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 Vašku, jste studentem pražské DAMU, ja-
ké to je dostat hned takto z čerstva hlavní ro-
li v krásné, české, výpravné pohádce a k tomu 
ještě u Zdeňka Trošky?
Nezvyklé, nečekané a šokující. Bylo to pro mě, 
jako rána z čistého nebe. Do té doby jsem prošel 
už mnohými konkurzy, ale žádná větší příleži-
tost z nich nevzešla. Když tu najednou mi krátce 
před prázdninami volali z produkce Čertovy ne-
věsty, že si mě vybrali do hlavní role. Natáčet ce-
lé léto fi lmovou pohádku a ještě v ní mít hlavní 
roli, to je opravdu mým splněným snem. Za tu 
šanci od Zdeňka Trošky jsem nesmírně vděčný. 

 Natáčením jste strávil celé loňské léto - která 
lokace se vám nejvíce líbila a máte nějaké zážit-
ky z natáčení, které vám utkvěly v paměti? 
Nejkrásnější byly rozhodně Buchlovice. Nádher-
ný zámek s překrásnou zahradou, v které jsme 
natočili mnoho scén do pohádky. Nedaleko od 
Buchlovic bydlí rodina mé herecké partnerky 
Evy Josefíkové, která nás pravidelně zásobova-
la domácími koláčky a jinými sladkostmi. Z ce-
lého natáčení mám velmi příjemné vzpomínky. 
Jediné, na co se nedalo spolehnout, bylo poča-
sí. Protože se většina záběrů natáčela v reálné 
přírodě a pan režisér si přál krásné letní zábě-
ry, často jsme čekali až se počasí umoudří a vy-
leze slunce. 

 A co kolegyně – partnerka z pohádky, už 
zmíněná Eva Josefíková, jak s ní se spolupra-
covalo? 
S Evičkou Josefíkovou jsme se znali už před na-
táčením z DAMU. Ona studuje 2. ročník, zatím-
co já jsem ve třeťáku. Během celoprázdninové-
ho natáčení jsme si užili spoustu legrace, zaži-
li mnoho zážitků. Stali se z nás přátelé a jsme 
jimi doposud. Ani jeden z nás neměl do té do-
by moc zkušeností s fi lmovým natáčením. O to 
hezčí bylo, že jsme si navzájem pomáhali a mě-
li k sobě pochopení. 

 Vznikla nějaká nová přátelství mezi vámi 
a některými herci či členy štábu? 
O štábu Zdeňka Trošky se říká, že je nejpoho-
dovějším štábem u nás. A já to mohu jedině po-
tvrdit. Velmi jsem se spřátelil s Bárou Munzaro-

vou, která s sebou na natáčení brala i svou dce-
ru Aničku. Anička je úžasná mladá slečna, kte-
rou jsem si zamiloval. A dodnes se pravidelně 
jednou za 14 dní všichni sejdeme a jdeme třeba 
do kina, plavat, naposledy jsme byli na Matějské 
pouti. Jsem za toto přátelství velmi vděčný. Po-
dobně to mám i s rodinou Sabiny Laurinové. Jak 
Bára, tak Sabina mě vzaly pod svá ochranná kří-
dla a já jim za to děkuji. 

 Co teď premiéry, těšíte se na ohlasy, nebo 
máte spíše obavy? 
Jsem si jistý, že se pohádka divákům líbí. Do-
konce bych řekl, že se v mnohém podobá prv-
ní pohádce Zdeňka Trošky O princezně Jasněn-
ce a létajícím ševci. Myslím si, že na pohádce 
je výjimečná kamera. Záběry mají výjimečnou 
hloubku. Proto bych všem doporučil, aby se šli 
na Čertovu nevěstu podívat na velké plátno do 
kina a určitě budou zaskočeni, co všechno se dá 
dobrou kamerou nasnímat. 

 Máte nějaké další nabídky na divadlo, fi lm? 
Hrál jste či hrajete v nějakém dalším? 
V součastnosti intenzivně zkouším se svým 
ročníkem naše první absolvetské představe-
ní v divadle DISK. A tím bude Euripidova Mé-
dea. Premiéru máme teď v květnu. Co se týče 
fi lmových nabídek, natočil jsem pro Českou te-
levizi povídku Podvodnice s Janou Hlaváčovou 
v hlavní roli a v režii Jiřího Stracha. Měl jsem 
tam malinkou roličku číšníka. Ale setkání s pa-
nem režisérem a s paní Janou Hlaváčovou bylo 
výjimečné.  A co bude dál? To nevím. Rád bych 
si před kamerou vyzkoušel i jiný žánr, než je 
pohádka. Vše je to ale o náhodě a štěstí. Tak 
snad mi bude přát. 

 Když nestudujete, nehrajete, co nejraději 
děláte? 
To je velmi jednoduché. Jsem divadelní maniak, 
což znamená, že jsem téměř každý den na ně-
jakém divadelním představení. A pokud zrovna 
nejsem v divadle, tak jsem s kamarády, nebo se 
doma dívám na nějaký pěkný fi lm. A také dost 
často spím...

Text: Radek Kraus 
Foto: Petr Moidl

Václav Šanda je mladý, nadějný a začínající herec. Je studentem pražské DAMU a momentálně se ob-
jevuje na plátnech kin v hlavní roli nové krásné výpravné rokokové pohádky Čertova nevěsta. Vaš-
ka jsme trochu vyzpovídali. 

j p

DOMOV PRO SENIORY

CHODOV

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici

„všeobecná registrovaná sestra„všeobecná registrovaná sestra
do nepřetržitého provozu“do nepřetržitého provozu“

(12hodinové směny).

• nástup dle dohody • platové podmínky dle Nařízení vlády č. 564/2006 v platném znění. 
 

Kontaktní osoba: Bc. Jana Klímová (personalistka), tel. 267 907 433,
email jana.klimova@seniordomov.czwww.seniordomov.cz

Narodil se 18.5 1989 ve znamení Býka. Pochází ze severočeské Krupky. Je studentem 
třetího ročníku pražské DAMU - činoherní herectví. Jeho první zásadní fi lmovou rolí 
se stala role Štěpána v nové pohádce režiséra Zdeňka Trošky Čertova nevěsta. Miluje 
humor, divadlo, fi lmy, svou rodinu a rád cestuje a spí. 

Václav Šanda

Za šanci od ZdeňkaZa šanci od Zdeňka
Trošky jsem vděčnýTrošky jsem vděčný

Nakupujte výhodnì na www.simware.czNakupujte výhodně na www.simware.cz

Raisova 769/9, Ústí nad Labem, tel: 608 868 666

Nakupujte výhodnì na www.simware.cz
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Unikátní boty
Český Krumlov | Zcela unikátní vý-
stavu bot nyní představuje Egon Schi-
ele Art Centrum v Českém Krumlově. 
Unikátní boty na jih Čech přicestova-
ly až z kanadského Toronta ze sbírky 
obuvníka Tomáše Bati. Expozici do-
konce slavnostně zahájila jeho man-
želka Sonja Bata, která takto zapůjčila 
do Evropy unikátní obuvnické kousky 
vůbec poprvé. Kromě současných ex-
ponátů, jsou ve sbírce také boty z mi-
nulých století, dokonce i z období krá-
le Ludvíka XVI. 

Obnoví park
Sokolov | Po vykácení starých kaš-
tanů v parku za Hornickým do-
mem v Sokolově navrhli úředníci 
vysázet místo nich přes 250 keřů 
bobkovišně. Na obnovu parku do-
stalo město dotaci z Evropské unie 
ve výši 4,5 milionu korun.

Matějská pouť
trhala rekordy

Praha | Na Matějskou pouť v Pra-
ze zamířilo letos daleko více ná-
vštěvníků, než před fi nanční kri-
zí. Provozovatelé atrakcí jsou spo-
kojeni a mnou si ruce. Návštěvnost 
byla rekordní. Od 5. března se na ni 
vypravilo 215 tisíc lidí, což je o tisí-
covku více než před začátkem eko-
nomické krize v roce 2007. Napří-
klad jen během Velikonoc za atrak-
cemi vyrazilo na 35 tisíc lidí.

Záchranářům 
pomohou značky
Krkonoše | Pokud se v Krkonoších 
někomu udělá špatně nebo utr-
pí úraz, záchranáři budou mít lep-
ší šanci místo najít. Křižovatky kr-
konošských turistických cest totiž 
dostanou přes léto unikátní kódy, 
podle kterých dispečeři hned bu-
dou vědět, kam poslat záchraná-
ře. Lidem tak bude stačit nahlásit 
číslo tabulky u cesty, takzvaného 
traumabodu.

Praha | První učebnici medicín-
ského práva představili v Senátu 
Parlamentu ČR za účasti 1. mís-
topředsedy Přemysla Sobotky je-
jí autoři MUDr. Mgr. Jolana Těši-
nová a JUDr. MUDr. Roman Žďá-
rek, Ph.D., MBA. 

Potřebná kniha vznikla na 1. lékař-
ské fakultě Univerzity Karlovy, kde 
oba autoři medicínské právo před-
nášejí jako povinný předmět, ze 
kterého studenti lékařství skládají 
státní závěrečnou zkoušku. Při psa-
ní této učebnice autoři usilovali ne-
jen o systematičnost probírané lát-
ky, ale také o řádný výklad právních 
institutů. Medicínské právo je ty-
pické tím, že řada jeho institutů ne-
byla dosud vyložena českou soudní 
praxí. Příčina tohoto jevu je prostá. 
Efektivní poskytnutí zdravotní péče 

První učebnice medicínského práva

pravidelně nesnese odkladu do doby 
skončení zdlouhavého soudního ří-
zení, a tudíž často spory, v nichž by 
některé otázky medicínského práva 
byly řešeny, nejsou ani zahajovány.

V českém prostředí přelomovou 
učebnici medicínského práva na trh 
uvedla a zároveň kmotrem knihy by-
la herečka Eliška Balzerová. 
 Text a foto: Senát PČR

Obchvat
Třemošné uleví 

dopravě

Plzeň | Obyvatelé Třemošné na Pl-
zeňsku se konečně zbavili tisíců aut, 
která obcí denně projížděla na frek-
ventované trase Plzeň - Most. Silni-
čáři tady s předstihem dokončili té-
měř čtyřkilometrový obchvat, který 
vede dopravu kolem obce. Tři a půl 
tisíce obyvatel si tak oddychlo, pro-
tože obchvat obci znatelně uleví. 
Bezmála čtyři kilometry dlouhý ob-
chvat Třemošné s řadou mostů měl 
původně stát 921 milionů. Konečná 
cena však byla vyšší, a to o tři pro-
centa. „Při stavbě stavbaři narazili na 
poddolovaná území. Před 200 lety se 
tam těžilo uhlí a jíly, ale nikde to neby-
lo zaznamenáno. Některá místa se za-
čala propadat, proto byla stavba draž-
ší,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic 
a dálnic Martina Vápeníková.
Obchvat není jedinou stavbou. Na 
něj by dál měla navazovat komuni-
kace směrem na sever Čech. Ale kdy 
se bude pokračovat, není jasné. Vše 
bude totiž záležet na takzvané su-
peranalýze ministerstva dopravy. 
Pokud se bude ve stavbách pokra-
čovat, nejdražší zřejmě bude vel-
ký most u Plas, aby se auta vyhnula 
velkým serpentinám na obou stra-
nách města. 

Hradec Králové | Lidé, kteří mís-
to do popelnic či sběrných dvorů 
vozí odpadky třeba do lesa či na 
louku, mohou mít pěknou ostu-
du. Radnice v Hradci Králové na 
ně totiž nalíčila maskované ka-
mery, které je při činu vyfotí.  

„Záznam z maskovaných kamer bude 
sloužit jako důkazní materiál a dostane 
ho příslušný správní úřad. Ten může při 
identifi kaci spolupracovat s policií a odha-
lit tak pachatele,“ řekla mluvčí hradecké 
městské policie Eva Čížková. Radnice 
z taktických důvodů nechce prozradit, 

na jaká místa kamery umístí. „Budou to 
ale ta místa, kde černé skládky často vzni-
kají. Fotopasti budou mít dobrou optiku 
a noční přisvícení, takže hříšníky odhalí 
i v noci,“ dodala mluvčí. Dosud bylo pro 

policisty obtížné odhalit původce čer-
ných skládek. Někdy se jim to podařilo, 
když mezi odpadky našli osobní doku-
menty lidí, například oddací listy. Teď 
budou mít práci snadnější.
Černé skládky zakládají jak lidé, tak 
i podnikatelské subjekty, které se téměř 
bezplatně zbavují odpadu, jehož likvida-
ce by je stála hodně peněz. Za založení 
černé skládky hrozí jednotlivcům až 50 
tisíc korun pokuty. Podnikatelé a fi rmy 
mohou postihnout sankce až do jedno-
ho milionu korun. Pokud by nastala kon-
taminace půdy a okolí, může se částka 
vyšplhat až na 50 milionů korun.  (ker)

Karlovy Vary | Podnikatelé, hoteliéři, nájemci ob-
chodů, restaurací a další už nebudou muset za 
vjezd do centra lázeňského města platit. Po stíž-
nostech na karlovarském magistrátu si nyní vy-
mohli, že budou mít i nadále vjezd zadarmo 

„Stížnosti podnikatelů byly oprávněné. Vyhláškou jsme 
napravili stav, který vznikl změnou legislativy,“ řekl Me-
tropolu primátor Petr Kulhánek. Ten se tak dohodl 
s ministerstvem vnitra, že osvobozené od poplatků 
budou fyzické nebo právnické osoby, které v lázeň-
ském území užívají nemovitost ke své hospodářské 
nebo podnikatelské činnosti. 

Podle nové vyhlášky nebudou nic platit provozovatelé 
vozidel při prokazatelném poskytování sociálních slu-
žeb v oblasti domácí zdravotní péče a péče o rodinu 
a domácnost. Novou vyhlášku podnikatelé vítají. Dou-
fají, že se už nikdy nic podobného nevrátí. Do konce mi-
nulého roku měli podnikatelé vjezd do vnitřního lázeň-
ského území zdarma. Od 1. ledna však začala platit no-
vela zákona o místních poplatcích a například přenosná 
povolenka pro čtyři auta stála sedm tisíc korun. To se má 
změnit a tím by měly poplatky defi nitivně skončit. Stej-
ný problém nedávno řešila radnice třeba v jihočeském 
Českém Krumlově. Ani zde obyvatelé či podnikatelé za 
vjezd do historického centra už platit nemusejí.  (ker)

Město už požádalo o převod dvou 
nevyužívaných policejních budov 
ve vojenském areálu. Objekty musí 
projít rekonstrukcí. Nyní je ve měs-
tě 17 městských a soukromých pro-
storů, ale ve většině z nich se platí 
za ubytování vysoké částky, i když je 
nájemné regulované.
„Získáním těchto budov se chceme 
pokusit vytvořit fi nančně lépe do-
stupné lokality. Městská sociální ko-
mise je v nynější době zavalena žá-
dostmi o sociální bydlení a vytvoření 
nových míst pro ubytování by měs-
tu velmi pomohlo,“ řekl Metropo-
lu místostarosta Jiří Franc. Vše je 
v současné době zatím ve fázi pří-

prav. Město doufá, že převod do-
mů bude bezplatný. Policií nevyu-
žívané domy, které byly postave-
ny v šedesátých letech minulého 
století, jsou v dobrém stavu. Přes-
to bude muset radnice provést ur-
čité úpravy. Interiér budov není to-
tiž vytvořen pro běžné bydlení. Na 
rekonstrukci chce Kutná Hora zís-
kat dotaci. Budovy nebudou slou-
žit pouze jako útočiště pro sociál-
ně slabé. „Nové prostory budou moci 
využít sociálně slabší, ale i například 
studenti. Počítáme i s tím, že zde za-
vedeme startovací byty pro mladé li-
di nebo rodiny s dětmi,“ popsal plá-
ny do budoucna Franc. (ker)

Plzeň | Nejméně pět set nových 
ptačích budek instalují letos 
ochránci přírody v Plzni. Dí-
ky tomuto projektu zastřeše-
nému městskou teplárnou bu-
dou nové příbytky pro ptáky 
v městských parcích a v zahra-
dách většiny škol a školek na úze-
mí plzeňských obvodů. Ornitologové 
už rozmisťují první várku šedesáti bu-
dek a v průběhu roku budou následo-
vat další.
„První vlnu hnízdění již sice nestihne-
me, ale problémem bylo sehnat levněj-
šího a dobrého výrobce speciálních bu-
dek a dalších komponentů, neboť hlav-
ním kritériem projektu je kromě množ-
ství i kvalita a požadavek, aby budky 
splňovaly určité parametry a vydržely 

v přírodě co nejdéle,“ uvedl Karel 
Makoň ze Záchranné stanice ži-
vočichů v Plzni. Budky mají kla-
sický tvar, jsou z venku ohoblo-
vané a natřené. Celkem 400 bu-
dek s menším otvorem bude ur-
čeno hlavně pro vrabce, sýkory, 

brhlíky. Zbylé s většími vletovými 
otvory pak pro špačky. „Každá budka 
je kvůli vyčištění otevíratelná, má izolo-
vanou střechou, speciální zábranu proti 
kočkám a oplechování proti strakapou-
dům. Počítáme, že takováto budka bu-
de při pravidelné údržbě sloužit mini-
málně sedm až dvanáct let,“ řekl Ma-
koň. Cena jedné budky je 300 Kč. Celý 
projekt vyjde na 150 tisíc korun bez 
započítání dalších nákladů na pravi-
delnou údržbu, čištění a opravy. (ker)
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Na černé skládky s fotopastí

Fotopasti bývají dobře maskovány tak, 
aby o nich hříšník předem nevěděl.

Vjezd do centra Karlových Varů zdarma

Invaze ptačích budek Z policejních budov bude bydlení
Kutná Hora | Radnice v Kutné Hoře dostala skvělý nápad, jak využít dvě 
nevyužité policejní budovy. Vzniknout by zde měly byty na bázi ubytov-
ny pro sociálně slabé a mladé lidi.
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www.servis.opel.cz

Doje te si pro erstvý vzduch! 

Ušet ete si starosti. 
Využijte naší unikátní nabídky. Váš v z zkontrolujeme p ed odjezdem na dovolenou za pouhých 99 K ! 
P íjemné letní zážitky s našimi vozy vám p eje Opel.

30% sleva na originální náhradní díly Opel a 15% sleva na práci p i oprav  
vozu staršího 6 let v autorizovaném servisu Opel
36% sleva na vybrané letní p íslušenství Opel 
36% sleva na letní pneumatiky zn. Michelin, Kleber, BFGoodrich

Prohlídka vozu p ed dovolenou za 99 K .

Opel Servis
Originální. Výhodný.

Nabídka platí u participujících dealer .

Opel_Klimatizace_HP_CZ_246x196_Metropol.indd   1 27.4.11   10:21

Už nebudou
řídit Dopravní 

podnik
Praha | Rada Hlavního města 
Prahy změnila stanovy pražské-
ho Dopravního podniku. Politi-
ci už nebudou moci být členy je-
ho představenstva, fi gurovat bu-
dou jen v dozorčí radě. Předsta-
venstvo bude nově tvořit pouze 
management společnosti a od-
borníci 
Změna se ale týká i samotné-
ho představenstva Dopravního 
podniku. To bude mít menší pra-
vomoci než dřív. V dozorčí ra-
dě zasedne nově patnáct členů, 
pět míst bude vyhrazeno odbo-
rářům. Podle náměstka primáto-
ra Karla Březiny, který dozorčí ra-
du dosud vedl, v ní bude mít pět 
zástupců ODS, tři sociální demo-
kraté a dvě místa obsadí opoziční 
TOP 09. Novými členy dozorčí ra-
dy se stanou například starostové 
pražských radnic: Milan Richter, 
David Vodrážka, Dalibor Mlejn-
ský a Marek Ječmének. Ty doplní 
ještě zastupitel Pavel Hurda. So-
ciální demokracii bude v radě za-
stupovat ředitel motolské nemoc-
nice Miloslav Ludvík a náměstek 
primátora Antonín Weinert, třetí 
člen za ČSSD bude teprve zvolen. 
TOP 09 pošle do dozorčí rady Ji-
řího Nouzu a Jiřího Pařízka. Také 
dozorčí radě Dopravního podniku 
se změní pravomoci. Na rozdíl od 
představenstva jí ale přibudou. 
Rada bude jmenovat i odvolávat 
členy představenstva. Podle no-
vého modelu nebude moct před-
stavenstvo bez souhlasu členů 
dozorčí rady rozhodnout třeba 
o zadlužení společnosti.  (ker)

Okolo důchodové reformy, kterou 
připravila vláda Petra Nečase, se 
vedou vášnivé spory. Těm, kterých 
se bude za pár let týkat, ale větši-
nou není jasné, co udělat, aby by-
li i ve stáří fi nančně zajištěni a ne-
ztratili svoji životní úroveň. Pro 
rady jsme zašli za odborníkem 
v oblasti kapitálového životního 
pojištění se zahraničními zkuše-
nostmi, diplomovaným inženýrem 
ekonomie Davidem Schneiderem 
ze společnosti MaklerServiceBohe-
mia International. 

 Jak dlouho působí vaše společnost 
na českém trhu a čím se zabývá?
Na českém trhu jsme od roku 1992 
a za tu dobu jsme jen v oblasti kapi-
tálového životního pojištění získali 
přes 600 000 klientů, o které se v na-
ší centrále v Ústí nad Labem stará 
23 zaměstnanců. Protože velmi dbá-
me na kvalitu našich služeb, provo-
zujeme v rámci ČR školicí pracoviš-
tě. Cílem naší společnosti je společně 
s ČPP získat co největší výhody pro 
klienty na základě jistot a záruk, kte-
ré jim můžeme, na rozdíl od konku-
rence, nabídnout.

 Co je hlavním produktem?
Našim klientům a jejich rodinám 
chceme zajistit životní úroveň bě-
hem produktivního věku i ve stáří 
tak, aby měli stoprocentní jistotu vlo-
žených peněz a z nich i stoprocentně 
zaručené úroky 2,2 % ročně plus 6 až 
8 % očekávaného zisku za posledních 
60 – 80 let v kapitálovém životním 
pojištění. Navíc, v životě člověka ne-
jsou jen radostné události, může při-
jít delší nemoc, vážný úraz, předčas-
né úmrtí, nezaměstnanost nebo po-
dobné velké zdravotní a sociální pro-
blémy. Ani v tomto případě nemusí 

Dipl. Ing. oec David Schneider působí v oblasti životního pojištění jednadvacet let. V devadesátých letech minulého století 
se podílel na vzdělávání několika tisíc fi nančních poradců z Německa v Ústí nad Labem. Pracoval pro Karls – Ruhe pojišťov-
nu, která po rozdělení Československa z našeho území odešla. Za vyškolené pracovníky v ČR převzal odpovědnost. Nyní pů-
sobí v centrále společnosti MaklerServiceBohemia International v Ústí nad Labem.

Hlavní roli hraje člověk a jeho rodina

Takovouto praxi naprosto odmítáme. 
Svým podpisem společně s ČPP a stá-
tem garantujeme výše uvedené vý-
hody kapitálového životního pojiště-
ní. To je rozdíl oproti konkurenci, kte-
rý zažíváme v každodenní práci.
 Text a foto: Metropol

klient pojištění rušit, částku lze sní-
žit na minimum a neztratit tak ži-
votní úroveň ani v případě potíží, ani 
ve stáří. Přitom využíváme všech zá-
konných možností, především daňo-
vých výhod v zájmu našich klientů, 
to znamená až 12 000 korun ročně. 
Hlavní roli u nás hraje člověk a jeho 
rodina. Ten, kdo si nespoří, nemá bu-
doucnost. 

 Na jakou klientelu se zaměřujete?
Jsou to jak fyzické osoby, tak i za-
městnavatelé. Podnikové důchodové 
zabezpečení má velké výhody. Když 
klient spoří na svůj důchod soukro-
mě, dostane od státu jako daňový 

dárek 1 800 korun za rok. Když spo-
ří přes zaměstnavatele, je tato částka 
12 000 korun ročně. V ČR jsme jedi-
ní, kdo umí podnikové daňové výho-
dy nabízet v praxi.

 Čím se lišíte od konkurence?
Řídíme se zásadou, že všechny zis-
ky pro klienty musí být garantová-
ny. Přes 80 % občanů musí každý den 
své peníze poctivě vydělávat. Přitom 
prostřednictvím různých investič-
ních fondů, kampeliček a letadlových 
her nesou klienti stoprocentní rizi-
ko, že své zhodnocené peníze nedo-
stanou nikdy zpátky, zamlčují se jim 
poplatky a zisky nejsou garantovány. 

Bližší podrobnosti
obdržíte

na zelené lince

800 18 88 18
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NABÍZÍME K PRONÁJMU ATRAKTIVNÍ PROSTORY
 vhodné pro lékařské ordinace, kosmetická studia, kancelářské prostory, rehabilitace apod.

 moderní opravený objekt, výhodná poloha, kompletní služby v Krupce, okres Teplice v Čechách

 v objektu pošta, lékařská ordinace, lékárna

Kontakt: jednatel společnosti: tel.: 602 427 500

Pražská plynárenská poskytuje 
svým odběratelům například opra-
vy plynových spotřebičů zcela zdar-
ma. Stejně tak jsou u ní bezplatné 
opravy netěsností bytových roz-
vodů v rámci zásahu Pohotovost-
ní služby. Zákazníci Pražské plyná-
renské mají k dispozici i celou řa-
du dalších výhod: mohou získat 
odměnu za získání nového zákazní-
ka, slevu na nákup nového plyno-
vého spotřebiče, která dosahuje až 
30 % vč. montáže zdarma nebo sle-
vy, které lze čerpat v rámci věrnost-
ního programu Zákaznická karta 
u téměř 90 partnerů.
Naproti tomu klient, který je v da-
tabázi Pražské plynárenské evido-
ván jako neplatič, riskuje velké vý-
daje. Pokud se mu porouchá ply-
nový spotřebič, vyjde ho oprava, 
kterou mají řádně platící zákazní-
ci zdarma, na zhruba tři tisíce ko-

run. Jinak bezplatné opravy případ-
ných netěsností bytového rozvodu 
v rámci zásahu Pohotovostní služ-
by ho budou stát průměrně dva ti-
síce korun. Zanedbatelné nejsou ani 
částky, které zákazníci Pražské ply-
nárenské mohou získat v rámci bo-
nusového programu fi rmy – se Zá-
kaznickou kartou Pražské plynáren-
ské ušetří za rodinnou dovolenou 
až sedm tisíc korun. Stejnou částku 
uspoří třeba i při nákupu nového 
plynového kotle nebo jeho montá-
ži. Přiznání bonusů je ale podmíně-
no vyrovnáním všech závazků vůči 
fi rmě. „U nás se prostě neplatit nevy-
platí,“ říká vedoucí odboru faktura-
ce a pohledávek Pražské plynáren-
ské Ing. Vladimíra Benešová. 
Pokud některý zákazník Pražské 
plynárenské začne dlužit, protože 
se dostal do nepředvídatelné situ-
ace, měl by svého dodavatele kon-

taktovat a domluvit se s ním na 
způsobu řešení. Pražská plynáren-
ská je připravena přistoupit k jeho 
problému s maximální vstřícností. 
„Chápeme, že se někteří naši zákaz-
níci mohou dostat do obtížné situace, 
která jim zabrání přechodně plnit zá-
vazky. Proto jsme ochotni domluvit se 
s každým na individuálním řešení,“ 
vysvětluje Benešová. Zdlouhavé 
a nákladné vymáhání dluhů soud-
ní cestou je pro Pražskou plynáren-
skou až poslední možností. Svým 
zákazníkům se především snaží na-
bídnout řešení, které by vyhovova-
lo oběma stranám. První upomín-
ka tak například ještě neznamená 
sankce – dlužníkovi není vyměře-
no žádné penále. „Bohužel jsou lidé, 
kteří o žádnou  dohodu nestojí. Ti po-
tom musí počítat s následky, které vy-
plývají ze soudního řízení apod.“ do-
plňuje Benešová. 

Kdo neplatí za plyn, prodělá
O dost peněz mohou přijít zákazníci Pražské plynárenské, kteří jsou jejími dlouhodobými dlužníky. Firma jim totiž 
neposkytne žádnou z výhod, které náleží všem řádně platícím odběratelům. A to se neplatičům může prodražit.

Celostátní soutěž s názvem Regionál-
ní potravina vyhlásilo Ministerstvo 
zemědělství ČR. Cílem této soutěže 
je podpořit malé a střední potravi-
nářské provozy a nejlepším potravi-
nářským výrobkům, které budou spl-
ňovat požadované parametry, dle da-
né metodiky, udělit značku Regionál-
ní potravina Plzeňského kraje. Soutěž 
je pořádána po krajích a v Plzeňském 
kraji ji stejně jako v loňském roce or-
ganizuje Krajská agrární komora ve 
spolupráci s Místní akční skupinou 
Pošumaví z.s.p.o. a Úhlavou o.p.s.
Plzeňský kraj v letošním roce začal 
využívat potravinářských produk-
tů loňských účastníků soutěže pro 
prezentace na tuzemských i regio-
nálních výstavách, ale i na společen-
ských akcích. „Pro další rozvoj i konku-
renceschopnost produktů regionálních 
výrobců na trhu a pro příznivý vývoj 
regionálního hospodářství je třeba stá-
lá a účinná podpora. Plzeňský kraj ne-

chce zasahovat do volné hospodářské 
soutěže, ale má možnost propagovat 
výrobky, které vznikají na jeho území, 
stejně jako to dělají jiné regiony nejen 
v České republice, ale i v celé Evropské 
unii,“ říká hejtman Plzeňského kraje 
Milan Chovanec. Přihlašovatel mu-
sí být fyzická nebo právnická osoba 
oprávněná k podnikání nebo se síd-
lem podnikání na území Plzeňské-
ho kraje. Hodnocení výrobků budou 
provádět významní odborníci, pře-
devším z našeho regionu, zabývající 
se profesionálně zemědělstvím nebo 
potravinářstvím. V hodnotící komisi 
jsou zástupci veterinární správy, ze-
mědělské a potravinářské inspekce, 
ministerstva zemědělství, minister-
stva pro místní rozvoj a pořadatelů. 
Přihlášky, pravidla a průběžné infor-
mace o soutěži najdete na adresách: 
www.regionálnípotravina.cz, www.
posumavi.jz.cz a www.rac.uhlava.cz

(od dop.)

Plzeňský kraj zavádí do svých 
nemocnic novinku – on-line re-
zervaci pro objednávky paci-
entů. Pacienti a praktičtí léka-
ři v Plzeňském kraji nyní ušet-
ří čas i peníze elektronickou re-
zervací na odborná vyšetření. 

Od poloviny března je spuštěn tes-
tovací provoz rezervačního systé-
mu ve dvou nemocnicích Plzeň-
ského kraje. Po půlročním testo-
vacím provozu a vyhodnocení se 
systém, v případě úspěchu, rozšíří 
také do dalších nemocnic zřizova-
ných Plzeňským krajem. Plzeňský 
kraj uvažuje i o nabídnutí projektu 
praktickým lékařům v kraji. 
On-line rezervační systém vyzkouší 
v nemocnicích v Klatovech a Roky-
canech na dvou odděleních. V Kla-
tovech bude systém využívat Oste-
ologické, SONO a chirurgické pra-
coviště, v Rokycanech jej již pou-
žívají Interní ambulance a Ženská 
poradna. Do projektu je zapojena 
i privátní ambulance praktického 
lékaře pro dospělé v Klatovech.
„Objednávání k lékařům přes inter-
net ušetří čas pacientům a usnad-

ní práci zdravotnickému personálu. 
Mělo by výrazně odpadnout papíro-
vání i telefonování, zkrátí se čekací 
doby. Naším cílem je zvýšit dostup-
nost zdravotní péče a zkrátit čekací 
doby pacientů,“ říká radní pro zdra-
votnictví Václav Šimánek, který za-
vedení systému inicioval.  
Pacient bude vědět, kdy a kam je 
objednán popř. další podrobnosti 
o vyšetření či výkonu. Lékař získá 
kontaktní údaje na pacienta, které 
jsou v případě potřeby neocenitel-
né. Systém bude mít zpětnou vaz-
bu. Při mimořádné události nebo 
odvolání lékaře na operační sál by 
registrovaný pacient dostal zpět-
né upozornění formou SMS zprávy 
popř. e-mail. Stejně tak mu přijde 
např. potvrzení rezervace, nebo 
připomínka o objednávce k léka-
ři den předem. Systém bude upo-
zorňovat i lékaře, že je pacient ob-
jednán.
K registraci do rezervačního sys-
tému stačí vyplnit základní údaje 
(jméno a číslo pojištěnce, mobil-
ní tel. číslo, popř. e-mail). Po re-
gistraci si pacient v systému zvolí 
zdravotnické zařízení, vybere od-

dělení, typ ošetření a systém mu 
nabídne volné termíny a časy. Po 
vybrání nejvhodnějšího termí-
nu přijde pacientovi potvrzova-
cí SMS popř.  e-mail. Registrova-
ní pacienti budou mít k dispozi-
ci kompletní přehled o svých vy-
šetřeních. Objednávání za osoby, 
které nemají přístup k internetu, 
může provést zdravotní sestra ne-
bo lékař. Systém umožňuje i jed-
norázový vstup k rezervaci bez 
nutnosti registrace. 
Plně funkční zkušební systém na-
jdete pod http://klekari.plzensky-
kraj.cz/. Ikonu s proklikem najdou 
zájemci i na titulní stránce portá-
lu Plzeňského kraje a na interneto-
vých stránkách nemocnic v Klato-
vech a v Rokycanech. 
Do budoucna by si lidé v Plzeň-
ském kraji při internetovém objed-
návání mohli sami vyhledat pří-
slušné vyšetření a lékaře ve svém 
okolí. Objednávání přes internet 
by mělo fungovat i uvnitř nemoc-
nic. Pacienta by zdravotníci ode-
slali na jednotlivá oddělení k vy-
šetřením podle volných míst v po-
čítači.  (od dop.)

K lékaři bez čekání Soutěž Regionální potravina 
Plzeň |  Výrobci potravin se mohou zúčastnit 2. ročníku soutěže Regi-
onální potravina Plzeňského kraje. Přihlášky do prestižní soutěže Mi-
nisterstva zemědělství mohou zájemci posílat ještě do 5. května. Vy-
hlášení soutěže se uskuteční na Krajském úřadu Plzeňského kraje 18. 
června v rámci Festivalu regionální potraviny.

Pospíšil rezignoval
Plzeň | Ministr spravedlnosti Jiří Po-
spíšil, který déle než rok stál v čele pl-
zeňské právnické fakulty, školu defi -
nitivně opustil. Zrušil i svůj úvazek 
přednášejícího. Důvodem je prý jeho 
zklamání z poměrů na škole. 
„Jsem tím vším zklamán, proto od-
cházím,“ prozradil mladý politik, 
ministr a právník. Pospíšil vždy 
tvrdil, že chce školu po aférách 
s rychlostudenty a plagiáty očis-
tit. Proto všechny překvapilo, když 
při loňských podzimních děkan-
ských volbách prosazoval Květo-
slava Růžičku před reformním Kar-
lem Eliášem. Růžička vyhrál, ale 
nyní, když Eliáš z fakulty odchází, 
Pospíšil školu také opouští. Minis-
tr a místopředseda ODS přiznává, 

že mu na pod-
zim jako kom-
p ro m i s n ě j š í 
děkan připadal 
profesor Růžič-
ka. Ale žádal 
ho, aby komu-
nikoval s Eli-
ášem, aby ho 
měl jako prv-

ního proděkana a aby pokračoval 
v reformách. 
„Svůj odchod považuji za symbolický. 
Jsem nespokojen s tím, že z fakulty od-
cházejí nejlepší učitelé. Považuji za vel-
ký problém, pokud odejdou taková jmé-
na jako profesor Eliáš nebo docent Ha-
vel. To jsou lidé, kteří patří k nejlepším 
v celé zemi,“ uvedl Jiří Pospíšil.  (ker)
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DOMOV PRO SENIORY

CHODOV

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici

„pracovník v sociálních službách„pracovník v sociálních službách
v přímé obslužné péči“v přímé obslužné péči“

 do nepřetržitého provozu (12hodinové směny dle harmonogramu).
 

• podmínkou uzavření pracovního poměru je zejména ukončený kurz
pro pracovníky v sociálních službách a trestní bezúhonnost

• praxe v oboru je vítána, ovšem není podmínkou • nástup dle dohody
• nástupní plat dle platných platových předpisů cca 14 000 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Jana Klímová (personalistka), tel. 267 907 433,
email: jana.klimova@seniordomov.cz

Eva Dvořáková (vedoucího sociálního útvaru), tel. 267907431,
email: eva.dvorakova@seniordomov.cz

Tohle jsou hlavní protagonisté celonárodní akce Pomozte dětem. Zprava Tomáš 
Hanák, Alena Zárybnická, Marcela Augustová, Míša Maurerová a Vojta Kotek. 
Hlavní sbírka, která vynesla přes 14 milionů korun, proběhla o velikonoční ne-
děli, další dárci mohou přispět až do 17. května. Foto: Šárka Jansová

V duetech si na něm zazpívala třeba 
s Petrem Mukem, Alešem Brychtou, 
Matějem Ruppertem nebo Vojtou 
Dykem. Za kmotry novému DVD šli 
Karel Gott, americký jazzový zpěvák 
Lee Andrew Davison, operní pěvec 
Milan Bürger a sólista Alexandrov-
ců Vadim Ananev. Právě proslulý te-
nor Vadim Ananev společně se svě-
toznámou operní pěvkyní Světlanou 
Mareevou zazpívají nejlepší operní 
a muzikálové árie spolu s nejlepšími 

ruskými písněmi 20. května v Praze 
v Kongresovém centru. „Mistra Ka-
linku“ Vadima Ananeva, který milu-
je „zlatou“ Prahu, rád vzpomíná na 
lázeňský pobyt v Karlových Varech 
a líbilo se mu i na Moravě ve vinném 
sklípku, jsme vyzpovídali.

 Vadime, jak dlouho už vystupuje-
te s Alexandrovci, kteří se proslavi-
li po celém světě?
Čtyřiadvacet let. Nejdříve jsem byl 
členem souboru, pak jsem zpíval 

Další bezplatný odběr krve zná-
mých tváří se uskutečnil ve Vše-
obecné fakultní nemocnici na 
Karlově náměstí v Praze.

Problematika dárcovství krve není 
mnoha osobnostem cizí, a proto se 
rozhodly, že si udělají čas a společ-
ně podpoří dobrou věc. I když exis-
tují kritéria a požadavky na dárce 
krve, darovat krev může téměř kaž-

dý z nás – stejně tak jako ji každý 
z nás může jednou potřebovat.
Missky, zpěváci a zpěvačky i herci při-
stoupili k odběru bez obav a s úsmě-
vem na tváři. Každý nich daroval po 
450 mililitrech krve. Podpořit je při-
šla i  Dana Jurásková, bývalá minis-
tryně zdravotnictví, která dnes vyko-
nává funkci ředitelky Všeobecné fa-
kultní nemocnice a z množství dárců 
byla nadšena. Akce Českého červe-

ného kříže k odběru krve se zúčast-
nili missky Lucie Smatanová, Hana 
Věrná, Eva Čerešňáková, nová Čes-
ká Miss Earth 2011 Šárka Cojocarová, 
modelka Nikol Moravcová, zpěvač-
ka Míša Nosková,zpěvák Vilém Čok, 
Michal Foret, moderátor Petr Vágner 
s manželkou Terezou Aster Vágnero-
vou, herec Braňo Polák a Muž roku 
2010 Jan Hájek.
 Text a foto: Šárka Jansová

Celebrity darovaly krev

Mistr „Kalinka“ v květnu zazpívá v Praze
V hotelu Hoffmeister, kousek od Zámeckých schodů v Praze, pokřtila le-
gendární zpěvačka Eva Pilarová své DVD Eva Pilarová – 50 let na scéně.

ruské národní písně jako je třeba 
Kalinka či Ach ty nočenka. Posled-
ních deset let jsem sólistou souboru 
a zpívám úplně všechno od lidových 
písní až po operní árie. 

 Vystupujete i sólově?
Ano, baví mě být sám za sebe a po 
celém Rusku vystupuji i na vlastních 
koncertech. Písně, které si já vyberu 
a v oblečení, ve kterém se cítím dob-
ře. Je příjemné, když odložím unifor-
mu Alexandrovců, sundám z hlavy 
ten „gramofon“ a zazpívám ve slu-
šivém smokingu. Koncert v Praze 
20.5. je první vlaštovkou mého sólo-
vého vystoupení v zahraničí a velmi 
se na něj těším.

 S jakými našimi umělci jste se už 
spřátelil? 
V mládí jsem se snažil napodo-
bit úžasný hlas Karla Gotta, ale po-
pravdě mi to moc nešlo. Nyní je Ka-
rel Gott mým přítelem a byl jsem po-
ctěn, když jsem si s ním mohl zazpí-
vat na koncertu v Kremlu, v Polsku či 
v Belgii. Karel bude mít 12. 5. koncert 
v jednom z prestižních Moskevských 
sálů a rád se na něj půjdu podívat. 
On zase navštíví můj koncert v Pra-
ze. Skvělá je i Eva Pilarová a s rados-
tí jsem se stal jedním z kmotrů její-
ho DVD „50 let na scéně“. Mohu snad 
prozradit, že v souboru Alexandrovci 
jsou samí muži, a když s námi Eva vy-
stupovala, všichni do jednoho se do 

ní zamilovali. Ona totiž nejen krásně 
zpívá, ale je velmi milá a přátelská. 
Další mojí oblíbenou dámou je Hele-

na Vondráčková, výborně zpívá i tan-
cuje a v Moskvě bravurně zahrála na 
bubny. Text a foto:Šárka Jansová

Královská svatba přitahuje mimo-
řádnou pozornost veřejnosti i v na-
ší moderní době. Tím spíš, jedná-li se 
o svatbu prince tak významné mo-
narchie, jakou je Spojené království. 
Miliony lidí po celém světě sledovali  
průběh ceremoniálu ve Westminster-
ském opatství a média se ještě dlou-
ho budou zajímat o ženichova vyzna-
menání, o návrháře nevěstiných ša-
tů, o svatební porcelán a samozřejmě 
o svatební dary. Jeden z nich - hře-
bečka  s modrou krví a vpravdě krá-
lovským jménem Favory Alta XXI – 
30 chce věnovat novomanželům na 
návrh ministra Ivana Fuksy Národ-
ní hřebčín Kladruby nad Labem. Ne-
věsta, slečna Kate Middleton a že-
nich, Jeho královská výsost princ Wil-

liam Arthur Philip Louis, nejstarší syn 
Charlese, prince z Walesu a jeho prv-
ní manželky princezny Diany, dosta-
nou svatebním darem kladrubského 
hřebce jménem Favory Alta XXI - 30, 
který se narodil 15. 5. 2006. Favory 
je nejstarším čistokrevným kmenem 
starokladrubských koní, který se da-
tuje už od roku 1779. (od dop.)

Dar pro královské novomanžele



www.czechcoal.cz
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Jestliže pomáháte druhým, tak pomáháte také sobě 
(Matka Tereza) bylo správné znění tajenky v minulém čísle 
Pražského Metropolu. Na knižního průvodce se může těšit 
Věra Buková z Kolína. Pro úspěšného vylosovaného lušti-
tele dnešní křížovky je připraven fi lm na DVD. Těšíme se 
na vaše odpovědi na adresách: PRAŽSKÝ METROPOL, Vino-
hradská 167, 100 00 Praha 10, nebo krizovkapraha@ty-
deniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli 
kontaktovat) nejpozději do 13. května 2011.

Staré kosti a mladé stromky se snadno lámou (Ovidius) 
bylo správné znění tajenky v minulém čísle Západočeské-
ho Metropolu. Na Dárkové balení sedmnáctky s překvape-
ním ze sokolovského pivovaru Permon se může těšit Jan Mi-
koláš z Plzně. Pro vylosovaného luštitele dnešní křížovky 
je připraven fi lm na DVD. Výherci gratulujeme a těšíme se 
na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ METROPOL, 
Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tyde-
niky.cz nejpozději do 13. května 2011.

Po smrti už nebudeme mít obavy z nesvobody (Sokrates) 
bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na fi lm na DVD 
se může těšit Kateřina Nováková z Hradce Králové. Pro 
úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připra-
ven fi lm na DVD. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: 
VÝCHODOČESKÝ METROPOL, Čs. armády 287, 500 03 
Hradek Králové, nebo krizovkavychod@tydeniky.cz 
(napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontak-
tovat) nejpozději do 13. května 2011.

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

JAK SE VYROVNAT 
S ROZVODEM? Nebuďte na 
trápení sami, pomohu vám! 
Volejte na tel.: 906 706 506

TRÁPÍ VÁS MINULOST? 
Pojďme ji společně vyřešit, 

obraťte se na mě! Vaše astroložka 
Juliana! Tel.: 906 706 506

TTeTeTeTeTeTeTeTeellllll.l.l.l..:::::::: : 999999999900000000006666666666 77777777700000000006666666666 555555555500000000006666666666

na období 6. – 19. 5. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Jestliže budete dál všechno 

přepočítávat na peníze, vytratí se 

nadobro z vašeho života emoce. 

Trpět tím budou vaši nejbližší, ale 

nakonec i vy sami.

Beran 21. 3.-19. 4.

více na tel.: 906 706 506

S partnerem budete sice trá-

vit každou svou volnou chvíli, ale 

ani to nezabrání velkému nedoro-

zumění, jehož živnou půdou bude 

vaše neustálé flirtování.

Býk 20. 4.-20. 5.

více na tel.: 906 706 506

Dostanete poslední šanci 

napravit chybu, kterou jste učinili 

v dobré víře, že pomáháte rodině. 

Mohli byste se jinak dostat i do 

rozporu se zákonem.

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Přepracování neberte na leh-

kou váhu, protože by se mohlo 
podepsat nejen na vaší náladě, ale 

také na vašem zdraví. Preventivní 

prohlídka vám ukáže.

Rak 22. 6.-22. 7.

více na tel.: 906 706 506

Nemusíte mít obavy, že se 

nezařadíte do nového kolektivu. 

Jeho členové si vás hned oblíbí, 

takže se můžete naplno věnovat 

nové práci nebo zálibám.

Lev 23. 7.-22. 8.

více na tel.: 906 706 506

Zaděláte si na velký pro-

blém, když budete podceňovat 

své schopnosti. Přeskočí vás úpl-

ně neschopný člověk, který má 

jenom plno řečí a ostré lokty.

Panna 23. 8.-22. 9.

více na tel.: 906 706 506

Uděláte rozhodný krok a dáte 

jisté osobě najevo svou zamilova-

nost. Vůbec přitom neprohloupíte, 

protože na to už nějaký čas čeká 

a opětuje vaše city.

Váhy 23. 9.-23. 10.

více na tel.: 906 706 506

Někdo vám zamotá hlavu ná-

padem, který je hodně riskantní. 

Spoléhejte na svůj zdravý rozum, 

jinak se dostanete do dluhů a do 

podřízeného postavení.

Štír 24. 10.-22. 11.

více na tel.: 906 706 506

Při pracovních pohovorech 

vám komise bude okatě dávat 

přednost před ostatními. Neskoč-

te jí hned na špek, protože se za 

tím skrývá čertovo kopýtko.

Střelec 23. 11.-21. 12.

více na tel.: 906 706 506

Zachovejte chladnou mysl 

a nedělejte ukvapené závěry. Pro-

blémy v partnerském vztahu se 

brzo vyřeší, když na protějšek ne-

vychrlíte spršku podezření.

Kozoroh 22. 12.-19. 1.

více na tel.: 906 706 506

Nervozita z nové práce z vás 

opadne po prvním úspěšně spl-

něném úkolu. Šéfovi padnete do 

oka, ale spolupracovníci si k vám 

budou chvíli hledat cestu.

Vodnář 20. 1.-18. 2.

více na tel.: 906 706 506

Není třeba panikařit a bát 

se samoty. Na obzoru se už záhy 

objeví vážný vztah, jehož kvality 

budete moci hned ověřit během 

krátké exotické dovolené.

Ryby 19. 2.-20. 3.

více na tel.: 906 706 506

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

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

Astroporadna

Zdeňka astrologie, výklad karet
specializace rodina, děti
JAKO MATKA JSTE SELHALA? 
Jak napravit svou chybu?
Ráda vám poradím!

Tel.: 906 706 506

Chantal astrologie, výklad karet
specializace láska, partnerství
CHCETE ROZJASNIT SVŮJ 
ŽIVOT NOVOU LÁSKOU?
Společně ji brzy najdeme!

Tel.: 906 706 506

Martina výklad karet
specializace nevěra, vztahy
MŮŽETE MU VĚŘIT? 
Není vám nevěrný? Ohleduplně vám 
odpovím, zavolejte!

Tel.: 906 706 506

Bohunka astrologie, karma
specializace povolání, kariéra
JAKÉ ZAMĚSTNÁNÍ JE PRO VÁS 
TO PRAVÉ? Poradím vám,
zavolejte mi!

Tel.: 906 706 506
Gabriel numerologie, kyvadlo
specializace finance, rozhodnutí
POČÍTÁTE KAŽDOU KORUNU?
Povím vám, kdy se vám
začne dařit lépe!

Tel.: 906 706 506
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Plzeň | Nosorožčí slečna Manjula z plzeňské zoologické za-
hrady oslavila třetí narozeniny a místo dortu dostala zdra-
vou výživu. Svým mlaskáním všem okolo dokazovala, že jí 
zdravá mlsnota opravdu chutná. „Hlavně žere seno se slámou, 
granule a čerstvé ovoce a zeleninu. Úplně nejraději má ale ba-
nány,“ prozradil kurátor kopytníků Aleš Toman s tím, že je 
Manjula, která vá-
ží asi 1200 kilogra-
mů, zatím ještě stá-
le ve vývinu. „Po-
hlavně dospělá bude 
až tak ve čtyřech le-
tech,“ dodal Toman. 
Plzeňská zoo je je-
dinou českou za-
hradou, která noso-
rožce indické cho-
vá. Kromě Manju-
ly tu od loňského 
dubna žije ještě té-
měř sedmiletý Be-
ni, který je prý pro-
ti samičce větší po-
žitkář a pohodář. „Zatímco ona má kůži zrohovatělou, on ji má 
jemňounkou jako dětský zadeček, jak se neustále máchá ve vo-
dě,“ popsal své svěřence kurátor. „Manjula je také mnohem 
opatrnější a lekavější,“ doplňuje mluvčí zoo Martin Vobruba. 
A co nosorožcům říkají návštěvníci? „Nejvíc mě dokáže na-
štvat, když si je lidé pletou s hrochy,“ dodává Vobruba.  

Manjula
měla narozeniny

Zas kvete šeřík. Již 66 let uplynulo od 
skončení dosud nejničivější války a kaž-
dý, jen trochu rozumně uvažující člověk 
byl přesvědčen, že to byla světová válka 
poslední.

Ona vůně šeříku umocňovala tuto touhu 
po míru a všichni tehdejší aktéři – vojá-
ci, odbojáři či vězni koncentračních táborů 
a káznic, přinášející nám svobodu za cenu 
nesmírných lidských obětí, se utvrzovali 
v tom, že takovéto peklo se nesmí už nikdy 
na této zemi opakovat. S plynutím času se 
s menší nebo větší měrou naplňovala ta-
to předsevzetí. Po období respektování té-
to lidské důstojnosti, přišla období vrtka-
vá až nastala doba, kdy důstojnost a váž-
nost je představována již jen nahromadě-
ným majetkem a tučným kontem v bance, 
často bez schopnosti prokázání původu 
u skupiny horních schopných (nebo všeho-
schopných) a většinou spodních neschop-
ných, nezaměstnaných, bezdomovců, ne-
přizpůsobivých se svobodné a demokratic-
ké společnosti. Krize hospodářská, sociální, 
politická a kulturní se řeší dle osvědčené-
ho receptu – omezovat výdaje na vše, ze-
jména sociální a zdravotní oblast, na kultu-
ru, školství, vědu, zaměstnanost i na bez-

pečnost občanů – policisté mohou chodit 
k zásahům proti zločinu pěšky nebo jezdit 
na kole. Nesmí se však omezovat zisky hor-
ních. Výjimku tvoří výdaje na armádu. Po 
té, co se naše armáda stala žoldnéřským 
sborem NATO i my jsme se stali válečnými 
mírotvorci v různých částech světa – Jugo-
slávii, Afghánistánu, Iráku, Africe atd.. Tak 
předsevzetí obětí po skončení druhé světo-
vé války vzala za své.

Připomínáme-li si v dnešních dnech ony 
slavné okamžiky, kdy svět začal opět ko-
nečně svobodně dýchat, zamysleme se 
i nad tím, že položením květiny k hrobům 
a památníkům těch, co položili své životy, 
abychom my mohli šťastně žít, jim vracíme 
jejich lidskou důstojnost, která se nám ži-
vým pomalu, ale jistě vytrácí. 

Jan Sladký
Okresní výbor KSČM Plzeň-sever 
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Svým podpisem souhlasím s tím, aby s mými osobními údaji bylo nakládáno 
v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném 
znění a aby mé osobní údaje byly počítačově zpracovány pro interní potřeby 
pořadatele soutěže, společnostní ECE Projektmanagement Praha s.r.o., 
IČ: 65413695, Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1. Svou účastí v soutěži 
přijímám její pravidla, která jsou vyvěšena na www.arkady-pankrac.cz.   

Jméno:*

Příjmení:*

PSČ:*

Email:*

Kontaktní telefon:*

Podpis:*

Hodnota účtenky (obchod):*

*Povinné údaje
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Vídeň je proslulá řadou muzeí 
a galerií. Prohlédnout si v nich lze 
takřka úplně vše, od klasických 
děl slavných mistrů až po umění 
moderního designu. V popředí zá-
jmu návštěvníků Vídně bývá gale-
rie Albertina u císařského paláce 
Hofburg nebo muzeum přírodních 
věd na náměstí Marie-Terezie.
Pokud ale chcete poznat Vídeň 
blíž, jděte si prohlédnout soukro-
mé sbírky. Například sbírku nej-
většího sběratele umění na svě-
te knížete Hanse Adama II. z Lich-
tenštejna nebo galerii moderního 
umění Essl muzeum. 

Lichtenštejnské muzeum 
Palác na Fürstengasse číslo 1 je 
letním sídlem rodu Lichtenštejnů. 
Dnes je naplněn sbírkou obrazů 
malířů Rafaela, Rubense, Van Dyc-
ka nebo Rembrandta, sochami, 
nábytkem, porcelánem a kniha-
mi. Každý ze sálů přivítá návštěv-
níky barokní freskovou malbou 
na stropě, které znázorňují hr-
diny antických bájí. Palác je roz-
dělen na pokoje pro dámy a pá-

ny. V dámském křídle je nainsta-
lována výstava stříbrného nádobí 
a servisu, u kterého stolovala a ze 
kterého jedla císařovna Marie Te-
rezie. Žádný z talířů a příborů si 
ovšem nemůžete prohlédnout 
zblízka. Už při prvním náklonu 
nad stůl se servisem, se v paláci 
spustí alarm. 
V bývalých pokojích pro pány se 
dnes nachází velkolepá klasicist-
ní knihovna, sbírka Lichtenštejnů 
obsahuje více než sto tisíc svazků. 
V hale paláce návštěvníky upou-
tá Zlatý kočár, který nechal v roce 
1737 vyrobit kníže Josef Václav I.
u příležitosti svého jmenování 
císařským velvyslancem u fran-
couzského dvora. Knížecí sbírka 
patřila už v devatenáctém stole-
tí k hlavním atrakcím Vídně, dnes 
mají návštěvníci díky sběratelství 
rodu Lichtenštejnů možnost pro-
žít slávu baroka z první ruky.
Návštěvu Lichtenštejnského mu-
zea si určitě naplánujte na neděli. 
Kromě prohlídky knížecích sbírek 
se tam můžete v největším svět-
ském barokním sále o rozloze šest 

Vídeň láká do muzeí se soukromými sbírkami
Hlavní město našich rakouských sousedů Vídeň má punc elegantní dá-
my tančící v rytmu valčíku. Je městem Mozarta, opery a umění, někdej-
ším sídlem císařů. Turistům Vídeň nabízí především historii a tradici, 
ale i užijí si tam i dostatek extravagance. K zastavení láká řada náměstí 
a ulic, kde se jakoby se zastavil čas, na druhou stranu město nabízí i řa-
du stylových moderních míst.

set metrů čtvrečních - Heraklově 
sále - zaposlouchat při hodinovém 
koncertu do tónů barokní hudby. 
Zároveň je možné návštěvu mu-
zea spojit i s gastronomickým zá-
žitkem, obědem v zahradě muzea  
v Rubensově restauraci. Přednost 
tam ale před poledním menu dej-
te výběru z jídelního lístku. 

Essl muzeum
Opakem barokních sbírek Lichten-
štejnů a také na druhém konci Víd-
ně v části Klosterneuburg stojí mu-
zeum moderního umění Essl muze-
um. Přes sedm tisíc děl v něm je ma-
jetkem manželů Agnes a Karlheinze 
Esslových, kteří jsou zároveň majite-
li řetězce obchodních domů se sta-

Zlatý kočár ve vstupní hale Lichtenštejnského muzea.

Muzeum moderního umění Essl muzeum.

vebninami Baumax. Jejich sbírka po-
skytuje jedinečný pohled na soudobé 
umění a tvoří jádro sbírky rakouské-
ho malířství po roce 1945. Ve sbírce 
ale najdete i současné umění Evro-
py, Ameriky, Austrálie, Mexika, Číny 
a Indie. Díla moderních umělců do-
stala ve dvou budovách muzea vel-
korysý prostor, osvětlený ve většině 
případů denním světlem. Muzeum 
má také velkoryse navržené prosto-
ry pro uložení sbírky. Klimatizova-
ný depozitář, kde jsou díla zavěšena 
na deset metrů vysokých pojízdných 
panelech, návštěvníky ohromí.
Každý rok představí muzeum dí-
la umělců v deseti výstavách a pro-
gram vychází ze sbírky Esslových. 
V současné době je v muzeu k vidění 
také výstava pro děti Festival zvířat. 
„Jako kurátoři výstavy působily v tom-
to případě děti ve věku od tří do dva-
nácti let. Ty vybraly díla, která nyní vy-
stavujeme,“ připomněla vedoucí mu-
zea Regina Holler-Strobl.
Do Vídně se dá z České republiky do-
stat rychle a jednoduše. Z Prahy i Br-
na vlakem Českých drah na nádra-
ží Vídeň Meidling nebo autobusem 
Student Agency na nádraží Vídeň 
Praterstern.  

Text a foto: Gabriela Peringerová

Lichtenštejnské muzeum
www.liechtensteinmuseum.at

• otvírací doba: podělí až neděle 
10 – 17 hodin
• základní vstupné 10 EUR
•  nedělní vstupné s koncertem 

a jídlem v restauraci 30 EUR
•  doprava: tramvaj linky D do 

stanice Seegasse,
metro trasa U4 do stanice
Friedensbrücke.

Essl muzeum
www.essl.museum

•  otvírací doba: úterý až neděle 
10 – 18 hodin

•  základní vstupné 7 EUR
rodinné vstupné 10 EUR

•  doprava: zdarma bus
z Albertinaplatz
(u Cafe Mozart)
v 10, 12, 14 a 16 hodin. 

Vážení a milí čtenáři
i příznivci Metropolu,
pravděpodobně znáte přísloví: Kam 
nechodí slunce, chodí lékař. A právě 
to mě přivedlo k dnešnímu zamyš-
lení. 
Z vědeckého pohledu je Slunce ob-
rovská žhavá koule plynu, převážně 
vodíku. Její jádro funguje jako ob-
rovský jaderný reaktor, ve kterém 
se atomy vodíku pod ohromným tla-
kem přeměňují na těžší atomy helia. 
Tahle nukleární reakce přetváří kaž-
dou sekundu pět milionů tun hmoty 

v energii. Ta tryská na povrch Slun-
ce jako světlo a teplo a zalévá celou 
sluneční soustavu. Naše planeta je 
od Slunce vzdálena 149 600 000 ki-
lometrů. Aby na ní pro nás bylo bez-
pečno, je opatřena ochrannou vrst-
vou ozonu. Pokud si v ní sami vlast-
ní nezodpovědností a hloupostí 
nenaděláme díry, budou na ní v bez-
pečí naše děti, vnoučata, pravnou-
čata i další generace. Možná si teď 
řeknete jaký je to vlastně zázrak, že 
z nás ještě není škvarek. Není, pro-
tože se nic na tom nevymyká přírod-

ním zákonům a lze to právě vědec-
ky zdůvodnit.
Z laického hlediska je pro nás, ži-
vé bytosti, Slunce dárcem nezměr-
né energie, kterou na jaře tolik po-
třebujeme povzbudit své tělo i duši. 
Všechny naše orgány, buňky, mole-
kuly ba i atomy na sluneční svit re-
agují blahodárně. Také jste si všim-
li, že slunečný den snad všem lidem 
vloudí do tváří optimismus, dobrou 
náladu, toleranci, vstřícnost, sluš-
nost a všeobecně snahu být lepším? 
Já ano. Opravdu to funguje. A to 

je moc dobře. Kladu si proto otáz-
ku a hned si na ni odpovídám: Ně-
co, velmi moudrého, tam nahoře ve 
vesmíru, musí být. Osobně dávám 
přednost tomu Slunce nestudovat, 
ale obdivovat.
Proto vzdávám hold Slunci a vám za 
všechny tvůrce dnešního vydání Me-
tropolu přeji co nejvíc sluníčkových 
dnů a pohody.

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz


