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Všechno zázračně
funguje nějak samo

 

Plzeňský a Karlovarský kraj

Herečka Míša Maurerová je šťastnou maminkou dvojčátek. I když má s vlastními dětmi práce nad hla-
vu, věnuje se i těm, které štěstí na láskyplnou rodinu neměly. Angažuje se v projektu Múzy dětem, Ko-
rálky dětem a Velikonoce s Pomozte dětem. 

 Velikonoce s Pomozte dětem už moderujete 
spoustu let. Zažila jste za tu dobu něco výji-
mečného?
Já s Vojtou Kotkem se angažujeme letos tuším 
po čtvrté nebo po páté, ale třeba Marcela Au-
gustová už po třinácté. Ta akce je sama o so-
bě výjimečná, takže přináší i výjimečné zá-
žitky. Já se především jednou za rok těším na 
všechny „spolumoderátory“ a na to, že si ten 
den užijeme a ještě děláme dobrou věc.
 Žluté Kuře, symbol sbírky, jste prý loni vy-

vezla na výlet? Kam přesně jste jeli a co tomu 
Kuře „říkalo“?
Kuře, myslím to plyšové, si oblíbily moje děti, 
takže s námi cestuje docela často. Naposledy by-
lo na lyžích v Rakousku, ale už se s námi koupalo 
i v moři. Myslím, že se mu s námi nežije špatně.

 Co podle vás handicapované a jinak znevý-
hodněné děti potřebují především?
Jako všechny děti potřebují lásku od svých nej-
bližších, dobré zázemí a úsměv. Aby se někdy 
tyhle všechny „nematerielní“ i spousta dalších 
„materielních“ věcí podařilo dětem poskyt-
nout, jsou zapotřebí peníze a ty se snažíme 
prostřednictvím sbírky Pomozte dětem pomá-
hat vybírat a „vyprošovat“ od diváků.

 Na potřebné peníze opravdu myslíte a po-
máháte dětem z dětských domovů. Jak na 
vás setkání s dětmi „bez rodičů“ působí? 
Máte s nimi nějaký zvláštní zážitek?
Prostřednictvím role Digi v seriálu Uli-
ce jsme se dostala do prostředí dětské-
ho domova a navázala kontakt s občan-
ským sdružením Můzy dětem, které vy-
jíždí navštěvovat a motivovat děti do 

dětských domovů po celé ČR. Takhle 
vznikl i projekt Korálky dětem, kde 
jsem spojila svoji zálibu ve vyrábě-
ní šperků a docela jsem se divila, ko-
lik dětí v dětských domovech si rádo 
korálky navléká. Tahle záliba jim teď 
díky stránkám www.koralkydetem.
cz pomůže i ve startu do „reálného“ 
života po opuštění dětského domo-
va. Svoje moc pěkné výrobky mohou 

totiž na internetu prodávat. Hrozně mě překva-
pilo, jak jsou děti šikovné a spousta z nich má 
talent třeba i na sport, tanec a zpěv, který by 
se měl určitě nějak rozvíjet. Rozhodně to nejsou 
žádní „klepající se“ chudáčkové, jak se nám ně-
kdy média snaží vnutit, jenom ty děti prostě ne-
měly takové zázemí a podmínky ke startu do ži-
vota.

 Když jsme spolu hovořily naposledy, těšila 
jste se, že jednou budete mít dítě. Nakonec má-
te rovnou dvojčátka Madlenku a Pepíčka. Bylo 
složité je vypiplat? 
Jsem strašně ráda, že je mám a nepřestala jsem 
děkovat osudu, že mi dopřál tyhle dva rošťáky. 
V současnosti je jim něco přes dva roky. I když 
mě, obzvlášť v poslední době, dokážou někdy 
pěkně vytočit, tak jsou vlastně docela hodní a je 
s nimi sranda. Už jsem si tak zvykla dělat všech-
no dvojmo a kolikrát si i kafe objednávám dva-
krát. Mít jedno dítě by mi teď přišlo zvláštní, je 
to můj tým a taky se podle toho chovají. Perou se 
spolu, ale když jednomu vynadám, tak se oba se-
mknou proti mamince.

 Zvládáte ten věčný kolotoč jen kolem dětí 
a domácnosti?
Nezvládám! Ona to příroda zařídila tak, že i když 
nezvládáte, všechno samo nějak zázračně fungu-
je. Začala jsem víc dělit věci na nedůležité a důle-
žité. To, co pro mě byl dříve problém, jako třeba 
drobečky na koberci, je teď směšná prkotina.

 Jak budete trávit letošní Velikonoce? 
Pepík má od tatínka slíbeno, že spolu upletou 
pomlázku a pořádně „nařežou“ mamince a Mad-
lence, což se mu dost líbí. No a my s Madlen-
kou se těšíme, jak budeme barvit vajíčka ve slup-
kách od cibule. Když nebudu zkoušet v televizi 
na Pomozte dětem, tak vyrazíme na výlet. Le-
tos asi na nádraží, protože se nám děti zbláz-
nily do cestování vlakem. O Velikonočním pon-
dělí mě pak všichni večer uvidíte na ČT 1. od 
20 hodin v přímém přenosu pořadu Letem svě-
tem s kuřetem, který budu moderovat společně 
s Vojtou Kotkem, Marcelou Augustovou a Tomá-
šem Hanákem. 

Text: Šárka Jansová, foto: Jan Dejmek 

Míša Maurerová
• Narodila se 29.9.1979 v Havířově
• Vystudovala DAMU a hrála v mnoha pražských divadlech
• Zahrála si ve fi lmu Waterloo po česku,Experti a v seriálu Ulice
• Má ráda bižuterii
• Řídí se moudrem „miluj a budeš milován“

Kosmetické laserové
centrum

www.vslasera.cz 
tel.: 377 539 126, mob.: 775 339 126
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Plzeň | Cestující v plzeňské MHD 
přijdou o možnost kupovat si pa-
pírové jízdenky v automatech. 
Dopravní podnik na konci letoš-
ního roku všech 90 přístrojů zru-
ší.
Důvodem tohoto kroku je prý ná-
kladný provoz a malý zájem o vy-
užívání této služby.
„Náklady na distribuci jízdenek 
přes automaty jsou na úrovni 70 
procent jejich ceny,“ řekl generální 
ředitel Plzeňských městských do-
pravních podniků Michal Kraus.
Jediné automaty, které zůstanou 
v provozu, budou takzvané Card-
many ve vozech MHD. Lístky si 
u nich ale mohou koupit jen dr-
žitelé Plzeňské karty nebo Plzeň-
ské jízdenky.
Zájem o koupi klasické papírové 
jízdenky poklesl také vloni, kdy 
začala fungovat služba SMS jíz-
denek. Lidé si je podle doprav-
ních podniků velmi rychle oblíbi-
li.  (met)

„Projekt je mírně přepracován,“ uvedl pri-
mátor Plzně Martin Baxa. Město nyní 
proto opět požádá o dotaci. Plán před-
pokládá, že oblast na soutoku Radbuzy 
a Mže získá výrazně přívětivější tvář, 
než jakou měla v minulých letech.
Projekt počítá třeba s výstavbou dět-
ských hřišť, in-line dráhou, lezeckou 
stěnou a dalším využitím pro lidi. Upro-
střed oblasti za fotbalovým stadionem 
po úpravách má vzniknout centrální 
prostor rekreační oblasti s fontánou.
Lokalita má více připomínat park, na-
opak do pozadí ustoupila snaha spojit 
místo s jinými oblastmi Plzeňska cyk-
lostezkami. První, která je nyní ve hře, 
má stát celkem kolem sta milionů ko-
run. Součástí akce mají být i parkové 
úpravy před sokolovnou nebo vylepše-
ní podchodů, které oblast spojují s cen-
trem Plzně.

Vybavení mohlo být pořízeno díky do-
taci z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj ve výši 85 procent, zbylých 
15 procent zaplatil kraj ze svého roz-
počtu.
„Smyslem projektu modernizace a obno-
vy přístrojového vybavení bylo zvýšení 
dostupnosti specializované kardiologic-
ké péče. Například angiolinka, což je mo-
derní rentgen, umožňuje ošetřit akutní in-
farkt myokardu nejvyspělejší formou  léč-
by. Ulehčení práce lékařům a zlepšení péče 
o pacienty přináší také mobilní rentgeno-
vý přístroj s ramenem, který se používá 
při implantacích kardiostimulátorů,“ ře-
kl Metropolu primář kardiologického 
oddělení Michal Paďour.
Karlovarské kardiologické oddělení by-
lo před dvěma lety zařazeno do sítě 
kardiovaskulárních center, jejichž vy-
bavení defi nuje ministerstvo zdravot-
nictví. Aby splňovalo akreditační krite-
ria, mělo by do dvou let strukturu do-
plnit o oddělení cévní chirurgie, koro-

„Službu budou moci využít vedle tě-
lesně postižených také rodiny s ma-
lými dětmi. Jeden euroklíč odemkne 
zámky v podobných zařízeních v 25 
evropských zemích. Plzeňský projekt 
Euroklíč podpořilo ministerstvo pro 
místní rozvoj dvěma miliony korun. 
K šestatřiceti eurozámkům rozdá rad-
nice 4 550 euroklíčů,“ uvedl předse-
da Národní rady zdravotně postiže-
ných Václav Krása. Plzeň je podle něj 
na tom lépe než ostatní velká měs-
ta v republice. „Například v Ostravě 
jsme nezačali ještě vůbec, v Brně je po-
měrně málo eurozámků a v Praze za-
tím obsazenost zámky není příliš vel-

ká na to, jak velké je Hlavní město ČR,“ 
podotkl Krása. 
Cílem projektu je zajistit lidem se 
sníženou schopností pohybu rych-
lou a důstojnou dostupnost výtahů, 
plošin či toalet pro vozíčkáře. Díky 
tomu, že tato zařízení vyčleněná pro 
postižené jsou uzamčená, nemohou 
je ničit a znečišťovat vandalové. Pro-
jekt v Evropě trvá už delší dobu, Čes-
ko v něm zatím zaostává. V tuzem-
sku je rozmístěno na 300 eurozám-
ků. Plzeňské eurozámky budou po 
instalaci představovat zhruba dese-
tinu jejich celkového počtu v repub-
lice.
Loni žilo v Plzni 4 677 držitelů prů-
kazek ZTP a 1 748 držitelů průkazek 
ZTP/P. Vozíčkáři dostanou klíče bez-
platně trvale, rodiny s malými dět-
mi na základě smlouvy s mateřský-
mi centry na omezenou dobu.  (met)

Kardiocentrum má nové přístroje
Karlovy Vary | Kardiologické od-
dělení karlovarské nemocnice 
získalo nové vybavení za 59 mi-
lionů korun. Pacientům s choro-
bami srdce pomáhá angiografi c-
ká linka a dalších 11 moderních 
přístrojů. 

nární jednotku s osmi lůžky a přibýt 
by mělo i dalších patnáct standard-
ních lůžek. „Pro spádovou oblast zhru-
ba tří set tisíc obyvatel má být k dispozi-
ci osm akutních a třicet standardních lů-
žek,“ uvedl primář.
Podle krajského radního a člena před-
stavenstva Karlovarské krajské nemoc-
nice Jaroslava Bradáče z jasné předsta-
vy primáře Paďoura a jeho týmu o vy-
bavení oddělení pacienti jedině pro-
fi tují. Primář Paďour si zase naopak 
pochvaloval spolupráci s krajem. 

Národní síť kardiovaskulárních cen-
ter tvoří 17 oddělení, kde má být sou-
středěna péče o pacienty s akutními sr-
dečními příhodami. Podle statistik to-
tiž v nemocnici, kde se ročně léčí 200 
infarktů, umírá na toto onemocnění 
méně než 5 procent pacientů, při léčbě 
20 infarktů ročně ale úmrtnost narůstá 
až na 20 procent.
Tým karlovarské kardiologie ročně pro-
vede na 1800 srdečních katetrizací, 700 
koronárních angioplastik a 200 implan-
tací kardiostimulátorů.  (met)

V Plzni se má výrazně zvýšit jízdné
Plzeň | Hlouběji do kapes budou 
muset sáhnout lidé, kteří využí-
vají služeb Městské hromadné do-
pravy v Plzni. Magistrát jim chce 
zvýšit skokově cenu jízdného. 

Cestující by měli zaplatit za jízdenku 
až o 30 procent více. Cena se tak vy-
šplhá ze současných 12 na 16 korun. 
Podle úředníků je takto razantní 
zdražení nutné. Odborníci radním 
vytýkají skokové zdražování, proto-
že postupné by lidé přijímali mno-
hem lépe.
„Poslední zdražení jednotlivého jízdné-
ho bylo před osmi lety a předplatného 
před čtyřmi lety,“ řekl náměstek plzeň-
ského primátora Miloslav Šimák. 
Podle primátora Plzně Martina Baxy 
město investuje z rozpočtu do veřej-
né dopravy tři čtvrtě miliardy. 
„Náklady poměrně dramaticky rostou 
a každému je jasné, jak to vypadá s vý-
vojem cen energií, ropy, nákupem do-
pravních prostředků. Proto je jasné, že 
peníze budou potřeba, a proto je také 

nutné zdražování jízdného,“ dodal ře-
ditel plzeňských dopravních podniků 
Michal Kraus.
Obyvatelé města jsou nyní rozzlobe-
ni, protože jim město navýšilo cenu 
už za vodu, teplo i parkování. A k to-
mu nyní přibude i cestování MHD.
„Osobně bych doporučoval v případě 
zdražení spíš pozvolnou cestu. To zna-

mená, že by se cena zvedala každý rok 
o určitá procenta, což by nebylo hlav-
ně pro nízkopříjmovou skupinu lidí 
tak drastické,“ podotkl autor studie 
spokojenosti cestujících s plzeňskou 
MHD Pavel Pruner. 
Termín zdražení zatím radní neschvá-
lili. Lze předpokládat, že ceny jízdenek 
se zvýší až od roku 2012.  (met)

Konec automatů

Plzeň | Západočeská metropole se dál 
vylidňuje, lidé se stěhují do menších 
měst a obcí v okolí. Alespoň to vyplý-
vá z údajů Českého statistického úřadu. 
Jen loni se z Plzně vystěhovalo tisíc lidí. 
„Lidé se nejčastěji stěhují zhruba 15 
až 20 kilometrů za Plzeň nebo na mís-
ta, která jsou situovaná na hlavních do-
pravních osách. Například ve směru na 
České Budějovice nebo na Klatovy,“ ře-
kl Miroslav Kopecký z Útvaru koncep
 ce a rozvoje města Plzně a zdůraznil 
přitom, že čísla v posledních letech dra-
maticky nestoupají. Lidé hledají mimo 
města větší klid, zároveň je tam lákají 
ekonomické podmínky. 
Tento trend potvrzují i realitní kancelá-
ře. Hlavně kvůli tomu, že sehnat rodin-
ný dům za slušnou cenu v Plzni je vel-
mi složité. Okolo metropole už je to ale 
jednodušší, čehož lidé více využívají. 
Podle sociologů se lidé do menších 
měst stěhují už od poloviny 90. let. Li-
dé podle odborníků chtějí být víc v pří-
rodě, do zaměstnání se dostávají svými 
či služebními vozidly, není pro ně pro-
blém ujet denně i více než padesát kilo-
metrů jen, aby měli hezký život na ven-
kově. Zatímco se loni z Plzně odstěho-
valo 1081 lidí, do lokality Plzeň-jih a se-
ver se podle statistik přistěhovalo 749 
obyvatel. (met)

Město se vylidňuje

Nový kabát pro Štruncovy sady
Plzeň | Magistrát města Plzně 
chce dát nový kabát Štruncovým 
sadům. Už po druhé se nyní po-
kouší získat dotaci na revitali-
zaci. Vloni zkrachovala možnost 
získat na plán zhruba 60 milionů 
korun z Evropské unie, nyní rad-
ní zkouší štěstí znovu.   

„Druhá etapa se týká navazujícího území 
za řekou Mží ve čtvrti Roudná. Tam však 
zatím plánům stojí v cestě nevyřešené 
majetkové vztahy i proto, že pozemky za 
řekou patří státu,“ řekl primátor Baxa.
Projekt na přeměnu soutoku Mže 
a Radbuzy je úzce svázaný s přestav-
bou stadionu ve Štruncových sadech, 
která má začít brzy. Obě akce bude nut-
né koordinovat. 
Štruncovy sady jsou jednou z částí zá-
padočeské metropole, které nejvíce 
utrpěly vybudováním silniční magist-
rály od pivovaru ke kulturnímu domu 
Peklo. Široká silnice odřízla oblast od 
centra města.

Přístup do Štruncových sadů by se měl 
postupně zlepšovat. Radnice počítá mi-
mo jiné s vybudováním lávky přes Rad-
buzu a spojením sadů s nádvořím Pl-
zeňského Prazdroje, kde se občas kona-
jí kulturní akce. 
Na úpravy mělo jít podle původ-
ních plánů téměř 60 milionů z ev-
ropské dotace a v roce 2010 se po-
čítalo se zahájením akce. Kvůli no-
vému přehodnocování evropských 
dotací se projekt dostal pod čá-
ru a Štruncovy sady původně za-
mýšlené desítky milionů nedosta-
ly. Radní věří, že nyní by mohlo být 
město úspěšnější.  (met)

Jako první instalují euroklíče
Plzeň | Západočeská metropole je prvním z velkých českých měst, které 
bude mít širší síť toalet, výtahů či plošin pro tělesně postižené občany. Ti 
si tak díky tomu tato místa budou moci odemknout univerzálním euro-
klíčem. Díky dvoumilionové dotaci ministerstva pro místní rozvoj budou 
takzvané eurozámky rozmístěny v příštích třech měsících na celkem 36 
místech ve veřejných objektech.

Ilustrační foto

Kamerový systém
Plzeň | Dosud monitorovalo veřej-
ná prostranství v Plzni 49 kamer a 6 
klientských pracovišť. Od 1. dubna 
k nim přibylo dalších 14, z nichž 
většina je umístěna na Slovanech. 
Finanční náklady byly necelých 11 
milionů korun. Další etapy rozšíření 
kamerového systému v krajské me-
tropoli  jsou rozpracovány.

Regenerace domů
Karlovy Vary | Město Karlovy Va-
ry vyhlásilo od 1. dubna výzvu 
k podávání žádostí o poskytnutí 
podpory na regeneraci bytových 
domů. Objem stanovených pro-
středků na tuto výzvu je ve výši 
5 306 989 Kč. Žádosti mohou po-
dávat vlastníci bytových domů, 
bytová družstva, obchodní spo-
lečnosti, vlastníci jednotek sdru-
žení ve společenství vlastníků jed-
notek a další právnické či fyzické 
osoby vlastníci bytový dům do 30. 
6. 2011 na Odboru rozvoje a urba-
nismu magistrátu.

Přípravy vrcholí
Plzeň | Příprava programu na 
květnové Slavnosti svobody v Plz-
ni vrcholí. Letos bude soustředěn 
do prvního květnového víkendu. 
Návštěvníci se mohou těšit na ven-
kovní expozic Camp 1945 nebo za-
vítat do Svobodné ulice v Proluce. 

Čisté město
Karlovy Vary | Město již tradič-
ně vyzvalo občany, podnikatelské 
subjekty a školy ke spolupráci na 
3. ročníku akce „Chceme čisté měs-
to“. Termíny úklidu proběhnou ve 
dvou etapách – od 15. do 17. dub-
na  a od 22. do 24. dubna v předem 
domluvených lokalitách.

Výstavba pokračuje
Plzeň | Druhou etapou pokračuje 
výstavba Plzeňského vědecko-tech-
nologického parku na Borských po-
lích. Tento projekt má cíleně podpo-
rovat fyzické i právnické osoby, které 
trvale a systematicky rozvíjejí a pod-
porují vývoj, výzkum, výrobu a tes-
tování nových technologií a konku-
renceschopných výrobků a služeb. 
Plzeňský vědecko-technologický 
park za 250 milionů korun podpořila 
EU 150 miliony.
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Koncepce tohoto setkání byla jed-
noznačná: poděkovat všem, kteří se 
o získání titulu zasloužili. „Jaro sym-
bolizuje začátek. I proto považuji akci 
Plzeňské jaro za start nové etapy pro-
jektu Plzeň - Evropské hlavní město kul-
tury 2015, v níž dojde k naplňování zá-
měrů obsažených v přihlášce s cílem 
stát se městem s dobrou adresou nejen 
pro Plzeňany, ale také pro jeho návštěv-
níky,“ uvedl primátor Martin Baxa. 
V rámci akce Plzeňské jaro vyhlásil 
primátor Martin Baxa společně s fo-
tografem Herbertem Slavíkem a cem-

balistkou Zuzanou Růžičkovou dal-
ší ročník soutěže Plzeňské ikony. Je-
jím cílem je opět najít pozitivní vzo-
ry, tentokrát z řad mužů. Zároveň byl 
představen klub přátel projektu Pl-
zeň 2015, nesoucí název „Strážní an-
dělé“. Příští akcí, kterou tým Plzeň 
2015 chystá, je mezinárodní konfe-
rence ke Dni Evropy s podtitulem „To 
Beer or Not To Beer“, která proběh-
ne 9. – 10. 5. 2011. Cílem konferen-
ce je výměna zkušeností mezi městy, 
která byla v minulosti nositeli titulu 
EHMK.    (met)

Představuje ukázky ze zpracovaných 
komplexních územních studií k jed-
notlivým plzeňským řekám, detai-
ly řešení lokality Božkovského ostro-
va, soutoku U sv. Jiří, či Povodňového 
parku podél Úslavy v úseku Rokycan-
ská – Lobezská. Kolemjdoucí se dále 
mohou seznámit s projektem spor-
tovně-rekreačních tras a připravova-
ných naučných stezkách v údolí pl-
zeňských řek. 
A na co se mohou Plzeňané a návštěv-
níci krajské metropole těšit v brzké 
době? „Letos připravujeme základní 
komplexní územní studii pro řeku Rad-
buzu a pokračujeme v detailním roz-
pracování návrhů pro mnohé lokality 
na Úslavě, Mži i Úhlavě. V údolních ni-
vách všech plzeňských řek se v budouc-
nu objeví také informační tabule na-
učných stezek upozorňující na největší 

Proměny nábřeží plzeňských řek
Tak se jmenuje první jarní výstava v sadovém okruhu před Studijní a vě-
deckou knihovnou v Plzni a věnuje se revitalizaci vodních toků v měst-
ském prostředí. 

Na vernisáži promluvil primátor Plzně Martin Baxa.

zajímavosti z oblasti geografi e, hydro-
logie, biologie, historie i kultury“, při-
blížila Pavlína Červená z Útvaru kon-

cepce a rozvoje města Plzně, který je 
pořadatelem expozice.  (od dop.)

Foto: Magistrát města Plzně

 Jaké konkrétní kroky podniká mi-
nisterstvo k prosazení malých čes-
kých zemědělců na trhu?
Drobné farmáře se snažíme všemožně 
podporovat. Například usnadněním le-
gislativy pro prodej takzvaně ze dvora 
nebo propagací farmářských trhů. Lo-
ni koncem roku jsem vládě představil  
Akční plán pro rozvoj ekologického ze-
mědělství do roku 2015. Chceme do-
sáhnout toho, aby v průběhu pěti let 
stoupl podíl biopotravin na českém tr-
hu z jednoho procenta na tři. Náš zá-
měr podpoříme informačně osvětový-
mi kampaněmi o ekologickém země-
dělství, vzděláváním, poradenstvím 
a výzkumem. 
Velmi se osvědčila kampaň Regionál-
ní potravina, která seznamuje zákazní-
ky s dobrými, tradičními a samozřejmě 
kvalitními potravinami od malých vý-
robců.  Přestože letos začal teprve její 
druhý ročník, už teď máme od někte-
rých producentů informace, že poté, co 
loni dostali ocenění Regionální potravi-
na, několikanásobně stoupla poptávka 
po jejich výrobku.

 Obstojí podle Vašeho názoru malí 
pěstitelé v konfrontaci s velkovýrobci? 
Řetězce mají opravdu silné ekonomic-
ké postavení.  Malý výrobce může pře-
sto na trhu uspět, jak ukázal právě pro-
jekt Regionální potravina. Pokud se ob-
chodník zaměří na kvalitní, jedinečné 
zboží, získá zákazníky, kteří se neohlí-
žejí jen na cenu. 
Další příležitost, jak zboží drobných 
pěstitelů nebo výrobců přiblížit naku-
pujícím, představují populární farmář-

Narozen ve znamení Raka v Příbra-
mi, absolvent Vysoké školy dopravy 
a spojů v Žilině a postgraduálního 
studia na VŠE Praha. Pracoval v Do-
pravním podniku hlavního města 
Prahy, učil na Střední průmyslové 

škole v Příbrami a na Středním od-
borném učilišti Dubno. Byl staros-
tou Příbrami a 1. náměstkem minis-
tra fi nancí. Od 13. července 2010 je 
ministrem zemědělství ČR. Politická 
příslušnost – ODS.

Ing. Ivan Fuksa

S příchodem jara se do práce pustili i malovýrobci zemědělských plodin. 
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa považuje za jeden ze svých priorit-
ních úkolů změnu chování spotřebitelů k tomu, aby dávali přednost do-
mácím, regionálním potravinám.  

Přednost dostávají domácí produkty

ské trhy. Jsou vlastně návratem ke koře-
nům, osvědčeným způsobem obchodu 
s potravinami, který fungoval po sta-
letí a u nás byl násilně přerušen. Mám 
radost, že se farmářské trhy pořádají 
po celé republice stále častěji a na více 
místech. Prospívají výrobcům i zákaz-
níkům, ve kterých podporují přesvěd-
čení, že je lepší dopřát si kvalitní, čer-
stvé jídlo, než třeba levnou ale méně 
kvalitní potravinu. 

 Nemůže se stát, že produkty tak-
zvaně ze dvorku nebudou zdravotně 
závadné?
Současná právní úprava pro prodej ze 
dvora umožňuje zájemcům adminis-
trativně jednoduché podnikání.  Pro-
ducent ale musí samozřejmě zajis-
tit dostatečnou hygienu výroby a mu-
sí se přizpůsobit určitým veterinárním 
a hygienickým požadavkům. Takže 
i přes úlevy poskytnuté v rámci plat-
ných předpisů, musí  vyrábět v  pod-
mínkách, které zaručují zdravotní ne-
závadnost potravin.  I drobné farmáře 
nebo podnikatele kontrolují státní úřa-
dy. Inspektoři dohlížejí, jak výrobce do-
držuje předpisy, a pokud zjistí pochy-
bení, nařídí mu je napravit a můžou 
mu uložit pokutu.  

 Jakou formou podporuje minister-
stvo zemědělství vlastenectví čes-
kých zákazníků?
Ministerstvo zemědělství nemůže 
a ani nechce nařizovat lidem, co ma-
jí mít na talíři. Může je ale upozor-
ňovat na to, že levné nemusí vždy 
znamenat dobré a že nabídka po-
travin je pestřejší, než jakou najdou 

v nejbližším supermarketu. Právě už 
zmíněné značky Regionální potravi-
na nebo Klasa pomáhají zákazníkům 
orientovat se v potravinářském zbo-
ží a rozhodnout se, jaké si nakonec 
koupí.  

 Jak hodnotíte kvalitu českých země-
dělských produktů a potravin v srov-
nání se zahraniční konkurencí?

České potraviny jsou rozhodně kva-
litní a stále více si to uvědomují i češ-
tí zákazníci. Máme ale i důkazy z ci-
ziny. Chráněné zeměpisné označe-
ní Evropské unie získalo již dvacet 
pět českých potravinářských výrob-
ků, posledním byly Olomoucké tva-
růžky. Počet českých produktů s tím-
to označením je při porovnání obje-

mu našeho potravinářského sektoru 
se zeměmi, jakými jsou Francie a Ně-
mecko, velmi chvályhodným číslem. 
Před nedávnem zapsala Evropská ko-
mise do rejstříku zaručených tradič-
ních specialit čtyři české masné vý-
robky – jsou to Špekáčky, Lovecký sa-
lám, Spišské párky a Liptovský salám. 
O zápis jejich názvů požádala Česká 
republika ve spolupráci se Sloven-
skem. Jedná se o výsledek několika-
leté práce a jeden příkladů intenzivní 
spolupráce v zemědělské oblasti me-
zi oběma zeměmi. Zápis v rejstříku 
tradičních specialit je dalším důka-
zem, že se české kvalitní potravinář-
ské produkty ve světě neztratí.

Text: Metropol, foto: Dorian Hanuš
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Na startu nové etapy
Plzeň | Při příležitosti začátku kalendářního jara se v budoucím srdci pro-
jektu Plzeň 2015 ve vodárenské věži a také v plzeňském podzemí za účas-
ti primátora města Plzně Martina Baxy a jeho náměstkyně Evy Herinko-
vé sešel kreativní tým Evropské hlavní město kultury 2015, jeho přízniv-
ci a podporovatelé.

Nejlepší fotografi e se stane sou-
částí speciální knihy fotografi í 
k oslavě 25. výročí sítě EUROCI-
TIES, jejímž členem je Plzeň od 
roku 2008. Cílem projektu je uká-
zat, jak mladí lidé napříč Evro-
pou vnímají své město. Záštitu 
nad soutěží přijala náměstkyně 
primátora města Plzně Eva He-
rinková, která zasedne v porotě 
spolu s významnými plzeňský-
mi fotografy Radovanem Kode-

zPlzeň vyhlašuje soutěž pro mladé fotografy
Plzeň hledá fotografi i, která ji bude reprezentovat v mezinárodní foto-
grafi cké publikaci „Vaše město – Váš pohled“. Plzeň 2015, o. p. s. a Odbor 
kultury Magistrátu města Plzně vyhlašují fotografi ckou soutěž pro mla-
dé, kteří dokáží neotřelým a kreativním způsobem zachytit krásy města. 
Snímky na téma LIDÉ A MÍSTA mohou fotografové do 25 let do soutěže při-
hlásit od 1. do 30. dubna.

rou a Václavem Hynčíkem. Dalšími 
členy hodnotící komise budou umě-
lecká ředitelka projektu Plzeň 2015 
Yvona Kreuzmannová a vedoucí 
Odboru kultury Magistrátu města 
Plzně Helena Knížová.
Došlé fotografi e budou po vyhod-
nocení porotou v průběhu červ-
na představeny veřejnosti formou 
výstavy v kulturní kavárně Jabloň 
a od 16. 5. k nalezení ve fotogalerii 
na webu a Facebooku Plzeň 2015, 

kde se veřejnost může také za-
pojit do hlasování o nejhezčí tři 
fotografi e. Vítězové ceny veřej-
nosti získají vstupenky na festi-
val Divadelní léto pod plzeňským 
nebem. 
Podmínkou účasti v soutěži je 
věk autora 15-25 let, vyplnění 
přihlášky (k dispozici na www.pl-
zen2015.eu nebo www.plzen.eu 
v sekci Odboru kultury pod zá-
ložkou Život v Plzni – Organizač-
ní struktura – Úřad služeb obyva-
telstvu) a zaslání jedné fotografi e 
v elektronické i papírové podobě 
do 30. Dubna na Odbor kultury 
Magistrátu města Plzně, Kopec-
kého sady 11, 306 32  Plzeň.

(od dop.)
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VYKLÍZENÍ
DOMŮ, BYTŮ,
SKLEPŮ, PŮD,

GARÁŽÍ
Likvidace a odvoz nábytku, bílé techniky, 

kuchyňských linek atd.

Odvoz knih zdarma.

KONTAKT:  Tel.: 607 809 282 
e-mail: mtsvinov@seznam.cz

Milan Chovanec společně se svým 
náměstkem Ivo Grünerem přivítali 
ministryni přímo na hranicích. Celá 
delegace se přesunula do Tachova na 
radnici na setkání se zástupci mikro-
regionů Tachovsko.
„Jsem rád, že paní ministryně přijala na-
še pozvání. Otázky Euroregionu Dunaj 
–Vltava bereme velmi vážně. Byl bych 
rád, kdyby se do tohoto projektu dosta-
lo co nejvíce fi nancí i na rozvoj oblasti 
bývalé „Železné opony“. Obzvlášť důle-
žitý je rozvoj života v příhraniční. Cílem 
je podniknout takové kroky, aby zde ži-
li mladí lidé a stěhovali se sem další. Dě-
kuji německé straně, že nás v tomto smě-
ru podporuje,“ řekl v úvodu jednání 
hejtman Milan Chovanec.
Hlavním tématem jednání byla sna-
ha o vytvoření silného ekonomické-
ho regionu Západní Čechy - Východní 
Bavorsko (event. Horní Rakousy), pra-
covně nazývaného „Euroregion Vlta-
va-Dunaj“, jehož součástí je i Plzeň-
ský kraj. Tento návrh zmínila i bavor-
ská ministryně Müller, která rovněž 

Rozvoj života v příhraničních oblastech je důležitý
Při příležitosti návštěvy bavorské 
státní ministryně pro evropské 
záležitosti Emilie Müller se usku-
tečnilo Česko - bavorského pra-
covní jednání s hejtmanem Mi-
lanem Chovancem na téma pře-
shraniční spolupráce a budování 
společného evropského regionu 
Dunaj-Vltava. 

připomněla blížící se termín 1. května 
2011, tedy den, kdy již nebude platit 
ze strany Německa přechodné období 
na volný pohyb pracovních sil. „Záro-
veň však bude nutná koordinace, na kte-
ré se budou významně podílet hospodář-
ské komory,“ doplnila Müller. 
Následovala prohlídka pobočky ně-
meckého závodu Grammer CZ v Ta-

chově jako příklad investice němec-
ké fi rmy v Plzeňském kraji. Celá dele-
gace absolvovala prohlídku místního 
závodu, ve kterém se vyrábí automo-
bilové komponenty.
Setkání pokračovala na KÚPK v Plzni, 
kde se k delegaci připojila také vlád-
ní prezidentka Horního Falcka Brigitta 
Brunner , která připomněla termín le-

tošní Regionální konference, která se 
uskuteční 9.5.a 10.5. 2011 v v historic-
kém městě Neustadt an der Waldna-
ab s tématem „Školství jako most“. Pra-
covní skupiny projektu regionální koo-
perace zde budou mimo jiné prezento-
vat zhodnocení spolupráce za období 
2008-2011.  (od dop.)

V Plzeňském kraji poprvé jednala ří-
dící skupina ENCORE – Konference 
evropských regionů o životním pro-
středí (sdružuje 112 regionů z cca 20 
zemí EU).
„Ochrana životního prostředí na mezi-
národní úrovni je velmi důležitá, a pro-
to jsme rádi, že jsme do ECORE vstoupili. 
Jsme sice prvním krajem v ČR, ale bohu-
žel zatím také posledním. Členství nám 
přinese řadu zkušeností, které můžeme 
využít v řešení konkrétních problémů 
v našem kraji,“ řekl radní Petr Smut-
ný. Společnými tématy členských re-
gionů na jednáních jsou otázky ener-
gie, klimatické změny, biodiverzita, 
ochrana vody, ale i další otázky zasa-
hující do oblasti životního prostředí 
např. v souvislosti s dopravou. „Me-
zi hlavní priority činnosti ENCORE patří 
nejen kooperace jednotlivých členů a vý-
měna informací, ale také snaha ovliv-
ňovat politiku EU,“ dodal Joop Kramer 
z předsednictva ENCORE.  
Plzeňský kraj na jednáních také čerpá 
zkušenosti např. ze švédských a nizo-
zemských regionů z oblasti energetic-
kého zpracování odpadu. „U nás na-
příklad vyrostla skládka až do výšky 72 
metrů, proto jsme se už před 12 lety roz-
hodli pro výstavbu spalovny, která dnes 
patří mezi největší v Evropě. I v tom-
to směru můžeme hovořit o spolupráci 
v řešení otázek a předávat zkušenosti,“ 
doplnil Gjalt Gjaltema z nizozemské 
provincie Drenthe.  (od dop.)

Hejtman Milan Chovanec vítá ministryni Emilii Müller.

Konference 
o životním prostředí

Zdeněk Štybar poděkoval Plzeňskému kraji

Jeho první kroky vedly samozřejmě do 
Stříbra, kde se narodil a kde pro něj je-
ho fanklub připravil velkolepé uvítá-
ní se spoustou překvapení. Potom ho  
čekalo slavnostní přijetí na Krajském 
úřadu Plzeňského kraje členy Rady. Ná-
městek Jiří Struček, Ivo Grüner a radní 
Miroslav Brabec mu poděkovali za jeho 
skvělou reprezentaci naší země i kraje 
na světových cyklokrosařských soutě-
žích. Nejen jako výraz díků, ale hlavně 
jako podporu v jeho další činnosti, zís-
kal Zdeněk Štybar od Plzeňského kraje 
100 tisíc korun.
Zdeněk Štybar je jednou z osobnos-
tí, kterých si Plzeňský kraj velmi cení 
a váží. „Jako kraj se snažíme podporo-
vat zejména mladé sportovce a sportov-
ní kluby, které dětem nabídnou možnost 
vlastní seberealizace a sportovního vyži-
tí. To je v dnešní době moc důležité i na-
příklad z pohledu boje proti kriminali-

Plzeňský kraj/ Svůj rodný kraj 
navštívil mistr světa v cyklokro-
su Zdeněk Štybar, který mistrov-
ský titul v kategorii Elite získal 
podruhé za sebou, a to hned další 
rok po svém prvním triumfu. 

tě a drogám. Přilákat a udržet mladé lidi 
u sportu ale nelze bez toho, aby měli svůj 
vzor. Zdeněk Štybar je jedním z těch, kte-
ří tento velký vzor mládeži dávají,“ řekl 
Jiří Struček. 
Zdeněk Štybar navštívil KÚPK už po-
druhé a neskrýval spokojenost. „Vá-
žím si toho, že tu mohu opět být. Podpo-
ry kraje si velmi cením a jsem rád, že můj 
úspěch je i vaším úspěchem. Doufám, že 
se tu budeme potkávat pravidelně,“ ře-
kl mistr světa při slavnostním přijetí. 
Zdeněk právě začíná s intenzivním jar-

ním tréninkem, při kterém najede až 
130 tisíc kilometrů. Trénovat bude i na 
Malorce, kde jsou pro kola ideální pod-
mínky. 
Za úspěchy věhlasného cyklisty stojí 
především jeho otec, Zdeněk Štybar 
starší, který ho ke sportu vedl od ra-
ného dětství a i dnes je jeho velkou 
oporou. „Závody táta pokaždé nesku-
tečně prožívá, určitě by mu naměři-
li vyšší tepovou frekvenci, než jakou 
mám já po dojezdu,“ směje se Zde-
něk. (od dop.)

Nově vybudovaná přeložka propojí sil-
nice I/22 a I/27 a v souladu s územním 
plánem bude sloužit jako severozápad-
ní obchvat města Klatovy s návaznos-
tí průmyslovou zónu Pod Borem. „Ob-
chvat jistě usnadní cestu řidičům, kte-
ří míří do Domažlic. Nebudou muset za-
jíždět do centra Klatov a tím se zároveň 
uleví obyvatelům města od projíždějících 
aut,“ řekl náměstek hejtmana PK pro 
oblast doprava Jaroslav Bauer. 
Investorem stavby je Plzeňský kraj. Jed-
ná se o největší letošní investici v ob-
lasti dopravy. Realizace stavby zajistí 
optimálním způsobem obslužnost prů-
myslové zóny a bytové zástavby, ale 
hlavně přispěje ke zvýšení bezpečnos-
ti a plynulosti dopravy v průtazích ob-
cí a i z hlediska životního prostředí se 

Poslední etapa obchvatu
Klatov začala

Klatovy | Slavnostním poklepem na základní kámen začala výstavba po-
slední etapy obchvatu Klatov za 222,5 milionů korun. Dokončena by mě-
la být v září 2012. 

Plzeň | Ceny vítězům krajského 
kola soutěže Zlatý erb o nejlep-
ší webové stránky a elektronic-
ké služby měst a obcí byly předá-
ny na slavnostním ceremoniálu za 
účasti člena Rady Plzeňského kra-
je Petra Smutného na krajském 
úřadě. Cenu veřejnosti získaly 
Němčovice, nejlepší elektronickou 
službu mají Rokycany, nejlepší 
webovou stránku obce má Vrčeň 
a nejlepší webovou stránku měs-
ta mají Rokycany. Vítězové jednot-
livých kategorií postupují do celo-
státního kola.  (od dop.)

dá rovněž předpokládat celkové zlep-
šení odvedením těžké dopravy mimo 
obytné části dotčených obcí. Obchva-
tová komunikace je navržena v celkové 
délce 2720,7 metru se třemi okružními 
křižovatkami a čtyřmi mostními objek-
ty, z toho 2 mosty jsou zcela nové a 2 
stávající projdou rekonstrukcí. Napo-
jení na silnice I. třídy je navrženo také 
okružními křižovatkami. 
Příprava stavby byla zahájena na kon-
ci roku 2007, v polovině roku 2009 by-
lo na stavbu vydáno stavební povolení. 
Na realizaci projektu byla z Regionální-
ho operačního programu NUTS II Jiho-
západ ROP poskytnuta dotace ve výši 
92,5 %. Zbytek nákladů hradí Plzeňský 
kraj prostřednictvím Správy a údržby 
silnic. Město Klatovy se na akci podílelo 
zajištěním výkupu pozemků v hodnotě 
25 mil. korun. Celkové náklady projek-
tu jsou 257 mil. korun. Zhotovitel stav-
by vzešel z výběrového řízení.  (od dop.)

Zlatý erb
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Nadace, která bude muzeum provo-
zovat, převzala od státu zchátralou 
budovu přímo na hraniční linii, o kte-
rou nikdo neměl zájem. V podzem-
ních prostorách nabídne 800 fotogra-
fi í a stovky exponátů. 
„Pro příhraniční region, který se vylid-
ňuje, to bude významný turistický ta-
hák; hodně se už o muzeum zajímají ta-
ké Němci. Rozvadov je nejznámější hra-
niční přechod mezi Východem a Zápa-
dem,“ řekl Václav Vítovec, jeden ze tří 
autorů soukromého muzea z nadace 
Železná opona. 
Václav Vítovec pozval zástupce Plzeň-
ského kraje záměrně ještě před ote-
vřením muzea, aby si v klidu s plným 
výkladem prohlédli připravované ex-
pozice. Plzeňský kraj v budoucnu pod-

poří provoz muzea. Zároveň bude usi-
lovat o to, aby sem přijížděli také žá-
ci zřizovaných škol a zapojili se tak 
v rámci vzdělávacích programů.
Muzeum začíná expozicí první světo-
vé války. Budování socialismu je vě-
nována další sekce muzea, podobně 
jako studené válce a mnichovské do-
hodě. Součástí je i místnost vzpomí-
nek, kde mohou návštěvníci předat 
vzkaz dalším generacím. Většina ex-
kluzivních snímků pražského foto-
grafa Milana Linharta, které jsou zde 
ke shlédnutí nebyla dosud zveřejně-
na, například, z let 1968 a 1969. Ra-
ritou muzea je mimo jiné  také origi-
nál osobního telefonu komunistické-
ho prezidenta Gustava Husáka.

(od dop.)

Muzeum železné opony
Rozvadov/ Od května bude Muzeum železné opony v Rozvadově  lákat mi-
lovníky historie. Slavnostní otevření tohoto evropského unikátu se usku-
teční 14. května.  
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Připomínky k distribuci: distribuce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů v západních Čechách 05
inzerce

Na programu bylo šest disciplín, ve 
kterých si kluci a děvčata mohli ově-
řit své dovednosti na ledě, například 
slalom, projíždění brankami, střelbu 
na cíl, obratnost v bruslení a podob-
ně. Trenéři HC Energie se dětem vě-
nují ve svém volném čase bez náro-
ku na odměnu po celou sezonu. Ma-
lí bruslaři tak mají skvělé podmínky.  
Děti z mateřinek navštěvovaly ledo-
vou plochu tréninkové haly od zá-
ří do března. Tato akce byla posled-

ní ze tří tematických, pořádaných ve 
spolupráci s HC Energie, která dě-
tem věnovala upomínkové a sladké 
dárky.   (od dop.)

Ještě v zimním období jsme vyzkou-
šeli novou technologii oprav komu-
nikací. Nyní přistupujeme k jarní fá-
zi masivní opravy výtluků po zimním 
období. Aby opravy výtluků mohly 
proběhnout efektivně, tedy v krat-
ším čase na celém území města, by-
lo jeho území rozděleno na 3 části 
(první: Karlovy Vary, Drahovice, Olšo-
va Vrata; druhá: Dvory, Doubí, Tašo-
vice, Tuhnice; třetí: Rybáře, Stará Ro-
le, Bohatice, Sedlec, Počerny, Čankov, 
Cihelny).
Město Karlovy Vary vypsalo ještě 
v únoru výběrové řízení na zhotovite-
le provedení opravy výtluků na míst-
ních komunikacích ve městě. Oslovilo 
5 dodavatelských fi rem a podlimitní 
výběrové řízení (které není třeba pod-
le zákona o veřejných zakázkách ani 
soutěžit) zveřejnilo také na webových 
stránkách města. Ve lhůtách pro po-
dání soutěžních nabídek obdržel tech-
nický odbor nabídky od 9 uchazečů.
Hodnotící komise doporučila radě 
města vybrat 2 uchazeče s nejnižšími 
nabídkovými cenami, které provedou 
opravy v cenové relaci 312 Kč za m2, 
což je cena téměř o 40 % nižší oproti 
dosavadním průměrným cenám. Vy-
hodnocená společnost Údržba silnic 

Karlovy Vary | Infocentrum měs-
ta Karlovy Vary mění strukturu 
svých pracovišť. Uzavírají se praco-
viště v KV Areně (24. 3.), v Alžběti-
ných lázních (31.3.) a v Lázních III 
(30.4.). Naopak, nově budou ote-
vřeny infopointy v Thermalu (1. 4.) 

a na Vřídelní kolonádě (během dub-
na). V průběhu letošního roku chce 
město dokončit nové hlavní sídlo 
Infocentra, které bude v dříve nevy-
užitých prostorách Tržní kolonády. 
Beze změn zůstává fungování po-
bočky na Dolním nádraží.   (od dop.)

Karlovarského kraje, a.s., bude prová-
dět opravy výtluků v první a ve dru-
hé části města a fi rma AVE CZ od-
padové hospodářství s.r.o. bude pro-
vádět opravy výtluků ve třetí čás-
ti. Odpovědní zástupci technického 
odboru postupně předají poškozené 
úseky a konkrétní místa na komuni-
kacích tak, aby zhotovitel mohl oka-
mžitě začít s opravami. Veškeré vý-
tluky by tak měly být vyspraveny nej-
později do konce měsíce dubna 2011. 
Technický odbor předpokládá, že vý-
še provedených oprav bude v tomto 
období ve výši zhruba 2 mil. korun.
Již v průběhu měsíce dubna začne-
me koordinovat celoplošné opravy 
nadměrně zatížených a značně  po-
škozených místních komunikací – 
Moskevská ul., Dr. Janatky, Nábře-
ží osvobození, Nová Louka, Buchen-
waldská ul., Krušnohorská ul., No-
vá ul., Borová ul., Dlouhá ul. Také na 
tyto ucelenější opravy budou samo-
zřejmě vypsána výběrová řízení, na 
základě kterých bude vybrán zhoto-
vitel  na základě splnění zadávacích 
podmínek a nejnižší nabídnuté ceny. 
S ohledem na omezenou výši fi nanč-
ních prostředků bude konečný objem 

Koncepce oprav komunikací v Karlových Varech
V průběhu zimy a zejména v led-
nových výkyvech počasí se obna-
žil katastrofální stav komunika-
cí v Karlových Varech. Projevila se 
jejich zanedbanost z minulé doby 
a podhodnocení rozpočtových pro-
středků. V lednu vyhlásil Jiří Ko-
tek, náměstek primátora, zvýše-
nou pozornost a zájem o tuto pro-
blematiku. V rámci velmi omeze-
ného rozpočtu se podařilo vyčlenit 
v kapitole silničních oprav 20 mil. 
korun, z toho větší část právě na 
opravu komunikací. 

prací upřesněn podle vysoutěžených 
nabídkových cen. Město by mělo do 
těchto nových silničních povrchů in-
vestovat dalších cca 9 mil. korun.
Dalším okruhem plánu oprav komu-
nikací jsou investiční akce, do kte-
rých se podařilo v napjatých rozpoč-
tových podmínkách vměstnat kom-
pletní rekonstrukce ulic Mattoniho 
a Drahomířino nábřeží, ulice Kvapi-
lova, obnovu povrchů v ulici Slovan-
ská, dokončení Staré louky a Tržiš-
tě a také chodníky v Sedleci, v Cho-
dovské a Závodní ulici. Předpokláda-
né náklady na tyto  investice činí cca 
100 mil. Kč, ale stejně jako v předcho-
zím případě bude o případné rekon-
strukci dalších menších lokalit rozho-
dovat objem ušetřených prostředků 
z veřejných soutěží. 
K tomuto tématu si dovoluji připojit 
doprovodnou žádost pro širokou ve-
řejnost, kterou apelujeme na pocho-
pení a toleranci případných doprav-
ních omezení. Budeme se společně se 
zhotoviteli velmi snažit provést plá-
nované opravy co nejrychleji a bez 
vážných dopravních komplikací.

Jiří Kotek, 1. náměstek primátora
Foto: archiv

Olympiáda dětí na ledě
Karlovy Vary | Úterní dopoledne 29. března v KV Areně patřilo více než 
130 dětem z karlovarských mateřských škol při olympiádě na ledě. 

Změny struktury v Infocentru

Jak hodnotíte průběh a výsledky sjez-
du ČSSD?
S mírnou nadsázkou musím říct, že 
jsem rád, že je tento sjezd už za námi. 
Poslední měsíce totiž byly velmi namá-
havé a vyplněné opravdu kvalitní pro-
gramovou diskusí. My, delegáti, jsme 
museli vskutku důkladně promýšlet, 
která z vizí je nám bližší. Osobně jsem 
preferoval vizi přítele Michala Haška 
a chtěl jsem, aby se naše strana moder-
nizovala a „ šla do středu“.  Jsme však 
jeden tým a začínáme se vypořádávat 
s úkoly, které před námi stojí.  (met) 

METROPOL   se ptá

předsedy OVV ČSSD v Plzni
a náměstka primátora
Martina Zrzaveckého: 

Režisérem plzeňské inscenace Rigoletta je pro-
slulý maďarský režisér Róbert Alföldi, ředitel 
Národního divadla v Budapešti. Na rozdíl od 
loňského titulu bude Rigoletto zároveň běž-
ným repertoárovým představením. Na scéno-
grafi i se podílí stálý spolupracovník DJKT Karel 
Glogr (scéna) a maďarská výtvarnice Anni Fü-
zér (kostýmy).
Finále mezinárodní operní soutěže ARMEL OPE-
RA COMPETITION proběhne letos na podzim 
v maďarském Györu. Díky partnerství festiva-
lu s televizemi Mezzo a Duna zhlédnou soutěž-
ní inscenace včetně plzeňské inscenace Rigolet-
ta příznivci opery na celém světě.
Pro projekt Plzeň 2015 je klíčová dlouhodobá 

spolupráce s kulturními subjekty, která by měla 
městu i jeho občanům a návštěvníkům přinést 
rozšířenou nabídku zajímavých inscenací a kul-
turních nabídek. „Celý projekt připravujeme v rám-
ci EHMK s cílem v roce 2015 uvést celou fi nálovou 
přehlídku v novém plzeňském divadle. Naplňuje-
me tím smysl toho projektu, který by neměl zname-
nat jednorázovou akci, ale postupné budování a vy-
tváření mezinárodní spolupráce s perspektivou je-
jí dlouhodobé udržitelnosti. Předpokládáme, že ten-
to projekt nám přinese mnoho užitečných kontaktů 
a také reklamy prostřednictvím televizních přenosů, 
a tím nám otevře cesty do zahraničí a cestu zahra-
ničním umělcům k nám i do budoucnosti,” vysvět-
luje ředitel DJKT Jan Burian. (od dop.)

Divadlo J. K. Tyla
uvádí Rigoletta

V sobotu 2. 4.  představilo Divadlo J. K. Tyla premiéru slavné Verdiho opery Rigoletto. Uvede-
ní inscenace je konkrétní realizací programu kandidatury Plzně na Evropské hlavní město 
kultury 2015, spojeného s účastí plzeňského divadla na mezinárodní operní soutěži a festi-
valu „ARMEL OPERA COMPETITION“ s celosvětovým dosahem.
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Připravili: Metropol, Jiří Vondráček, foto: Vladimír Bärtlwww.litac.estranky.cz

Kdo je PaedDr. Vladimír Bärtl?
•  narozen 25. 7. 1936 v Třebíči, absolvent gymnázia v Morav-

ských Budějovicích, Pedagogické fakulty Univerzity Karlo-
vy v Praze

•  původním povoláním učitel odborných předmětů strojíren-
ských, učil na středních odborných učilištích, v letech 1990 
až 1999 (odchod do důchodu) působil jako ředitel ZŠ
ve Velkém Březně na Ústecku, kde dosud učí  

•  dcera je učitelka, syn inženýr geodet, nyní pracuje jako di-
plomat v zahraničí, v létání se „potatil“ 

•  Vladimír Bärtl je členem Leteckého klubu Teplice, 
který je součástí Letecké amatérské asociace

• kromě létání je jeho zálibou fotografování 

ärtl?
ymnázia v Morav-
niverzity Karlo-

edmětů strojíren-
ch, v letech 1990 
ředitel ZŠ

učí  
pracuje jako di-

Teplice, 
ce

Sen školáka z Moravských Budějovic se změnil v koníčka, který jej těší 
i dnes, jako aktivního důchodce. Vladimír Bärtl se prostřednictvím své-
ho rogala dívá na svět z výšky a také jej svými snímky dokumentuje. 
Zem zezhora prý vypadá malebněji a uhlazeněji. 

Rogalo (závěsný kluzák)
• je zařízení umožňující klouzavý let bez pomoci motoru
•  charakterizuje ho trojúhelníkový tvar křídla (patentovaný vynález Fran-

cise Rogalla pro projekty NASA), závěs pilota v těžišti soustavy a hrazda, 
která je pevně spojená lanky a kovovými profi ly s křídlem

•  pilot zavěšen nad hrazdou řídí let vychylováním těžiště (vpřed - zrychle-
ní , vzad - zpomalení, vlevo - zatáčení doleva, vpravo - zatáčení doprava)

•  startuje se většinou během z kopce, alternativou je vlek, aerovlek, navi-
ják či sviják, přistání probíhá zpět na nohy v rovném terénu

• rozsah rychlostí moderních kluzáků je 25 až130km/h

Motorové rogalo (motorový závěsný kluzák)
• křídlo je v podstatě stejné jako u závěsného kluzáku
•  pod křídlem je zavěšena tzv. tříkolka, konstrukce se dvěma zadními 

a předním řiditelným kolem, opatřená sedačkou či sedačkami v případě 
dvoumístného stroje

•  také tam je přístrojový panel, který umožňuje sledovat chod motoru 
a potřebné údaje pro let (rychloměr, výškoměr, variometr, kompas…)

•  může tam být také upevněn záchranný systém (padák, který je z kontej-
neru vytažen vystřelením pyrotechnické patrony)

• motor s tlačnou vrtulí je upevněn v zadní části

Paragliding 
•  k pohybu vzduchem se používá paraglidingové křídlo - padákový klu-

zák, který spadá do kategorie sportovních létajících zařízení
• startuje se z kopce rozběhem, nebo z roviny pomocí vlečného zařízení
• zkušený pilot může plachtit díky využití stoupavých vzdušných proudů
•  stoupavé proudy mohou být mechanické (proud vzduchu se zdvihá o te-

rénní překážku - svahování), nebo termické (vzduch ohřátý od zemské-
ho povrchu stoupá vzhůru)

Mlhy pod Milešovkou, 22. listopadu 2009. Vítězná fotografi e Vladimíra Bärtla v soutěži časopisu Pilot. Mlhy pod Milešovkou, 22. listopadu 2009. Vítězná fotografi e Vladimíra Bärtla v soutěži časopisu Pilot. 

Létání - celoživotní láska Vladimíra BärtlaLétání - celoživotní láska Vladimíra Bärtla ho
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Na hrad Bouzov létal švec za princeznou Jasněnkou. Hrad stanul v anketě 

Na hrad Bouzov létal švec za princeznou Jasněnkou. Hrad stanul v anketě 

O nejpohádkovější hrad nebo zámek v roce 2009 na sedmém místě. 

O nejpohádkovější hrad nebo zámek v roce 2009 na sedmém místě. 

K Vranovu nad Dyjí váže Vladimíra Bärtla vzpomínka na dětská léta. K Vranovu nad Dyjí váže Vladimíra Bärtla vzpomínka na dětská léta. 

Nad Telčí, měst
em, které bylo 13. prosince 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Nad Telčí, měst
em, které bylo 13. prosince 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

V Moravských Budějovicích Vladimír Bärtl vyrůstal a absolvoval 
V Moravských Budějovicích Vladimír Bärtl vyrůstal a absolvoval gymnázium. Na dva třídní srazy se dopravil rogalem. 
gymnázium. Na dva třídní srazy se dopravil rogalem. 

Přehrada Kamýk nad Vltavou byla postavena jako vyrovnávací nádrž v letech 

Přehrada Kamýk nad Vltavou byla postavena jako vyrovnávací nádrž v letech 

1956 až 1963. Je vysoká 24,5 metru a v koruně dlouhá 174 metrů. 

1956 až 1963. Je vysoká 24,5 metru a v koruně dlouhá 174 metrů. 

Třeboňsko je oblast rybníků, jejichž králem Rožmberk, říká se mu jihočeské moře. 
Třeboňsko je oblast rybníků, jejichž králem Rožmberk, říká se mu jihočeské moře. 

 Odkdy se datuje vaše láska k lé-
tání?
Létání - to byla moje touha odma-
lička. Pan učitel Emil Jenerál, kte-
rý vedl modelářský kroužek, mě asi 
jako čtrnáctiletého nebo patnácti-
letého kluka poslal do letecko-mo-
delářského instruktorského kur-
zu v Liberci. Tam jsme měli jednak
teorii, jednak jsme museli každý 
navrhnout model a postavit ho. 
Strávil jsem spoustu bezesných 
nocí… Domů jsem se vrátil s prů-
kazem instruktora leteckého mo-
delářství a s osvědčením, že mo-
hu dělat časoměřiče při soutěžích. 
Později jsem odešel studovat do Li-
berce a projevil zájem o plachtař-
ské létání. Jelikož krajský plachtař-
ský instruktor měl tehdy vazby do 
Krajského pionýrského domu, pod-
mínkou létání bylo, že musím vést 
v pionýráku kroužek. Byla to jedna 
z cest, která určovala mou profesní 
orientaci, stal jsem se učitelem. 

 Splnil jste tedy podmínku pro 
létání. Na čem jste absolvoval prv-
ní let?
První let jsem podnikl na dvojmíst-
ném motorovém letadle PIPER, kte-
ré bylo z dodávky UNNRY. Pak jsem 
absolvoval výcvik a dostal jsem se 
k větroni. Byl to dvousedadlový Pi-
onýr. Startovali jsme v aerovleku za 
motorovým Bückrem nebo Trené-

rem. A potom to přišlo: pilotní prů-
kaz se musel obnovovat každoroč-
ně lékařskou prohlídkou, předpisy 
byly stejné jako pro vojenské pilo-
ty. Zradil mě zrak. V Optice jsem se 
sice naučil nazpaměť tabulku s pís-
meny, která bývá u doktora, ale ten 
měl tabulku úplně jinou! Později, 
když předpisy pro sportovní létá-
ní polevily, nemohl jsem létat i na-
dále, protože sestra emigrovala do 
Francie.
  K létání jste se ale přece jenom 
vrátil…
Až po mnoha letech jsem si udě-
lal pilotní zkoušky na rogalo, které 
jsem si odkoupil na splátky od ně-
kdejšího velkobřezenského fotogra-
fa a podnikatele Luboše Slunéčka. 
A od té doby létám, mým nejčastěj-
ším „spolulétačem“ je Vašek Pejřil.

 Jaké byly vaše první zkušenos-
ti s rogalem?
Poprvé jsem se svezl v Žatci s pilo-
tem Pavlem Veselým. Příšerně jsem 
se bál, protože do té doby jsem byl 
zvyklý mít vedle sebe a pod sebou 
kabinu, a najednou jsem seděl „na 
štokrdleti“ a kolem sebe nic... Začí-
nal jsem v Teplicích, měl jsem tam 
i své sólo. Učil mě létat Vašek Pejřil, 
který mě doprovázel na zkoušky do 
Chotěšova u Plzně.

Připravili M

RRRRRooooggggaallllooooo ((((zzzzzáááááávvvěěěěsssssnnnnnýýýýýý kkkkllluuuuzzzzááákkk)))
je zařííízeníí umomm žňující klkkk ouzavýývýý lett bbbez pommoci motoru

Jihočeský zámek Orlík, umístěný na skalnatém ostrohu nad Vltavou,Jihočeský zámek Orlík, umístěný na skalnatém ostrohu nad Vltavou,
je v pramenech poprvé doložen v polovině 13. století, tehdy ještě jakoje v pramenech poprvé doložen v polovině 13. století, tehdy ještě jako
dřevěný hrádek a součást královského majetku, který plnil úlohu celnice.dřevěný hrádek a součást královského majetku, který plnil úlohu celnice.
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 Divadlo jste prý založil především 
pro budování vlastní herecké kariéry. 
Kam se poděly vaše herecké ambice?
Skonaly. O to ambicióznější jsem jako 
umělecký šéf. Hrající principálové si lo-
gicky vybírají nejlepší role a hlídají si, 
aby ve svých divadlech byli nejlepšími 
herci. Tomuhle úskalí jsem se chtěl vy-
hnout. Herce nepovažuji za svou kon-
kurenci. Raduji se z jejich úspěchů a tě-
ší mě, že v mém divadle dnes hrají ti 
nejlepší z nejlepších. Nepletu se jim 
pod nohy...

 Následující otázkou možná čtenáře 
překvapím – Kde se vzaly v bývalém 
boxerovi umělecké sklony?
Kdysi mladičký boxer také baletil...

 Proč jste si jako sídlo divadla vy-
bral právě románské sklepení v Un-
geltu?
Než jsem se rozhodl, viděl jsem desít-
ky prostor. Sklepení Ungeltu mě okouz-
lilo nejvíce.

 Vaše divadlo je výjimečné nejenom 
svým originálním umístěním, ale i re-
pertoárem. Inscenujete výhradně hry 
pro 2-4 herce. Proč?
Jsme programově hereckým divadlem. 
Herec je v Ungeltu na prvním místě. 
A v komorních hrách má největší šanci 
prokázat svůj um.

 Do vašeho uměleckého týmu pa-
tří významné herecké osobnosti, 
Existuje někdo, koho byste v na je-

Narodil se 13.8. 1946 v Hranicích na 
Moravě.
Herec, moderátor, divadelní publi-
cista, spolupracoval s Českosloven-
skou televizí při uváděný různých 
pořadů, během sametové revolu-

ce působil jako televizní reportér. 
V roce 1994 vydal v úzké spolupráci 
s Milošem Kopeckým knihu Co stálo 
za to, jejíž vnik byl zaznamenán na 
kameru a ve třech dílech uveden na 
televizní obrazovce

Milan Hein

Své divadlo si nosím v hlavě sám
Milan Hein se do diváckého povědomí zapsal jako moderátor a divadelní 
publicista. Přestože se pokoušel obstát i jako herec, nikdy se nestal stejně 
slavným jako jeho sestra, známá televizní hlasatelka a tlumočnice Mar-
ta Skarlantová. Po roce 1989 se pustil do podnikání v oboru divadla a pár 
kroků od pražského Staroměstského náměstí, v domě ze 14. století, zalo-
žil Divadlo Ungelt.

ních a ochromovala chod divadla. Muse-
li jsme kvůli němu zrušit spoustu před-
stavení. Nebylo možné tolerovat to do 
nekonečna. Kéž se dá defi nitívně do po-
řádku a dá se na něj vsadit. Je to geniální 
herec a citlivý inteligentní kluk.

 Vybudoval jste po všech stránkách 
mimořádnou scénu, přemýšlel jste už 
o tom, koho byste rád v budoucnu vi-
děl jako svého nástupce?
Jsem jediným majitelem divadla. Je-
ho současný i budoucí repertoár, jeho 
herce, jeho režiséry, jeho výtvarníky či 
muzikanty nosím v hlavě. Až přestane 
fungovat nebo nebude, Ungelt skončí. 
A přjde někdo nový a otevře si podob-
né divadlo. Takový je život.

 Jaké novinky chystáte pro druhou 
polovinu divadelní sezóny?
Koncem února jsme uvedli Alfi eriho 
světově proslulý divadelní hit Šest ta-
nečních hodin v šesti týdnech. Madam 
Harrison si najme Michaela Minetti-
ho, aby ji naučil swing, tango, valčík, 
foxtrot, ča-ču a moderní tanec. V re-
žii Zdeňka Duška hrají a tančí Chantal 
Poullain a Pavel Kříž. O měsíc později 
spatřila světlo světa hra Gregory Mot-
tona Největší démant světa. V duchapl-
ném příběhu o lásce paní Thomasové 
a pana Smithe hrají v režii Jiřího Svobo-
dy Dana Syslová a František Němec. 

Jana Lupoměská

višti vašeho divadla vítal, a koho se 
vám ještě nepodařilo ke spolupráci 
získat ?
Zatím se mi nestalo, že by někdo nabíd-
ku ke spolupráci odmítl.

 Koncem loňského roku jste v dů-
sledku ne zcela standardních okol-

ností ukončil spolupráci s panem Ol-
dřichem Kaiserem, jaké jste měl v té-
to situaci pocity?
Pocity lítosti. Hledal jsem pro Oldřicha 
role na míru a on je excelentně hrál. Ale 
jeho nespolehlivost, způsobená alkoho-
lem, narušovala dlouhodobě práci ostat-

Životní osud studenta medicíny, kte-
rého nešťastná láska přivede až k ře-
meslu kata, vychází částečně ze sku-
tečnosti. Pověstmi opředený kat Jan 
Mydlář se ve skutečnosti narodil 
v královském městě Chrudimi. Přeru-
šil svá studia v Praze a později z lás-

Jen ti nejlepší z tisícovek přihláše-
ných obstáli se svým pěveckým vý-
konem před porotou (Rytmus, Gábi-
na Osvaldová, Helena Zeťová a Paľo 
Habera) a probojovali se do semifi -
nále. 
Nyní už budou o dvanácti dívkách 
a dvanácti chlapcích z ČR a SR roz-
hodovat výhradně diváci prostřed-

Zamilovaný Kat Mydlář stíná hlavy
Divadlo Brodway v Praze má na 
programu dlouho očekávaný mu-
zikál Michala Davida Kat Mydlář. 

ky k jedné ženě dlouhá léta vykoná-
val opovrhovanou, ale výnosnou ka-
tovskou činnost. Slavným se stal až 
po popravě všech sedmadvaceti rytí-
řů a měšťanů 21. června 1621, taková 
podobná poprava se do té doby nikde 
nekonala. V hlavních rolích muzikálu 
Michla Davida si zahrál i Daniel Hůl-
ka, Pepa Vojtek, Petr Kolář či Ilona Czá-
ková, která si prožila svojí první muzi-
kálovou premiéru na prknech tohoto 

divadla. Slavnostního večera, plného 
pěkných písniček a honosných kostý-
mů se účastnil i Jiří Paroubek s man-
želkou, celá rodina Stanislava Gros-
se a do společnosti vyvedl manželku 
a svoji dospívající dceru i Michal Su-
chánek. Texty k písním napsal Lou Fa-
nánek Hagen, který se objevil až při 
závěrečné děkovačce. 

Text:Šárka Jansová
Foto:Archiv Divadla BrodwayZ. Jandová a O. Lounová na premiéře.

Michal David a účinkující po představení.

Česko Slovenská SuperStar zná 24 nejlepších
Druhá řada Česko Slovenská SuperStar poodhalila roušku tajemství 
a představila zpěváky a zpěvačky, kteří uspěli v castingových a divadel-
ních kolech a probojovali se až do semifi nále.

nictvím zaslaných SMS hlasů. Divá-
ci se tak mohou těšit na nové, ne-
okoukané tváře, krásné písničky 
i zajímavý vizuální zážitek. Mode-
rátory soutěže, která bude již pro-
bíhat o víkendech na TV Nova, jsou 
osvědčený Leoš Mareš a slovenská 
zpěvačka Tina.  Text: Šárka Jansová

Foto: Nova archiv

Kmotry byli známí herci – čerstvá 
držitelka Ceny Thálie za celoživotní 
mistrovství v oboru Jiřína Bohdalo-

vá, Bára Hrzánová, Jiří Macháček, Jan 
Hrušínský a bývalý premiér ČR Jan 
Fischer, který specielně na tuto akci 

Na křest knihy přijel bývalý premiér Jan Fischer

Koncem března se ve foyeru Divadla na Jezerce v Praha odehrála malá slav-
nost. Jednalo se o křest knihy „Divadlo s rodokmenem“, která volně navazu-
je na díla „Kronika rodu Hrušínských“ a „Eva Hrušínská vzpomíná“.

přiletěl z Londýna. A co nové knize 
přejí? Jiřina Bohdalová : „Jsem ráda, 
že jsem tady a že je tu herecká genera-
ce Hrušínských. Cítím se na Jezerce ja-
ko doma a co bych jako herečka v mém 
věku měla víc chtít“. Jiří Macháček: 
„Přál bych knize, aby byla často oteví-
rána, prohlížena a čtena. Sám se zava-
zuji, že tak budu činit.“ Bára Hrzáno-
vá : „Je nám tady moc dobře, děkujeme 
principálovi Honzovi Hrušínskému i je-
ho ženě Milušce za skvělé příležitosti“. 
Dřívější premiér Jan Fischer na křtu 
zastupoval diváky: „Do tohoto diva-
dla jsem chodil vždycky rád. Dýchá ta-
dy tvůrčí činnost, bezvadně vybraný re-
pertoár. Svědčí to o tom, že dobrý kum-
št se dá spojit s podnikáním. Doufám, 
že tady bude vždycky plno. Bylo krásné 
vyměnit Jezerku za Strakovku“.
Kniha „Divadlo s rodokmenem“, jejíž 
autorkou je Marie Valtrová, je pohle-
dem do zákulisí a formou medailonů 
a rozhovorů s principálem Janem Hru-

šínským, Jiřinou Bohdalovou, Bárou 
Hrzánovou, Radkem Holubem, Janem 
Kačerem, Jiřím Macháčkem, Janem 
Třískou, Miluší Šplechtovou, Lenkou 
Vlasákovou a dalšími herci a režiséry 

přibližuje existenci a přehled inscena-
cí a výstav divadla. Kniha je doplně-
na více než 200 fotografi emi, vydalo ji 
nakladatelství Brána.

Text: Metropol, foto: Ivan Kahún

Na křest knihy přiletěl z Londýna i bývalý premiér Jan Fischer.

Na snímku zleva autorka knihy M. Valtrová s J. Bohdalovou a J. Hrušínským.
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 Český helsinský výbor je celkem 
povědomá organizace, ale málokdo 
vlastně tuší, kdy vznikla a zda se jed-
ná o organizaci mezinárodní. Jak to 
tedy je?
Český helsinský výbor, původně Česko-
slovenský helsinský výbor, byl založen 
v listopadu 1988. Vedle Charty 77 a Vý-
boru na obranu nespravedlivě stíha-
ných sledoval dodržování a porušování 
lidských práv v ČSSR. Z podnětu Mezi-
národní helsinské federace ho založila 
skupina kriticky myslících, opozičních 
občanů, včele s prof. Dr. Hájkem. Když 
se v roce 1992 ČSSR rozdělila, vznikl sa-
mostatný ČHV. Tím se také činnost ČHV 
rozšířila a přizpůsobila době. 

 Mohla byste říct, komu všemu mů-
že tedy ČHV pomoci, a kterým oblas-
tem se věnuje?
Sledujeme dodržování lidských práv 
s důrazem na nejvíce ohrožené sku-
piny jako jsou děti, senioři, národ-
nostní a jiné menšiny nebo osoby 
sociálně vyloučené. Zajímáme se ale 
i dodržování lidských práv ve vězeň-
ství a justici, bojujeme proti rasismu 
a rasové nesnášenlivosti a poskytu-
jeme sociální poradenství. Snažíme 
se o posilování rodičovských kompe-
tencí. Na ČHV se může obrátit kaž-
dý, kdo má pocit, že byla jeho lid-
ská práva porušena nebo potřebu-
je radu či informaci. Oblast, na kte-

Hájíme lidská práva
Mgr. Markéta Kovaříková je ře-
ditelkou Českého helsinského vý-
boru, jehož posláním je monito-
rovat stav lidských práv v ČR. 
Mimo jiné se věnuje právům dě-
tí odsouzených rodičů, podporu-
je rodinu a posilování rodičov-
ských kompetencí a bojuje i proti 
rasové nesnášenlivosti. 

rou naši pomoc soustřeďujeme, je 
opravdu široká. 

 Pojďme k posilování rodičovských 
kompetencí. Co si pod tím máme přes-
ně představit?
Tato aktivita vychází z Úmluvy o prá-
vech dítěte, především jde o článek 9. 
Zde je jasně stanoveno právo dítěte na 
oba rodiče, což je někdy velmi kompli-
kované. Po rozchodu nebo rozvodu ro-
dičů dost často vznikají mezi dospělý-
mi spory, které si velmi necitlivě řeší 
přes své dítě. To se pak stává nechtě-
ně rukojmím a prostředkem k pomstě. 
Přitom se absolutně nemůže bránit. Po-
kud se takový pár rozhodne své vzta-
hy kvůli zdravému vývoji dítěte napra-
vit nebo ho k nám pošle sociální odbor, 
může využít tzv. mediací, při nichž zku-
šená odbornice jedná s rodiči.  

 Velmi zajímavá je vaše spolupráce 
s vězením, kdy se staráte o kontakt 
mezi trestaným rodičem a jejich dítě-
tem. Jak to funguje v praxi? 
Pilotní projekt „Děti odsouzených rodi-
čů“ začal v roce 2008 a v současné době 
už čtvrtým rokem zajišťujeme tzv. Asi-

stované návštěvy. Funguje to tak, že ve 
smluvený den přivezeme dítě v dopro-
vodu zákonného zástupce (druhý rodič, 
vychovatel, pěstoun atd.)za rodičem, 
dejme tomu maminkou. Matka se děc-
kem setká na dvě hodiny a formou růz-
ných her, které sebou dle věku dítěte 
vezeme, probíhá přirozená komunika-
ce. Mají tam občerstvení, pak následu-
je společný oběd. Doprovázející osoba 
je většinou přítomna celé schůze, byť 
do ní vůbec nemusí zasahovat. Z kaž-
dé návštěvy mají fotografi e a vzájem-
né shledání má co nejvíce připomínat 
běžné rodinné setkání. 

 Jsou tato setkání pro rodiče dob-
rým příslibem do budoucna?
Existuje krásný exemplární případ, jak 
to zafungovalo. Jedna maminka, kterou 
propustili před dvěma roky z výkonu 
trestu odjela z asistované návštěvy už 
rovnou s dětmi. Za pár měsíců byly dě-
ti svěřeny matce na dlouhodobou pro-
pustku a od podzimu letošního roku jí 
byly svěřeny zpět do trvalé péče. Nej-
dříve žila v „tréninkovém domě“ a na-
šla si zaměstnání. Teď už bydlí i s dět-
mi ve svém bytě a daří se jim dobře. 
Máme i zkušenost opačnou, kdy zase ji-
ná maminka o dítě po propouštění na 
svobodu nepečuje a dítě zůstalo na dá-
le v pěstounské péči. Paradoxně tím ale 
vyřešila problém pěstounce, která mě-
la celou dobu dítě v péči a měla velké 
obavy, co se stane, až se matka vrátí. 

 Kde vás občané popřípadě nalez-
nou?
Český helsinský výbor sídlí v Praze 5, 
Praha 1, Štefánkova ulice 21. Telefon-
ní číslo na právní poradnu je 220 515 
188 a na dokumentační a informační 
středisko 257 22 1141. Více najdete na 
www.helcom.cz. 

Text a foto: Šárka Jansová

ZOO Praha zahájila sezónu

Veřejnosti byly navíc slavnostně 
zpřístupněny Gočárovy domy, po-
křtila se knížka Úsměvy z historie 
pražské ZOO a narozeniny oslavila 
i klisna koně Převalského Hary. Er-
bovnímu zvířeti přišli popřát herec 
a moderátor Pavel Zedníček a zpě-
vačka Zora Jandová. Vstup do jubi-
lejní 80. sezony pražské ZOO pro-
běhl v dobových rekvizitách a ne-
sl se v historickém duchu. Ředitel 
ZOO Miroslav Bobek zavzpomínal 
na historii zahrady a připomenul, 
že z osmi hektarového areálu z ro-
ku 1931 je dnes téměř 60 ha ZOO 
na světové úrovni. Zároveň podě-
koval za podporu zřizovateli Ma-
gistrátu hl. m. Prahy, který umož-
ňuje její neustálý rozvoj. „V nej-
bližších dnech vstoupí do zahrady 
52 000 000. návštěvník v její histo-
rii. Těší mne, že i přes sychravé po-
časí dorazilo dnes téměř deset tisíc li-
dí. Děkujeme všem za podporu,“ řekl 
ředitel ZOO. Program slavnostního 

V sobotu 26. března zahájili primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda spo-
lu s ředitelem Zoo Praha Miroslavem Bobkem již 80. sezónu v pražské ZOO 
v Tróji.

zahájení byl spojen s křtem dvou 
vzácných leguánů modravých, kte-
ré primátor hl. m. Prahy Bohuslav 
Svoboda pojmenoval Faust a Mar-
kétka. „Pro vztah chovatele a jakého-
koliv zvířete je velmi důležité jméno. 
Jménem jim dáváme punc osobnos-
ti,“ vysvětlil. ZOO Praha počínaje 
26. 3.  prodloužila otevírací dobu 
do 18 hodin. 

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv ZOO Praha

Velkoprostorový vůz nemusí být ne-
vzhledným obrem na kolech, což po-
tvrzují minivany Opel Meriva i Kia 
Venga. Oba reprezentují skupinu men-
ších pětimístných MPV, která získáva-
jí na oblibě díky nižší ceně a stále ješ-
tě velkému prostoru uvnitř. Opel Me-
riva představil ve své první generaci 
sklápění sedadel „Flex Space“, které 
vzadu umožňuje pružně měnit konfi -
guraci zavazadlového prostoru podle 
počtu cestujících bez nutnosti vyjímat 
sedadla z auta. V dvoumístném uspo-
řádání lze vytvořit zcela rovnou lož-
nou plochu. 

Promyšlený interiér
Systém je natolik propracovaný, že 
ho přejala i nová Meriva. Ta narost-
la o pětadvacet centimetrů do délky, 
a uvnitř je to znát. Do Merivy lze na-
ložit až 1500 l nákladu, což je hodno-
ta zdobící MPV o kategorii výše. Kon-
kurenční KIA Venga je přibližně stej-
ně velká jako dřívější generace Merivy, 
s úpravou vnitřního prostoru si rovněž 
umí variabilně poradit. Ze zadních se-
dadel dokážete v případě potřeby ta-
ké vytvořit téměř rovnou nákladovou 
plochu. Dělí se klasicky v poměru 2:1. 
Meriva však sklápí zadní sedadla „na-
třikrát“, systém je ještě variabilnější. 
Při čtyřmístném uspořádání můžete 

Opel Meriva versus KIA Venga
Každý miluje prostor. S tímto 
nezpochybnitelným sloganem 
uvedla nedávno automobilka 
KIA do života model Venga. Jenže 
Venga není jediným velkoprosto-
rovým vozem na trhu. Reklamní 
věta upozorňuje na výhody celé 
kategorie, tedy také Opelu Meri-
va. Testovali jsme vozy poháně-
né stále populárnějšími nízkoob-
jemovými turbomotory. 

například naložit do středního užší-
ho „pásma“ lyže, či jiné dlouhé před-
měty. Ze všech detailů Opelu Meriva 
je cítit promyšlený důraz na praktič-
nost. Do tohoto kontextu patří i sys-
tém „Flex Doors“, kdy se zadní dveře 
otevírají v opačném gardu proti před-
ním. Výhodu ocení především rodiče 
při umisťování dětských sedaček. Ma-
teriály interiéru Merivy a jejich zpra-
cování jednoznačně míří do vyšší ka-
tegorie. O něco menší KIA Venga půso-
bí zvenčí nadčasově a svými rozměry 
i celkovým pojetím přesně zapadá do 
kategorie minivanů. Uvnitř najdeme 
převážně tvrdé plasty, ale design inte-
riéru přesto působí moderně a přimě-
řeně kvalitně. Zpracování je na vyso-
ké úrovni. Ani „kočičí hlavy“ pražské 
dlažby nevyloudily z Vengy pazvuky, 
které znepříjemňují jízdu v řadě draž-
ších vozidel. 

Důraz na kvalitu
Tvůrci Opelu Meriva vytvořili kom-
plexně kvalitní vůz, jízdní vlastnosti 
nezaostávají za běžnými nízkými au-
tomobily. Řidič si může i ve vyšších 
rychlostech vychutnávat neutrální 
chování v zatáčkách, Meriva je krásně 

a bez náklonů „zavírá“. U minivanů 
málokdy vídané! Opela poháněl ben-
zínový turbomotor objemu pouhých 
1,4 l. Opět se potvrdily argumenty za-
stánců „downsizingu“. I z malého ob-
jemu lze vytvořit „velkou“ pohonnou 
jednotku. Výkon 140 koní doprováze-
ný točivým momentem 200 Nm v roz-
mezí 1850 až 4900 otáček hovoří sám 
za sebe. Nepodařilo se nám však dodr-
žet výrobcem udávanou spotřebu pa-
liva, kterou jsme o pár desetinek litru 
„přešvihli“, ale hodnota 7,5 l/100 km 
není v případě takové dynamiky vyso-
kého vozu vůbec špatná. 
Od turbodieselu 1,6 CRDi korejské Ven-
gy z továrny v Nošovicích jsme čekali 
mimořádnou úspornost. Ostatně vý-
robce udává pouhých 4,5 l nafty na 
100 km. Hodnota se dá dodržet, ale při 

dynamičtějším pojetí se náš výsledek 
na konci testu ustálil na stále ještě pří-
znivém čísle 6,2. Líbil se nám ohromný 
zátah turbodieselu i odhlučnění v kabi-
ně. V zatáčkách se Venga chová mírně 
přetáčivě. I když jsou náklony minimál-
ní, podvozek Vengy vám dá na srozu-
měnou, že neřídíte sportovní vůz. Pří-
jemně nás překvapila šestistupňová 
převodovka. Řadí přesně a jednotlivé 
převody zapadají do kulisy lehce. 

Volně dýchat
Hlavní prostorová deviza minivanů 
typu Opel Meriva a KIA Venga spočí-
vá ve vyšší výšce a variabilitě interié-
ru. Uvnitř mají všichni cestující spous-

Technické údaje: Opel Meriva 1,4 T      KIA Venga 1,6 CRDi

Motor: Přeplň. zážeh. 4válec Přeplň.vznět. 4válec
Výkon: 103 kW/140 k/4 900-6 000 ot. 94 kW/128 k/4 000 ot. 
Točivý moment max.: 200 Nm/1 850 – 4 900 ot. 260 Nm/1 900 – 2 750 ot.
Maximální rychlost: 196 km/h 185 km/h
Zrychlení 0 - 100 km/h: 10,3 s 11,1 s
Spotřeba paliva: 6,7 l/100 km 4,5 l/100 km 
Délka/šířka/výška: 4,288/1,812/1,615 m 4,068/1,765/1,60 m
Rozvor: 2,644 m 2,615 m 
Zavazadelník: 400 - 1 500 l 444 - 1 253 l
Cena od: 329 900 Kč (1,4 - 74 kW) 279 980 Kč (1,4 - 66 kW)

tu místa nad hlavou. Takový pocit pro-
storu a vzdušnosti nenajdete v žádné 
pětimetrové limuzíně! Opel Meriva je 
o něco dražší než KIA Venga a tento 
rozdíl v zásadě odpovídá všem prosto-
rovým i kvalitativním hlediskům. 
Text a foto: Manfred Strnad
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Po smrti už nebudeme mít obavy z nesvobody (Sokrates), bylo správné znění tajenky v posledním čísle Západočeského Metropolu. Poukazy do restaurace 
Pivovarský dvůr v Plzni - Černicích obdrží Vladimír Podskalský z Plzně, Jaroslav Holý z Berouna a dárkové balení piva Purkmistr a prohlídku pivovaru 
Pukrmistr vyhrávají Martin Veselý Karlových Varů, Josef Klůs Plzeň. Vylosovaní výherci dnešní křížovky získají dárkové balení sedmnáctky s překvape-
ním ze sokolovského pivovaru Permon. Výherci gratulujeme a těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 
Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 15. dubna 2011. Příjemnou zábavu a hodě štěstí všem přeje vaše redakce.

KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 378 038 048

VELKÉ DIVADLO 
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

8. 4. – 19.00 hodin
Miluju tě, ale...
9. 4. – 19.00 hodin
Limonádový Joe
10.4. – 16.00 hodin
Noc bláznů (Z)
12. 4. – 19.00 hodin
Cabaret Ragtime (K9)
13.4. – 19.00 hodin
Noc bláznů (K14)
14.4. – 11.00 hodin
Miluju tě, ale... – zadáno 
14. 4. – 19.00 hodin
Ve státním zájmu - zadáno
15. 4. – 19.00 hodin
Kráska a zvíře
16. 4. – 19.00 hodin
Miluju tě, ale...
17. 4. – 14.00 hodin
Miluju tě, ale... (N2)
19. 4. – 19.00 hodin - Gypsy (K5) 
20. 4. – 19.00 hodin
Hrobka s vyhlídkou (K6)
21. 4 – 19.00 hodin
Hrobka s vyhlídkou (K7)
22.4. – 19.00 hodin
Noc bláznů (K4)
23. 4. – 19.00 hodin - Ve státním zájmu
24.4. – 19.00 hodin
Noc bláznů (K17)

8. 4. – 19.00 hodin

Jakobín (V12)

9. 4. – 19.00 hodin

Lev v zimě

12. 4. – 19.00 hodin

Přišel na večeři (V13)

13. 4. – 19.00 hodin

Ženitba, Gianni Schicchi (V14)

14. 4. – 19.00 hodin

Netopýr (V1)

15. 4. – 19.00 hodin

Monty Python´s Spamalot (S2)

16. 4. – 19.00 hodin

Kouzelná fl étna  (S18)

19. 4. – 19.00 hodin

Lev v zimě (M1)

20. 4. – 19.00 hodin

Rigoletto (V6)

21.4. – 19.00 hodin

Zvoník od Matky boží (V7) 

22. 4. – 19.00 hodin

Ženitba, Gianni Schicchi (V8)

23. 4. – 19.00 hodin

Monty Python‘s  Spamalot

Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 70Kč/1min, 
www.platmobilem.cz

CO VÁS ČEKÁ?  
Ráda vám sestavím osobní horoskop, 

zavolejte mi! Astroložka Juliana 
na tel.: 906 706 506

NEJSTE NA TOM FINANČNĚ 
NEJLÉPE? Kdy nastane 

zlom? Odpovím vám! Kartářka 
Světlana! Tel.: 906 706 506

TTeTeTeTeTeTeTeTeTellllll.l.l.l.l.:::::::: : 999999999900000000006666666666 777777777700000000006666666666 555555555500000000006666666666

na období 8. - 21. 4. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Nečekají vás zrovna dobré 

časy, protože kvůli pracovním po-

vinnostem výrazně ochladnou ro-

dinné vztahy a jen s velkým úsilím 

je zas budete obnovovat.

Beran 21. 3.-19. 4.

více na tel.: 906 706 506

Zažijete pořádný šok, když 

se dozvíte tajemství, které se vás 

osobně týká. Ztracené iluze o jed-

nom blízkém člověku vás budou 

stát pár šedivých vlasů.

Býk 20. 4.-20. 5.

více na tel.: 906 706 506

Musíte se dopředu připravit 

na to, že se vám někdo vyzná ze 

svých citů a bude tvrdohlavě oče-

kávat jasnou reakci, a to pokud 

možno na místě a hned.

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Neštěstí, které postihne lidi 

z vašeho okolí, vás nenechá chlad-
nými. Budete se snažit pomoci, jak 

to jenom vaše síly a také vaše pe-

něženka dovolí.

Rak 22. 6.-22. 7.

více na tel.: 906 706 506

Úspěch vašeho partnera 

budete brát i za svůj úspěch. Po 

radostných oslavách však přijdou 

zase obyčejné všední dny a ty při-

nesou jisté bolavé otázky.

Lev 23. 7.-22. 8.

více na tel.: 906 706 506

Někdo blízký se vrátí z cest, 

ale váš partner bude jeho před-

časný návrat hodnotit jako napro-

sté selhání, takže domácí atmo-

sféra bude více než napjatá.

Panna 23. 8.-22. 9.

více na tel.: 906 706 506

Můžete si gratulovat, proto-

že pracovně budete ve vynikající 

kondici a strčíte do kapsy i mladší 

kolegy. Dokážete všem, že nepat-

říte do starého železa.

Váhy 23. 9.-23. 10.

více na tel.: 906 706 506

Šéf na vás bude mít velice 

pozitivní vliv, takže se ve svých do-
vednostech posunete o hodný kus 

dopředu a začnete přemýšlet o vý-

hodné rekvalifikaci.

Štír 24. 10.-22. 11.

více na tel.: 906 706 506

Nepříjemně vás zaskočí, že 

vám v zaměstnání nabídnou něja-

ký kurz nebo školení. Termíny vám 

totiž absolutně nebudou vyhovo-

vat kvůli vaší dovolené.

Střelec 23. 11.-21. 12.

více na tel.: 906 706 506

Dobře uděláte, když budete 

brát přeháňku ve vztahu s nad-

hledem. Čím méně nad tím bu-

dete přemýšlet, tím dříve se zase 

všechno vrátí do starých kolejí.

Kozoroh 22. 12.-19. 1.

více na tel.: 906 706 506

Budete mít na krku organi-

zaci velké rodinné oslavy a svého 

úkolu se zhostíte opravdu se ctí. 

Všem se tentokrát bude posezení 

v kruhu rodiny moc líbit.

Vodnář 20. 1.-18. 2.

více na tel.: 906 706 506

Smiřte se s tím, že až praskne 

váš tajný hřích, nemá vůbec cenu 

zapírat. Koneckonců se vám uleví, 

protože psychická zátěž už pro 

vás bude neúnosná.

Ryby 19. 2.-20. 3.

více na tel.: 906 706 506

Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 70Kč/1min, www.platmobilem.cz

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

Astroporadna

Bruno výklad karet, kyvadlo
specializace rodina, děti
POTÝKÁTE SE KVŮLI RODIN-
NÉMU MAJETKU S PROBLÉMY? 
Poradím vám, co dělat!  
Váš Bruno Tel.: 906 706 506

Sandra astrologie, numerologie
specializace láska, partnerství
HODÍTE SE K SOBĚ?  
Ráda vám sestavím partnerský  
horoskop, zavolejte!  
Vaše Sandra Tel.: 906 706 506

Gita astrologie, čakry
specializace partnerské vztahy
USÍNÁTE A PROBOUZÍTE SE 
SAMI? Společně vaši osudovou lásku 
najdeme!  
Astroložka Gita Tel.: 906 706 506

Alma karty, numerologie
specializace zaměstnání, finance
USILUJETE O NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ? 
Povím vám, zda uspějete!  
Zavolejte mi!  
Paní Alma Tel.: 906 706 506
Judita výklad karet, kyvadlo
specializace těžké životní situace
PROŽÍVÁTE TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ 
OBDOBÍ? Nevíte kudy kam? 
Ohleduplně poradím!  
Kartářka Judita Tel.: 906 706 506

Autor
výroku: 
Ovidius
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Jméno
autora 
Zlatých 
úhořů

Pořádek
Anglicky 
„nebo“

Žíla
Avivážní 
roztok

Hudební 
značka

Dvakrát 
snížená 
nota a

Starý
název 

Thajska
Chodidlo

Zeyerův
hrdina 

(Amilův 
přítel)

Zkratka 
Sněmovny 

lidu

Přezdívka 
režiséra 
Friče

Oznámit 
policii

Očkovací 
vakcíny

Půlka

Svalová
křeč

Chemická 
zn. thoria

1
Africký

stát

Nahromaditi 
vláčením

Ve kterou 
dobu

Ruský 
panovník

Odrůda 
křemene

Finiš 4
Sladko-

vodní ryba

Jordánský 
přístav

Krém

Tahle

Jednotka 
ryzosti
zlata

Pivovar-
nická 

surovina

Označení 
našich 
letadel

Ovocná 
zahrada

Naše 
pravicová 

strana

Jedno-
duché
stroje

Jméno 
Ovidiovo

Znalost 
(knižně)

Nemoc-
niční 

oddělení 
(zkratka)

Rumunské 
město

Kobyla

Žena
(nářečně)

Druh 
pryskyřice

Příslušnice 
keltského 

národa

NAPOVÍME:
Amis, elemi,

Adast, or,
Keres, Mac.

Vady
na

punčoše

Zkratka 
německých 

drah

Bývalý
ruský 

šachista

Břevno

Firma
z Adamova

Terénní
typ vozu
Volks-
wagen

Zbavit 
sedliny

Sladká 
lihovina

Tučnolistá 
tropická 
léčivá 

rostlina

Karty
vyšší

než král

Vědecko-
technická 
revoluce 
(zkratka)

Olga 
(domácky)

Druh 
papouška

Důvěra

Potomek

Dětský 
pozdrav

Jestli

Adamova 
družka

Italská
Eliška

Sibiřský 
veletok

Surovec

Zkratka 
severový-

chodu

Člen
národa

žijící v JAR

Zn. abvoltu

2 3
Anglicky 
„arabský“

Byliny
s masitými 

květy

     

FANTOM OPERY,
WEST SIDE STORY,

NESSUN DORMA,
LA TRAVIATA,

O SOLE MIO,
SANTA LUCIA,

KALINKA,
SMUGLJANKA

A DALŠÍ...

Vstupenky, více info: tel.: 222 897 333
WWW.TICKET�ART.CZ

21. KVĚTNA PLZEŇ
DK INWEST

Tel.: 602 552 066 

www. pivopermon.cz

Pivo Permon
ochutnejte v Lomnici
- Hospoda u Franty
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 Aničko, do koho se ve fi lmu za-
milujete? 
Do nájemníka z podkroví, kterého 
hraje Jirka Mádl. Naštěstí mi můj 
šéf a nakonec celá jeho rodina, kte-
rá vlastní továrnu na čištění peří od 
zlých snů, s tou láskou pomáhají. 
Zatímco totiž švadlenkám šéfuji cel-
kem zdatně, v lásce jsem nezkuše-
ná ťunťa. Byla to nádherná, pohád-
ková role.

 Na co z celého natáčení nejradě-
ji vzpomínáte?
Natáčeli jsme o prázdninách v Pís-
ku, venku bylo stále krásné počasí 
a já prožila zatím tu nejpříjemněj-
ší práci, jakou jsem kdy dělala. Ne-
musela jsem se učit ani moc textu, 
ale ani v muzikálu nezpívám, což mě 
trochu mrzí. Písnička, kterou jsme 
s dívkou Sen, jíž hrála Nikol Morav-
cová, měly zpívat, jsme prostě „ne-
vytáhly“. Ale davové taneční scény 
mě bavily, i když jsem u toho jen ot-
vírala pusu. 

 Jaký je váš vztah k šití a ručním 
pracím? Dokázala byste se jako 
švadlenka uživit?
Tak uživit asi těžko, ale je pravda, že 
mě ženské práce jako je vaření, ši-
tí, pletení, háčkování baví. Bohužel 
jsem ale do vínku nedostala dosta-
tek šikovnosti. Třeba ve škole jsem 
vždycky něco s nadšením  načala, 
ale pak se mi to nějak zašmodrcha-
lo a moje šikovná spolužačka mi 
s tím pomáhala. Jednou jsem se uči-
la s babičkou látat ponožky, dokon-

Nová Česká MISS

Půvabná blondýnka měří 175 centimetrů 
a váží 52 kilogramů. Její míry jsou 83-68-
92. Do soutěže se přihlásila jen proto, že si 
to chtěla zkusit. „Říkala jsem si, že bych to rá-
da vyzkoušela a chtěla bych vidět, jak to v tako-
vých soutěžích chodí. Původně jsem si říkala, že 

to nevyjde, ale za rok že se přihlásím a budu bo-
jovat, a ono to vyšlo už teď,“ svěřila se METRO-
POLU překvapená Jitka Nováčková.
Kromě povinností, které má teď nová Česká 
Miss, ji čeká zásadní životní zlom - začátkem 
května bude maturovat, a kvůli přípravám na 
fi nále miss se na ni moc neučila.
„Soustředila jsem se plně na soutěž, tak snad 
budou ve škole trochu benevolentní. Jsem jednič-
kářka, tak by mohlo vyjít,“ doufá kráska z již-
ních Čech.
Jak na sebe prozradila, už skoro tři roky má 
přítele, jehož rodiče mají velké zahradnické 
centrum. „Věřím, že nám to i přes různé před-
povědi a strašení bulváru vydrží i nadále. Má-
me se moc rádi a nevidím důvod, proč to kvůli 
mému úspěchu v soutěži měnit,“ podotkla Jit-
ka.
Její nejoblíbenější historickou postavou je Já-
ra Cimrman a Kleopatra. Mezi její záliby pat-
ří tanec, zpěv, outdoorové sporty a v posled-
ní době také jóga. 
Co ještě má ráda, co by v životě ráda dokáza-
la a co ji čeká, o tom si přečtete v Metropolu 
ve velkém rozhovoru, který pro vás v někte-
rém z příštích vydání chystáme. (ker)

Anna Stropnická: Ženské práce mě baví
V seriálu Ordinace v růžové zahradě hraje Anna Stropnická alias Anna 
Fryntová věčnou studentku medicíny, nadanou tanečnici i zamilovanou 
sekretářku. V 3D fi lmu v Peřině se ale proměnila v nešťastně zamilova-
nou švadlenku.

ce jsem to zvládala i s tím hříbeč-
kem, ale nakonec se mi tam objevil 
nějaký divný uzlík a bylo po látání. 
Vzpomínám, že jsem při natáčení fi l-
mu prosila holky v kostymérně, aby 
mě zasvětily do tajů zacházení se ši-
cím strojem. Třeba takové zkracová-
ní kalhot stojí totiž docela dost pe-
něz a až dokončím školu, ráda bych 
si koupila šicí stroj a tyhle drobnosti 
zvládala sama.

 Pojďme k Ordinaci v růžové za-
hradě. Budou vás diváci vídat i na-
dále? Co vůbec říkáte tomu, když 
se mladá dívka zamiluje do o tolik 
let staršího muže?
Anička Fryntová zatím v seriálu bu-
de a je fakt, že zatímco v roli hořím 
láskou k řediteli nemocnice, které-
ho hraje pan Kanyza, v běžném živo-
tě bych asi do takového vztahu ne-
šla. V sedmnácti letech jsem chodila 
s o devět let starším klukem, a i když 
mezi námi nebyl nějaký obrovský vě-
kový rozdíl, časem jsme se začali na-
vzájem blokovat. Každý jsem řešil 
úplně jiné problémy a životní záleži-
tosti. U těch starších mužů bych se 
bála i toho, že třeba nebudou chtít už 
po padesátce děti, protože je z před-
chozího vztahu mají. Na druhou stra-
nu ale chápu, že některé mladé dívky 
hledají u starších mužů oporu a pocit 
bezpečí. Já mezi ně ale nepatřím.

 Váš otec Martin Stropnický je he-
rec a ředitel divadla Na Vinohra-
dech. Jaké to je vyrůstat se slav-
ným a známým tatínkem?

Jako malé holce mi možná bylo ne-
příjemné, když tátu poznávali, ale za-
se až tolik známý nebyl. Navíc jsme 
kvůli jeho diplomatické práci žili rok 
v Portugalsku a nějakou dobu také 
v Římě. Psát se o něm začalo až po 
návratu, když se stal ředitelem Diva-
dla Na Vinohradech a také po svatbě 
s Veroniku Žilkovou. To už jsem ale 
byla dospělá a tyhle věci prostě patří 
k životu. Nemám s tím problém. 

 Je váš tatínek opravdu tak přís-
ný jak vypadá?
Můj táta opravdu vzbuzuje autori-
tu a mně se to na mužích líbí. Má 
takový svůj pracovní model chování 
a ten je odlišný od toho rodinného. 
Znám ho v situacích, kdy s ním je ší-
lená legrace, a když se dnes sejde-
me, popovídáme si, rozebíráme naši 
práci i život. Zatímco maminka bý-
vala ve výchově spíše benevolent-
ní, táta dokázal být striktní a přísný. 
Dnes vím, že to ale mělo svůj smysl, 
a jsem mu za to vlastně vděčná.

 Máte nějaké oblíbené místečko 
v Čechách?
Hodně jsme kdysi jezdili s rodiči po 
hradech a zámcích. Díky natáčení fi l-
mu V Peřině jsem si oblíbila město Pí-
sek. Mám ale ráda krajinu kolem Po-
labí, v Sadské u Nymburka totiž má-
me chatu a trávila jsme tam jako hol-
ka víkendy a prázdniny. Pro rekreaci je 
to místo ideální, můžu se tam koupat, 
hrát tenis, jezdit na kole, válet se u cha-
ty a číst knížku nebo jít na výlet. Mo-
mentálně do Sadské ale moc nejezdím, 
využívám spíše výhody velkoměsta, ale 
ten čas jednou přijde. Myslím, že tam 
budu jezdit jednou se svými dětmi. 

Text:Šárka Jansová
Foto: 2media archiv

•  Narodila se ve zname-
ní Býka, 6. května 1980 
v Praze

•  Natočila polohraný do-
kument Cinematerapie 

Praha |Č. Budějovice | Česká republika má svou novou královnu krásy. Stala se jí tentokrát Ji-
hočeška, téměř 19letá studentka gymnázia z Českých Budějovic Jitka Nováčková.

Okoř| Na Okoř se znovu vrátí tradiční hu-
dební festival, jehož 11. ročník byl loni 
zrušen, když se pořadatelka festivalu ne-
dohodla s pronajímatelem pozemků. Le-
tos se ale podařilo vyřešit všechny problé-
my, takže se festival uskuteční na svém 
tradičním místě pod romantickou zříce-
ninou středočeského hradu, a to vše 20. 
srpna.

„Pro letošní rok jsou potvrzeni první účinkují-
cí. Je mezi nimi Tomáš Klus, kapela Nightwork, 
Vypsaná fiXa či stálice hudební scény skupina 
Čechomor,“ řekla jedna z pořadatelek Kristi-

na Horáčková. Festival Okoř bývá pravidel-
ně vyprodán. Útulné zákoutí louky pod hra-
dem láká především rodiny s dětmi a po-
řadatelé si toho jsou vědomi. „Osvědčil se 
nám dětský koutek s hlídáním, a tak nebude 
chybět ani letos, stejně jako další atrakce pro 
děti.“  
Pořadatelé tradičně věnují část výtěžku na re-
konstrukci slavné zříceniny, kde dokonce stra-
ší i Bílá paní. Na místě nebude chybět stanové 
městečko, stánky s občerstvením ani dostatek 
parkovacích míst. Pro návštěvníky bude také 
zajištěna kyvadlová doprava z pražských Dej-
vic. (ker)

Okoř znovu rozezní hudba

•  Její dědeček je známý textař 
Zdeněk Borovec

•  Studuje závěrečný ročník 
Vyšší herecké školy a touží 
získat angažmá v divadle
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12 Vážení a milí čtenáři,

nedávno byl Den učitelů, a tak nemo-
hu nevzpomenout na ty, kteří prováze-
li moje školní léta. Někteří mi v paměti 
moc nezůstali, ale na několik z nich ne-
zapomenu celý život. Naučili mne úctě 
a pokoře ke vzdělání a k historii, lásce 
k mluvenému i tištěnému slovu, zkrát-
ka mne pro profesi dobře připravili. 
Snad právě proto je tvorba novin mým 
povoláním a zároveň koníčkem. 
Kantoři a prófové, jak jsme jim coby 
adolescenti přezdívali, vzbuzovali re-

spekt, zkrátka měli autoritu. A to pro-
to, že toho o svém oboru hodně věděli, 
uměli látku podat a při zkoušení se ne-
snažili nás potopit, protože by to byla 
i jejich ostuda. Naopak, měli nás, štu-
dáky, z každodenního školního setká-
vání celkem dobře přečtené a věděli, 
jak z nás alespoň nějaké vědomosti vy-
dolovat. Jen málokdy, když o něco šlo, 
dali nedostatečnou. Připomínáme si je 
při pravidelných setkáváních spolužá-
ků ze základní, střední i vysoké školy 
a na pomyslném žebříčku těch nezapo-
menutelných se většina z nás shodne.

 Proč o tom píšu? Moc bych si přála, aby 
tohle platilo i o dnešních učitelích a žá-
cích. Možná se mýlím, ale zdá se mi, že 
respekt, autorita a pokora ze školních 
tříd mizí a s tím jdou ruku v ruce bo-
hužel i statistiky, uvádějící, že vzděla-
nost našeho národa klesá. Můžete na-
mítnout, že je jiná doba a pokud se 
chceme něco dozvědět, najdeme to na 
internetu. Tak k čemu vlastně ty školy 
jsou? Myslím, že žádný počítač na svě-
tě nikomu odpověď na každou otáz-
ku nedá, neuvede všechny souvislosti 
a hlavně není osobnost, kterou stojí za 

to vzhledem k jejím znalostem, zkuše-
nostem a moudrosti poslouchat a obdi-
vovat. Zkuste se zeptat vašich dětí ne-
bo vnuků proč připadá Den učitelů prá-
vě na 28. březen? Přeji vám, ať dosta-
nete bezprostřední správnou odpověď. 
Věřím, že to s naší budoucností není 
tak špatné.
Krásné jaro vám za celý tým tvůrců 
dnešního vydání i za nemocnou kole-
gyni Olgu Čermákovou přeje

Ladislava Richterová
richterova@tydeniky.cz
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V současné době se Selský dvůr již za-
psal do povědomí lidí z celého oko-
lí a stal se tak z něj oblíbený výlet-
ní cíl pro celé rodiny, předškolní, škol-
ní a zájmové kolektivy. Areál je ote-
vřen pro všechny pozitivně naladěné 
lidi s láskou ke zvířatům, kteří tu  na-
jdou pohodu, odpočinek a relaxaci. 
Pro návštěvníky jsou zde možné akti-
vity spojené s jezdeckým sportem ja-
ko je výuka jízdy na koni, vození ma-
lých dětí na ponících nebo svezení 
v kočáře.
Od středy do neděle vždy od 11 ho-
din je otevřena stylová krčma, která 

Statek Selský dvůr je bývalou významnou hospodářskou usedlostí, již do-
dnes tvoří několik hospodářských budov. V minulých letech prošel celý 
areál komplexní rekonstrukcí a dostavbou, ve stájích se postupně zabyd-
leli koně mnoha plemen, své příbytky zde našli oslíci, miniprasátka, králí-
ci, kozy, ovečky a krávy. Každým rokem přibývají další zástupci hospodář-
ských zvířat a mláďata stávajících „obyvatel“.

Selský dvůr nabízí výjimečné kouzlo a zážitky

je zaměřena spíše na českou kuchyni. 
Krčma vyhovuje stávající legislativě 
v oddělení prostor pro kuřáky, a pro-
to sem často zavítají rodiny s dětmi 
i prarodiči na rodinný oběd, mnohdy 
se zde scházejí na malé rodinné osla-
vy či posezení.
Pro větší oslavy a akce disponu-
je areál restaurací s původními cih-
lovými klenbami, kachlovými kam-
ny, stylovým zařízením a malbami 
na stěnách, s kapacitou pro 60 hos-
tů (ke slavnostní tabuli zasedne 42 li-
dí). V restauraci je dostatečný prostor 
pro živou hudbu i tanec. 

Spojení: Braňany u Mostu, Bílinská č. p. 16 
www.selskydvur.info   
e-mail: selskydvur@email.cz
Tel.:  777 895 922 (krčma, penzion, akce – hostiny, objednávání kočáru)
 607 234 494
 775 505 797 (objednávání koní a poníků)

d kt k Ol Č

Na terase je možné pro hosty grilovat 
nebo rožnit selátka.

Je možné uspořádat:
• Soukromé i fi remní oslavy
•  Oslavy promocí, abiturientské sra-

zy, rauty
• Staročeské vepřové hody
• Grilování, rožnění
• Semináře, školení
•  Dětské párty (vhodné kombinovat 

s ježděním na koních)
•  Svatební hostiny (možno i s obřa-

dem)
•  Smuteční hostinu
•  Nabízíme zajištění programu

Svatby – tento výjimečný den je 
třeba plánovat s několikaměsíč-
ním předstihem, neboť Selský dvůr 
si již snoubenci oblíbili a předáva-
jí pozitivní reference formou disku-
zí na webových stránkách. Výhodou 
je, že páry zde mohou využít oddací 
síň pro svůj obřad a v areálu pořídit 
nespočet překrásných a nevšedních 
fotografi í do svatebního alba. Hosté 
po dobu focení již mohou být občer-
stveni nebo využít prohlídky statku, 
aby se poté všichni společně ode-
brali ke slavnostní tabuli. Celý den 
tak mohou strávit v jednom mís-
tě bez  přesunů. Většina novoman-
želů u nás stráví i svou první man-
želskou noc. I s tímto je možné pře-
dem počítat.
V letních měsících se obsluhuje i na 
venkovních terasách, odkud je mož-
né pozorovat zvířata.

Penzion
Je možné ubytovat se v penzionu 
(vhodné rezervovat) a probudit se za 
ranního hýkání oslíků, mečení koz či 
řehtání koní. Penzion nabízí ubytová-
ní ve dvoulůžkových pokojích a apart-
mánech s možností přistýlky, vlastním 
sociálním zařízením, přímo nad stáje-
mi. V penzionu je proto zcela odůvod-
něně ZÁKAZ kouření, tak jako v ce-
lém areálu, vyjma míst určených pro 

kouření. Penzion se nachází uprostřed 
areálu, a proto sem odevšad zaznívá 
klapot koní, hýkání a mečení ostat-
ních stálých obyvatel, jež velmi pří-
jemně připomínají neopakovatelnou 
atmosféru zemědělských usedlostí. 
Ubytování je vhodné objednávat tele-
fonicky nebo e-mailem.

Školení, semináře
Pro fi remní účely je k dispozici učeb-
na s promítacím plátnem i fl ipchar-
tem. Restaurace zajišťuje občerstve-

ní po celou dobu konání akce včetně 
obědů i večeří.

Vlastní mlékárna
Již přes rok jsou součástí místní fau-
ny i krávy, proto si Selský dvůr vy-

budoval vlastní mlékárnu a nyní je 
producentem čerstvého mléka, sme-
tanového tvarohu a jedinečných sý-
rů, které je možné na místě ochut-
nat a poté zakoupit.




