň první CD. Dalšími
hosty, kteří se budou na koncertech střídat, jsou pražští Merlin, v čele s charismatickým Danem Horynou. Ti představí své aktuální album Tibet. Další partou, tentokrát z Českých Budějovic, je
trio Menhir. Kapela fanouškům představí svůj aktuální počin Rány osudu. (iv)

Ples Plzeňského kraje
s Jitkou Čvančarovou
Muzikálová noc, to je 8. reprezentační ples Plzeňského kraje, který tradičně proběhne v Měšťanské Besedě v Plzni 18. února 2011
od 20 hodin. Vstupenky se prodávají v Informačním centru města
Plzně na náměstí Republiky nebo
přímo v Měšťanské Besedě v cenovém rozpětí od 200 do 350 Kč.

uměleckého charakteru (Aranžér Junior, Teendesign). Tradiční akcí je pořádání Regionální soutěže v odborných
dovednostech oborů aranžér, prodavač a obchodník, která má v posled-

ních letech i mezinárodní charakter.
V ateliéru se budou vyučovat předměty jako jsou výtvarná tvorba, figurální
kresba, prostorový design a fotografování.
(zem)

V Plzni bude centrum ucelené rehabilitace
Plzeň | V Plzni má do tří let vzniknout ojedinělé centrum ucelené rehabilitace,
které by vracelo lidi po úrazech i nemocech co nejvíce do plnohodnotného života. Veškeré druhy rehabilitace, tedy léčebnou, psychickou, pedagogickou, sociální i pracovní, by nabízelo v jednom domě, v nevyužité budově bývalé psychiatrie Vojenské nemocnice na Borech.
Financování centra by bylo vícezdrojové. Jeho vznik je ale vázán na schválení zákonů, které připravuje ministerstvo
práce a sociálních věcí. „Pacient po úrazu
hlavy nebo mozkové mrtvici by se nepustil
z nemocnice hned domů jako dnes, ale prošel by tímto komplexním zařízením, které
mají například v Německu,“ dodala bývalá hejtmanka a místopředsedkyně výboru pro sociální politiku sněmovny Milada Emmerová. V centru by pobyl každý
nejdéle tři měsíce. Cílem je podle Emmerové pracovní rehabilitace, tedy aby mohl pacient nastoupit na své původní pracovní místo nebo po rekvalifikaci vykonával jinou práci. Dnešní rehabilitace je

podle ní hodně roztříštěná. Nově by o typu rehabilitace rozhodoval tým expertů, který by také léčbě stanovil zařazení a výši invalidního důchodu. MPSV už
podle poslankyně vyzvalo kraje, aby řekly, zda by budování těchto center podporovaly. „Začalo se tím nyní intenzivně zabývat,“ dodala Emmerová. Na vícezdrojovém financování by se podle ní podílelo
MPSV, ministerstva školství a zdravotnictví, sponzoři, pacient, ale také evropské
sociální fondy, z nichž by se dalo financovat vybavení budovy i provoz. Emmerová předpokládá také spolupráci s neziskovými organizacemi, které už se různým rehabilitacím věnují.
(zem)

„Při přípravě programu a výběru hostů jsme se snažili o sestavení takové hudební a žánrové nabídky, která bude atraktivní pro všechny věkové skupiny. Proto se zcela
nově na plese otevře i Malý sál, kde
vystoupí Xindl X s kapelou, což jistě ocení zejména mladší generace. Velký sál bude znít muzikálovými písničkami. Tady vystoupí Jitka Čvančarová a Václav Noid Bárta. K poslechu a tanci zahraje Top
Band Jana Smolíka,“ představuje
program plesu hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. Dostaví
se ovšem i Elán Revival, připravena bude také videodiskotéka Petra
Berky a karaoke. Muzikálovou nocí bude provázet Jiří Chum.
Jedním z vrcholů plesu bude vystoupení Jitky Čvančarové. Na plese zazpívá výběr ze světových
i českých muzikálových hitů. Václav Noid Bárta se proslavil nejen
jako autor hudby, ale i svými pěveckými výkony v muzikálech. Nepřehlédnutelný byl třeba v Excaliburu, Elixíru života, Obrazu Doriana Graye a dalších na prknech
divadla Ta Fantastika. Dalším zajímavým hostem bude Xindl X.
Svým vystoupením na malé scéně
okouzlí netradičním pojetím folkové muziky. Můžeme se těšit na
jeho hity jako Anděl, Dysgrafik či
Láska, kterou zpívá s Olgou Lounovou.
(pk)

Univerzita si
musí vydělat

Plzeňský kraj | Pedagogická fakulta Západočeské univerzity
v Plzni se musí snažit vydělávat
peníze. Nový systém financování vysokých škol jí totiž výrazně
snížil rozpočet. Fakulta již propustila pětinu pedagogů a nyní se zaměřuje na projekty, které jí mohou pomoci prostředky
získat.
Jedním z projektů je EnviroGIS.
„Je určený pro další vzdělávání učitelů základních a středních
škol v Plzeňském kraji zaměřený
na problematiku přírodních environmentálních změn, které jsou
často spojovány se změnami klimatickými. Protože je to poměrně
náročná problematika, o níž je sebráno hodně poznatků, a těžko se
v nich orientují i odborníci, snažíme se učitelům zprostředkovat
systém, jakým způsobem ji představit studentům,“ popisuje projekt jeho metodik Pavel Mentlík. Projekt už funguje od roku
2010, v první části se připravovaly výukové materiály a přednášky. Od září se konalo šest
kurzů zaměřených na téma environmentálních změn a také na
téma geografických informačních systémů. „Všechny informace o přírodních změnách jsou spojené s prostorem a pedagogové se
ho učí zpracovávat pomocí počítače. Dalo by se říct, že vytváří mapy
nebo pracují s GPS,“ říká Mentlík.
Do projektu se může přihlásit
každý učitel v rámci kraje. (zem)

Průřez tvorbou Jiřího Wintera Neprakty (1924) nabízí do 5. února výstava v Galerii Jiřího Trnky na plzeňském náměstí Republiky. Je to jen zlomek jeho bohaté
tvorby, která už před pár lety čítala na 35 tisíc kreseb a ilustrací. Pan Winter se
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu sice vernisáže v Plzni nezúčastnil, přesto doma denně maluje. Každý, kdo výstavu navštíví, odchází s úsměvem políben laskavým humorem J. Wintra Neprakty.
Text a foto: Vlasta Zemanová

Plzeň baví i v zimě
Plzeň | Techmania Science Center a Pivovarské muzeum v Plzni pořádají do konce března velkou hru s názvem Plzeň vás baví i v zimě. Cílem akce, probíhající průběžně v obou pořádajících institucích, je pobavit veřejnost originálně pojatou hrou a propagovat zajímavé turistické cíle Plzeňského kraje. Akce se koná za podpory města Plzně, Evropského hlavního
města kultury 2015.
Techmania Science Center a Pivovarské muzeum patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Plzni a jejich expozice zná nejeden Plzeňák.
Na zimní sezónu spojily síly, aby rozehřály plzeňskou veřejnost zajímavou
hrou. Vznikla tak nevšední prohlídka,
která překvapí i ty, kteří již v minulosti Techmanii nebo Pivovarské muzeum navštívili. Hra probíhá ve dvou kategoriích: pro děti do sedmi a od sed-

mi do patnácti let a pro starší. Hráči
navštíví v libovolném pořadí obě instituce, kde obdrží hrací kartu. Na jejím základě budou za pomocí exponátů hledat odpovědi na otázky, které
jim umožní vyplnit část tajenky. Pouze kombinací hracích karet Techmanie
a z Pivovarského muzea, lze dojít ke
správnému řešení. Tam, kde luštitelé
odevzdají kartu s vyplněnou tajenkou,
pak obdrží dárek.
(zem)

Tématem letošního ročníku je Naše
Itálie. Zahajovací koncert Smetanovských dnů nazvaný Krásy slunné Itálie je průřezem italské hudby od raného baroka po romantismus. Dalším pořadem tohoto směru je duet
Barokní tělo odhaleno – energické,
precizní taneční vystoupení, které
se odehraje ve Velkém sále Měšťanské besedy v netradiční úpravě. Itálie je hlavním tématem pořadů Putování F. Liszta po Itálii, klavírní vyprávění životního osudu skladatele

v podání Pavla Chaloupky, Musica Italiana se skladbami Vivaldiho, Scarlattiho a dalších, série filmových projekcí Gomora, Snílci, Baaria a Neznámá,
třech tématických výstav Bella Itali...,
Italové a italské v Plzni a Ach! Italia,
carra mia! Pocta Bedřichu Smetanovi je nosným tématem všech ročníků
festivalu. Ten letošní představí Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK ve vrcholném pořadu festivalu Smetana & Dvořák Gala s dirigentem Jiřím Koutem, Plzeňskou filhar-

monii s dirigentem Koji Kawamoto
a jejich koncert Gala Opera: Dvořák
– Smetana – Verdi. Unikátním koncertem je Koncert pro čtyři harfy. Třetím nosným tématem festivalu bude violoncello. V programu 2 Cellos
Tour sourozenců Brikciusových zazní
neznámé skladby známých autorů.
Vít Petrášek ve svém pořadu nazvaném Ecce Cello poputuje napříč různými žánry a finská kapela Apocalyptica představí v pořadu 7th Symphony cello ve zcela netradiční roli – jako nástroj rockového hudebníka. Off
program festivalu obstará program
Tara Fuki violoncellistek a zpěvaček D. Bárové a A. Konstanciewiczové. I letos jsou součástí programu divadelní představení. Tentokrát přijal
pozvání Divadelní spolek Kašpar.

Praha|Plzeň | Populární pořad
České televize Za vesnickými muzikanty s Josefem Pospíšilem má
další pokračování. Vedle osobností, jako například Václav Bláha, Jaromír Vejvoda, Karel Vacek, Josef Zíma, Standa Procházka, R. A. Dvorský a podobně, připravuje v těchto
dnech scénárista, moderátor a muzikant Josef Pospíšil další epizody.
Tentokrát bude s tv štábem, tzn.
s režisérem Rudolfem Tesáčkem, kameramanem Peterem Beňou, v produkci Jiřího Merunky a dramaturga
Radima Smetany, natáčet další dvě
epizody. První, věnovanou slavnému textaři a zpěvákovi Vašku Ze-

manovi v Praze, druhou v Jižních
Čechách. Odtud se dozvíme o historii nejstarších dechových hudeb
– kapel Václava Mugrauera - MUGRAUEŘI a o BABOUCÍCH. A tou příjemnou zprávou pro milovníky české melodické hudby je hlavně to, že
vysílací čas oblíbeného pořadu přesunula Česká televize do výhodnějších časů, tzn. premiéru na úterý
od 17,55 hod. a reprízy na neděli
od 19,00 hod. a úterý od 6,30 hod.,
vždy na programu ČT 2. Zveme vás
25. ledna na pořad „Josef Poncar –
Přes dvě vesnice“ a 22. února „Vašek Zeman – Kdyby ty muziky nebyly“.
(ol)

MODERNÍ ČESKÁ ENERGIE

Plzeň | Špičková klasická hudba, divadelní představení, ale také tanec,
unikátní koncert pro čtyři harfy, mezioborové vědecké sympozium, výstava, filmy, nebo tradiční masopust a koncert slavné finské skupiny Apocalyptica – to vše přinese od 6. února do 13. března největší plzeňský hudební festival Smetanovské dny. I 31. ročník se zaměřuje na prolínání žánrů
a neobvyklé hudební projekty.

Na obrazovku se vrací vesničtí muzikanti
kaleidoskop

Smetanovské dny přivezou do Plzně Apocalypticu
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Záchranáři mají nové defibrilátory
Špičák | Plzeňský kraj (PK) poskytl dotaci 70 tisíc korun Horské
službě ČR na nákup dvou defibrilátorů.
Defibrilátory LIFEPAK 1000 budou umístěny přímo v ošetřovně stanice horské
služby na Špičáku a v dispečerském vozidle určeném k záchranné činnosti v terénu západní části Šumavy. „Je důležité,
aby byla zajištěna přednemocniční péče
i v těchto odlehlých místech. Věřím, že díky
novým přístrojům se zvýší počet zachráněných lidských životů,“ uvedl radní Šimánek při předávání defibrilátorů. Každým
rokem návštěvnost Šumavy stoupá.
„Zvýšený počet návštěvníků znamená bohužel i narůstající počet výjezdů záchranářů. Celoročně jde o 1 200 ošetřených osob,“
uvedl náčelník horské služby pro oblast
Šumavy Michal Janďura.
Nové automatické externí defibrilátory LIFEPAK 1000 jsou lehké, kompaktní

Originální. HARMONIKOVÉ DUO Renáta & Josef Pospíšilovi, které si televizní
diváci v pořadu Za vesnickými muzikanty velice oblíbili a vždy se na ně těší.
Foto: Česká televize
Radní Václav Šimánek (vpravo) spojil předávku defibrilátorů s prohlídkou vybavení stanice HS Špičák.
a snadno ovladatelné. Nevadí jim déšť,
prach, sníh ani pád. Přístroje samy instruují obsluhu pomocí hlasových pokynů nebo textovými informacemi na displeji. Výhodou je, že přístroj má paměť.
Zaznamenává například počet výbojů,

dobu resuscitace apod. Tyto důležité informace pomohou lékaři, který pacienta přebírá a má k dispozici nepostradatelné zpětné informace o průběhu jeho
stavu. Přístroj dokáže také monitorovat
srdce a analyzuje srdeční rytmus. (pk)

V Karlovarském kraji
opět o KŘESADLO
Karlovy Vary | Akci „Křesadlo
2010“ pořádá v Karlovarském
kraji Mateřským centrem Karlovy Vary, o.s. – středisko Dobrovolnické centrum Vlaštovka.
Záštitu nad ní převzal primátor
města Petr Kulhánek a náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit
v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. „Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj volný čas
a energii ve prospěch někoho jiného? Někoho, kdo je naplněn zkušenostmi, pochopením, ochotou
pomoci – kdo prostě umí vykřesat jiskru dobra a lidství pro své
okolí, kdo si zaslouží cenu „KŘESADLO 2010“? Tak neváhejte, sedněte a pište! Všechny podrobnosti a podmínky akce jsou na internetových stránkách Mateřského
centra K. Vary www.mateřskécentrum.cz., Národního dobrovolnického centra HESTIE www.hest.
cz a na stránkách www.dobovolnik.cz. Návrhy mohou občané/organizace zasílat nejpozději do 7.
února 2011 na adresu: MCKV, Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary, nebo e-mailem na mckv@seznam.
cz. Slavnostní předávání cen proběhne 4. března 2011 na hradě Loket.
(nej)

Sedmáci, pojďte se učit španělsky
na Gymnázium Luďka Pika v Plzni!

GLP nabízí jako jediné v kraji šestiletý dvojjazyčný
česko-španělský studijní obor
Přijímáme žáky pátých tříd do osmiletého studia
a devátých do čtyřletého

Přípravný kurz v 10 lekcích matematiky a češtiny od února do dubna je
zaměřen především na usnadnění přechodu ze ZŠ na SŠ a úspěšné vykonání
eventuálních přijímacích zkoušek.
Více na www.gop.pilsedu.cz, nebo 377183314

Politických vězňů 5, Plzeň

NABÍZÍ:
denní a dálkové studium

OBORY:
Cestovní ruch
Sociálně-právní
Masmediální komunikace
Tvůrčí psaní a fotografie

DÁLE NABÍZÍ:
kurzy i v anglickém a německém jazyce

Již 18 let tradice!
Tel. 377 423 217

e-mail:poaplz@volny.cz

www.poa.pilsedu.cz

inzerce

Jeřábová lana, řetězy

378 139 193
info@pecko-sro.cz
Borská 69, 316 00 Plzeň

co vás čeká
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KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 378 038 048

+2526.23

na období 21. 1. – 3. 2. sestavila
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu
www.astrolinka.cz

Tel.
Tel
Te
l.: 906 706 506
l.:

křížovka

MODERNÍ ČESKÁ ENERGIE

Beran
20. 3.–20. 4.
Pro spoustu osob budete natolik přitažliví, že jim bude stát za
to, aby kvůli vám naprosto změnily
svůj zavedený životní styl. Zájem
vám půjde k duhu.
více na tel.: 906 706 506
Býk
20. 4.–21. 5.
Obrovský průlom zažijete
hned na začátku roku v partnerském vztahu. Nemusí to být nutně
nepříjemná situace, nezadaní dokonce najdou toho pravého.
více na tel.: 906 706 506
Blíženci
21. 5.–21. 6.
Nová láska vás úplně dostane. Budete stoprocentně přesvědčeni o tom, že je osudová, i když
je váš nový protějšek jen dobrý
herec a ještě lepší hráč.
více na tel.: 906 706 506
Rak
21. 6.–23. 7.
Na co nyní sáhnete, to vám
vyjde. Svými schopnostmi dokonce velmi zaujmete ty správné lidi,
takže váš život se bude nadále vyvíjet opravdu uspokojivě.
více na tel.: 906 706 506

KDY SE DOČKÁTE
OSUDOVÉHO SEZNÁMENÍ?
Zavolejte mi! Kartářka
Světlana na tel.: 906 706 506

www.czechcoal.cz

inzerce

Lev
23. 7.–23. 8.
Sami víte, že plány, které jste
si do nového roku dali, jsou nad
vaše síly. Máte však štěstí na přátele, kteří vám výrazně pomohou
aspoň v začátcích.
více na tel.: 906 706 506
Panna
23. 8.–23. 9.
Nebraňte se kontaktům s neznámými osobami, jen tak vám
může do života vstoupit zajímavý
člověk. Převrátí vám ho v dobrém
slova smyslu celý naruby.
více na tel.: 906 706 506
Váhy
23. 9.–23. 10.
V zaměstnání dojde ke změnám. Oproti veškerému očekávání zrovna vám teď zvýší plat, což
ovšem budete muset kompenzovat nepředvídatelnými přesčasy.
více na tel.: 906 706 506
Štír
23. 10.–22. 11.
Váš nejbližší člověk dokáže,
že mu na vás opravdu záleží, když
vás obdaruje neutuchající pozornosti, k níž přidá horu laskavosti
a milostných zážitků.
více na tel.: 906 706 506
ČÍM BUDE ROK 2011 JINÝ?
Sestavím vám osobní horoskop,
zavolejte mi! Astroložka Olivie!
Tel.: 906 706 506
Střelec
22. 11.–22. 12.
Trošku jste to na Vánoce přepískli, když jste svůj protějšek rozmazlili nákladným dárkem. Bude
teď po vás vyžadovat víc, než co
jste mu schopni dát.
více na tel.: 906 706 506
Kozoroh
22. 12.–20. 1.
Neměli byste se moc předvádět. Pokud lehce zvládnete nahradit nemocného kolegu, udělejte
to obezřetně, aby si někdo nemyslel, že mu berete práci.
více na tel.: 906 706 506
Vodnář
20. 1.–19. 2.
Čekají vás těžké chvíle, které
vám pomůže zvládnout jistá osoba. Po této zkušenosti si začnete
ještě více vážit přátelství, jež vás
provází od mládí.
více na tel.: 906 706 506
Ryby
19. 2.–20. 3.
I když vám budou známí tvrdit opak, poznáte, že obětavost
v rodině se vám jednoznačně vyplatí. Brzo totiž budete sami nutně potřebovat pomocnou ruku.
více na tel.: 906 706 506
Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 70Kč/1min,
www.platmobilem.cz

Na snímku z premiéry hry Přišel na večeři vidíte Antonína Procházku (Banjo)
a Pavla Pavlovského (Sheridan Whiteside).
Foto: Pavel Křivánek
Textová
zpráva
mobilním
telefonem

Nervový
záškub

Spojka
vylučovací

Ono

Vaječná
buňka

22. 1. - 19 h.
Impresário ze Smyrny
23. 1. - 19 h.
Miluju tě, ale... (K 17).
25. 1. – 11.00 hodin
Miluju tě, ale... – zadáno.
25. 1. - 19 h.
Miluju tě, ale... (K 13).
26. 1. - 19 h.
Gypsy (K 14).
27. 1. - 19 h.
Ve státním zájmu
28. 1. - 19 h.
Cesta kolem světa za 80 dní (S 2).
29. 1. - 19 h.
Portugálie
30. 1. - 19 h.
Cesta kolem světa za 80 dní
1. 2. - 19 h.
Miluju tě, ale...(K 9).
2. 2. - 19 h.
Gypsy (K 10).
3. 2. - 19 h.
Cesta kolem světa za 80 dní
– zadáno.
4. 2. - 19 h.
Miluju tě, ale... (K 8).

Belgické
přímořské
lázně s autodromem

Vrypy

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

Čirá
tekutina

Slitina
železa
a hliníku

Sestra
otce

22. 1. - 19 h.
Vévodkyně z Chicaga
23. 1. – 14.00 h. - Louskáček
23. 1. - 19 h.
Lucerna
25. 1. - 19 h. – Lev v zimě (S 3)
26. 1. - 19 h. – Jakobín (V 10)
27. 1. - 19 h.
Monty Python‘s Spamalot
28. 1. - 19 h.
Přišel na večeři (V 12)
29. 1. - 19 h.
ŽENITBA, GIANNI SCHICCHI
– premiéra (P)
30. 1. - 10.30 h. – foyer
Koncertní matiné
Účinkují: MARTIN KOS, MARTIN
KAPLAN (housle), JOSEF FIALA (viola), HANA VÍTKOVÁ (violoncello)
a PETR NOVÁK (klavír). Na programu: T. Karpíšek, P. Samiec, J. Vyšata, A. Dvořák.
30. 1. - 19 h.
Lev v zimě (Z 2)
1. 2. - 19 h.
Ženitba, Gianni Schicchni (V 13)
2. 2. - 19 h. – Lev v zimě (KMD)
3. 2. - 19 h. – Jakobín (V 11)
4. 2. - 19 h. – Lucerna

Přítel
Amisův

Mluvnická
spojka

Varianta
jména
Svatava
Pohyb víčka

Pevná část
elektromotoru

1

Skrblit

Vokounova
zámořská
hokejová
soutěž

4

Eliška
Fotbalový
obránce
Dopravní
prostředek

Zaplatiti
Lyže

Útes
(básnicky)
Značka
zubní
pasty

2

Uklouznutí
na vozovce
Jm. malířky
Ladové

Chateaubriandův
spis

Dovnitř
Aspik

Odlišně

Sůl
kyseliny
močové

Kanóny

Postava
z Čapkovy
Matky

Pružná
forma
železa

Zúrodnit
pole
setbou

Minulého
roku

Kujný
nerost
Zánět
sliznice
Hračka
s kotouči
na
provázku

Starší
zájmeno

Grafické
vyobrazení
terénu

Afroasiat

Velikán

Jméno Komenského

Německý
souhlas

NAPOVÍME:
Urda, ovum,
Atala, urát,
Abt, Spa, oro.

Lákadlo

Tvaroh
z ovčí
syrovátky

Symbol
husitů
Citoslovce
rozpaků
Italský
zápor

Mléčná
dětská
výživa

Žlutohnědá
barva
Německy
„opat“
Jeho
osoba

Španělsky
„zlato“

Pult

Známý
český
šlechtic

Patlanina

Šroub
do dřeva
Přezdívka
Guevarry

Tmel
Popěvek
Řady
stromů
podél
cest

3
Ochrnutí

Vodní
pták

Toliko

Potíže je nutno poměřovat s ohrožením života, bylo správné znění tajenky v 21. čísle Západočeského Metropolu v roce 2010. Poukazy na občerstvení spojené s prohlídkou starokladenského pivovaru a dárkové balení piv si odnesli Jiří Žemlička z Blatné a Karel Simering z Karlových Varů. Vylosovaní výherci dnešní křížovky získají jednodenní vstupenku na Světový pohár ve sjezdovém lyžování žen na Velkém Javoru. Výherci gratulujeme a těšíme se na
vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 28. ledna 2011. Příjemnou zábavu a hodě štěstí všem přeje vaše redakce.

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

astrologie, karma
těžké životní situace

Dita
specializace

karty, astrologie
partnerství, kariéra

STOJÍ ZA VAŠÍ PARTNERSKOU
KRIZÍ NĚKDO TŘETÍ?
Povím vám to, obraťte se na mě!

Eva
specializace

NACHÁZÍ SE TEN PRAVÝ
PROTĚJŠEK VE VAŠÍ BLÍZKOSTI?
Prozradím vám to, volejte!

Tel.: 906 706 506
Samuel
specializace

karty, kyvadlo
finance, povolání

JE K VÁM ŽIVOT NESPRAVEDLIVÝ?
Spolu vaše ztracené štěstí najdeme,
zavolejte mi!

TRÁPÍ VÁS NEDOSTATEK FINANCÍ?
Povím vám, kdy se budete mít lépe!
Zavolejte mi!

Tel.: 906 706 506

Tel.: 906 706 506

astrologie
láska, vztahy

Tel.: 906 706 506
Pavlína
specializace

astrologie
náhledy do budoucna

JAKÝ OSUD VÁM PŘICHYSTALY
HVĚZDY?
Sestavím vám osobní horoskop, zavolejte!

Tel.: 906 706 506
Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 70Kč/1min, www.platmobilem.cz

Jan Saudek: Tváře Národního divadla
Starý Plzenec | Loňskou sezónu završila společnost BOHEMIA SEKT ve
Starém Plzenci výstavou velkoformátových fotografií známého fotografa Jana Saudka. V kolekci téměř 30 fotografií se představují členové činohry, baletu či opery Národního divadla. Zastoupeny jsou i portréty osobností orchestru divadla.
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mu členu činohry Národního divadla Aloisu Švehlíkovi (na snímku).
Ten se během vernisáže zapsal do

Můj flirt s politikou

Tajemství receptu
na zhubnutí
Pavla Horvátha

Plzeň | V Západočeském muzeu
v Plzni pokřtila svoji nejnovější
knihu „Můj flirt s politikou aneb
Příručka pro ministryně“ bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Knihu doprovázenou ilustracemi Jiřího Slívy pokřtila zpěvačka Vlaďka Bauerová, ředitel Západočeského muzea
v Plzni František Frýda a emeritní ředitelka Západočeské galerie
v Plzni Jana Potužáková.
„O sepsání příručky jsem uvažovala od
mého nástupu na ministerstvo,“ přiznala autorka. „Nejprve jsem chtěla budoucím ministryním zjednodušit seznamování se služebními povinnostmi. Když
jsem však po odchodu z ministerstva odjela na dovolenou a začala knihu psát,
rozhodla jsem se pojmout rady jako vtipné upozornění na humorné, paradoxní či
neuvěřitelné stránky mého ministrování.
Doufám, že se i čtenáři budou bavit a pochopí, že jednotlivé kapitoly jsou úsměvnou nadsázkou.
Manžel Martin byl mým prvním čtenářem, který se nad jednotlivými kapitolami
bavil a z jehož reakcí jsem pak vycházela,
když jsem jednotlivé pasáže upravovala.
Z období ministrování mi zůstala spousta podnětů a inspirací. Jsem rozhodnuta
je dále zúročovat ve své tvorbě. Uvažuji

IV.

Zhubnout. Takové bylo předsevzetí kapitána Viktorie Plzeň
Pavla Horvátha před vánočními
svátky. Tradiční hříšník, který
vždy plnil týmovou kasičku kvůli nadváze, nyní může říci: Předsevzetí splněno.
 Podařil se vám husarský kousek, zhubnout přes Vánoce. Znamená to, že jste si odpustil tradiční vánoční pečivo?
Měl jsem pár kousků, ale naštěstí mě to pustilo. Před dovolenou
jsme se s manželkou dohodli, že
mi bude i nadávat, když po něm
budu šahat. Všechno to bylo navíc udělané tak, že jsem toho
moc neviděl. Většinou se to uklízelo, já do kuchyně moc nechodil
a v obýváku nic nebylo.
 Lednice pro vás tedy zůstala
zapovězená?
Měli jsme tam hodně uzenin, takže jsem se tomu vyhýbal. Až 30.
na Silvestra jsem měl ovar, ale
jen kousek.
 Co byste si přál do nového roku?
Hlavně zdraví, to je strašně pomíjivé. Se zdravím se dá ke všemu dojít.
(kaf)

i o politickém trileru z prostředí ministerstva. V něm bude ovšem práce ministra,
politiků i okolí pojata vážně. Koneckonců
jde o náročnou a namáhavou službu pro
vlast. Takovou jsem ji taky chápala a po
celou dobu se snažila vykonávat,“ dodala Kovářová, která má 15letou dceru a 11tiletého syna. Bydlí nedaleko
od Plzně spolu se dvěma obrovskými
psy, třemi kočkami, hadem a želvou. Ve
zbytcích volného času se věnuje snowboardingu, procházkám a setkáváním
s kamarády a výrobě šperků.
Text: Olga Čermáková, foto: archiv

pamětní knihy společnosti. Diváci si Švehlíka pamatují z mnoha
krásných rolí v divadle. Momentál-

ně exceluje v seriálu Cesty domů.
Výstava potrvá do 31. ledna. 2011.
(ol)

První výprava z Ulice navštívila
pražskou zoologickou zahradu
První hromadná návštěva představitelů oblíbeného seriálu televize Nova Ulice navštívila zoologické Praha v Tróji. A nedorazili sami, přivedli s sebou i své rodiny.

V pražské ZOO se sešly nejen seriálové
sokyně Lucie Benešová (Lucie Wolfová,
na snímku vlevo) a Ljuba Krbová (Anička Lišková), ale i jejich seriálový partner Adrian Jastraban (Bedřich Liška).
Nemohly chybět i dětské hvězdy Ulice
Anna Marie a Matyáš Valentovi (Ema
Toužimská a František Hrubý). Do ZOO
si nevyrazili herci sami, vzali s sebou
i své rodinné příslušníky. Všichni tak
měli možnost za nádherného zimního
počasí nahlédnout pod dozorem ošet-

www.bohemiasekt.cz
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Dohled nad všemi má generální
ředitel Národního divadla Ondřej
Černý. Původně tato kolekce fotografií vznikla k 125. jubilejní sezóně Národního divadla a byla vystavena v létě roku 2009 na Piazzetě Národního divadla. Jejím cílem
bylo přiblížit veřejnosti osobnosti
Národního divadla. Výstava je poctou „zlaté kapličky“ a umělcům,
kteří se aktivně podílejí na tvorbě
české kultury a jsou její neodmyslitelnou součástí.
„Saudkovy fotografie umělců Národního divadla mají důstojnost a vážnost portrétů od Langhanse a přitom silnou teatralitu a jemnou ironii. Portrétovaní se tu v úžasné samozřejmosti setkávají se svou rolí,
se svou jevištní podobou nebo divadelní profesí, aniž cokoli ztrácejí ze
své lidské (ne divadelní!) jedinečnosti,“ uvedl Ondřej Černý, ředitel Národního divadla. Jedna z tváří fotografické výstavy patří dlouholeté-
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kaleidoskop

Západočeský Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů v západních Čechách

řovatelů do běžně nepřístupného zázemí chovu exotických a ohrožených živočišných druhů. První kroky vedly natěšené děti i dospěláky společně s ředitelem Miroslavem Bobkem mezi želvy.
Dětem neunikla ani terária malých hadů a podívaly se i ke slonům. Svou návštěvu pak hosté zakončili společným
krmením žiraf, které jim předvedly nejen svůj apetit, ale i dlouhé hrubé jazýčky.
(ten)
Foto: TV Nova

PARTY
• velká módní
• The Beatles revival

přehlídka

á

jekt ME
ro

L pomáh

• výstava fotografií „Příběhy“ Petra Moidla
• charitativní projekt Metropol pomáhá
• ohňostroj
TROPO
• tombola
• limusine
service
inzerce

p

Reportáž z akce, která se koná 20. ledna na výletním zámečku Větuše v Ústí nad Labem, přineseme v příštím vydání Metropolu.

Vážení a milí čtenáři,
tak nám vyhrožují lékaři. Prý mají
malé platy. Chtějí opustit české nemocnice a české pacienty a odejít
do zemí, kde za službu nemocným
dostanou víc. Odchod lékařů by například v Plzni nejvíc poznamenal
provoz gynekologicko – porodnického oddělení Fakultní nemocnice, které by patrně nebylo schopno
zajistit čtyřiadvacetihodinový provoz. Podle černého scénáře by tak
maminky musely rodit někde jinde,

tip na výlet

Kontakt pro podnikatele a firmy:
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třeba v několika kilometrů vzdáleném místě. Připadá mi to dost nefér stávkovat v době, kdy spousta
lidí usíná noc co noc s obavou, zda
budou mít ještě zítra zaměstnání
a ti, kteří je mají, dobrovolně z ní
odcházejí.
Možná je to náhoda či kouzlo nechtěného, že televize právě opakuje nejoblíbenější český seriál Nemocnice na kraji města. Lékařům
v tamní nemocnici v Boru šlo o pacienty. O to, aby se nemuseli za své
výkony stydět. Když se z nemocni-

ce odcházelo, tak jedině na prestižnější místo a nikdo, pokud jsem seriál dobře sledovala, se neptal na
peníze. Že by to tam scénárista Jaroslav Dietl zapomněl napsat? To
těžko, protože od postavy primáře
Sovy by to snad ani nikdo nečekal.
Ten by byl ochoten operovat i zadarmo...
Chápu, je jiná doba, světu vládnou peníze. Jenže, jak říkala moje
babička, zdraví si za peníze prostě nekoupíš! Mám sen, že se nějakým kouzlem probudíme do chvíle,

kdy všichni nemocniční lékaři budou brát ne sedmdesát, ale klidně
sto tisíc a samozřejmě nikdo z nich
k prvnímu březnu neodejde. Co se
ale změní, pro nás občany pacienty? Budou všichni lékaři rázem kvalifikovanější, ochotnější, ohleduplnější a méně přepracovaní...? A tak
vám v novém roce přeji hlavně hodně zdraví!
Olga Čermáková
šéfredaktorka
cermakova@tydeniky.cz

Nejdelší stezka v korunách stromů je kousek od hranic

Marcela Kárová 603 993 618, karova@tydeniky.cz
Jan Skala 728 073 072, skala@tydeniky.cz

Na vůbec největší stezku v korunách stromů na světě se můžete vydat ve kterýkoliv den v roce a ani to není od nás nijak daleko. Necelých 30 km od hraničního přechodu Strážný směrem na
Mauth se v Národním parku Bavorský les nachází 1300 metrů
dlouhá dřevěná lávka, jež umožňuje pohyb nenarušenou přírodou ve výšce 8 až 25 metrů nad
zemí.
Zážitek z nové perspektivy je završen
44 metrů vysokou fascinující rozhlednou ve tvaru obrovského vejce, odkud
se nabízí bezmála neomezený výhled
na okolní husté, zelené lesy a majestátní hory Bavorského lesa na jedné straně a na kulturní, pečlivě obhospodařovanou krajinu na straně druhé. Za pří-

nost a skvělý zážitek bez rizika. A nejenom pro malé a mladé návštěvníky, ale i pro ty, kdo zůstali mladí duchem, je na stezce nainstalováno 7

Marek Kupka 603 204 136, kupka@tydeniky.cz
Vladimír Zlata 604 488 712, zlata@tydeniky.cz

znivých povětrnostních podmínek je
možno dohlédnout až k Alpám.
Co určitě všichni ocení, je fakt, že celá
stezka je bezbariérová. Do výšin mezi stromy tak mají přístup nejenom lidé na invalidním vozíčku, ale i rodiče s malými dětmi v kočárku. Masivní
dřevěné podpěry a transparentní postranní síť zajišťují naprostou bezpeč-

zážitkových zastavení s různými lanovými prvky, kymácející se lávkou, visutou hrazdou či kladinou.
Podél celé lávky jsou rozmístěny didakticky zpracované naučné tabule, které
informují o zdejších rostlinných a živočišných druzích a jejich životních podmínkách. Názorně je zde vysvětlena bi-

ologická rozmanitost horského lesa,
dále proces rozpadu dřeva či boj o dostatek světla ve smíšeném lese. Každý
návštěník tak nejenom pohledem, ale
i pohmatem může proniknout do tohoto „lesního království“. Podrobné informace naleznete na internetové adrese:
www.stezkavkorunach.cz.

Z obrovské nadílky sněhu mají největší radost pochopitelně děti. Například čtyřletá Kristýnka Štychová,
která našla pod stromečkem kompletní lyžařské vybavení. A hned si
ho musela vyzkoušet. Během pár
jízd odhodila hůlky a projížděla suveréně slalom pod dohledem svého
dědečka. Foto: Adéla Macháčková
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