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Vteřinové semafory
často ohrožují chodce

Posvítili jsme si na semafory. Vstoupíte do silnice a skočí červená. „Zlé“ semafory jsme natočili. Na webu
Metro.cz uvidíte ty nejhorší z nich v hlavním městě. Chudáci chodci. Najíždějí na nás auta STRANA 6

Kalousek
vyhrožoval
Lessymu

Ministr financí Miroslav Kalousek údajně vyhrožoval
policejnímu prezidentovi
Lessymu kvůli kauze nákupu letounů CASA. Hlavní
správce státní pokladny vyzval Lessyho k předložení
důkazů. STRANA 2

Pozor na
medúzy

Španělské pobřeží zaplavují medúzy, které způsobují
nepříjemná žahnutí plavcům. Mnoho lidí již muselo
být ošetřeno. STRANA 5

Policisté si
vydělávali
u filmu

V Pamploně se denně hraje o přežití ve slavných bězích

Šest lidí bylo včera zraněno během již šestého dne adrenalinových úprků odvážlivců před býky v severošpanělské Pamploně. Vyhlášená akce, která je vyhledávaným cílem turistů, je součástí oslav svátku svatého Fermína, patrona města. Tři
lidé podle nemocnice utrpěli zranění na hlavě, tři v obličeji, na zádech a ramenou. Žádné z těchto zranění ale lékaři neoznačili za vážné. V minulosti si tradiční běhy vyžádaly i oběti na životech. Od roku 1924, kdy se vedou podrobnější záznaGETTY
my, přišlo o život 15 lidí.

Téměř dvacítka policistů
má zaděláno na pořádný
problém. Nezákonně si totiž přivydělávali s filmovým štábem. STRANA 2

Kvóty na ženy?

Unie chce zavést minimální počet žen, které mají být
na řídicích místech firem.
Je to reálné? STRANA 12
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UDÁLOSTI
Krkonoše

Opravená
stezka

Turisté v Krkonoších by se
ještě letos mohli dočkat
opravené Jantarové cesty
vedoucí z hřebenové Luční
boudy k polským hranicím.
Jantarová cesta, která je velmi
poničená, je jedním z úseků
Slezské cesty. Již od devátého
století byla důležitou spojnicí
z Čech do Polska.
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Ministr Kalousek
zastrašoval policii
Další skandál kolem kauzy nákupu
letadel CASA je na
světě.
Ministr financí si podle všeho
příliš nebral k srdci varování
premiéra Petra Nečase, aby nevolal policistům kvůli kauze letounů CASA, protože by ho to
mohlo stát vládní post.
To si Kalousek vyslechl minulé pondělí, o dva dny později údajně kontaktoval policejního prezidenta a v telefonátech „padla slova, která zaznít
neměla“. Alespoň to tvrdí
sám šéf policie Petr Lessy. Ministr mu navíc nevolal jednou,
ale rovnou třikrát. Lessy v ČT
řekl, že tři hovory dohromady
trvaly 14 minut. „Považoval
jsem je za nevhodné,“ řekl Lessy. Kalousek prý uvedl, že

Šéf policistů Petr Lessy

„všichni budou brzy odstíháni“. Později volal znovu a svá
slova mírnil. Ministr financí telefonický kontakt s šéfem policie popírá a označuje ho za pro-

ČTK

vokaci. Lessyho vyzval, ať předloží buď důkazy, nebo složí
funkci. Premiér Nečas žádá po
policejním šéfovi vysvětlení a
důkazy, že se telefonáty v tom-

to znění opravdu uskutečnily.
Zároveň nechápe, jak je možné, že Lessy informaci nepodal
nejdříve ministru vnitra a zároveň jemu. JC, iDNES.cz

Zprávy krátce

Bral úplatky,
čeká ho vězení

Parní válec se z ničeho
nic rozjel

Ústecký soud uznal bývalého ředitele dotačního úřadu Severozápad Petra Kušnierze vinným
z přijímání úplatků. Do vězení
ho poslal na 7,5 roku. Vymáhal
po žadatelích o evropské dotace
minimálně 1,7 milionu korun
jako úplatky. 255 tisíc korun fyzicky převzal. ČTK

Vyhrála se svou kávou

Církevní restituce
možná už dnes
Poslanci by mohli už dnes hlasovat o církevních restitucích. Připouštějí to i opoziční poslanci. ČTK

Silniční válec ve Vrchlabí se sám
rozjel a zničil dvě nákladní auta.
Při nehodě se 49letému řidiči válce ani nikomu jinému nic nestalo. Škodu zatím policie nevyčíslila. Zkouška u řidiče válce na alkohol byla negativní. ČTK

Vítězem letošní soutěže pro začínající podnikatele Rozjezdy 2012
se stala Kateřina Šumpíková, která vymyslela projekt: nabízí firmám kávu na klíč. Praží vlastní
čerstvou kávu, kterou klientům
přivezou. Navíc k ní dostanou
kvalitní kávovar, o který dodavatelé kávy pečují. ČTK

Policisté. Přijde trest
za černé kšefty u filmu
Práce u filmu se nevyplatila osmnácti
policistům. V uniformě pracovali pro
filmové tvůrce. Chodili dřív ze služby
nebo simulovali, že jsou nemocní. To
proto, aby si mohli přivydělat stovky
tisíc ročně. Nyní osmnácti policistům, kteří ve služební uniformě pracovali pro filmaře nebo brali úplatky,
hrozí tvrdé tresty – až osm let vězení.
Skupina se údajně nechávala nelegálně najímat na práci firmou, která
zajišťovala různé činnosti pro filmový

průmysl. Policisté například odkláněli dopravu nebo uzavírali prostory. Policisté se uvolňovali ze služeb, někteří
dokonce zneužívali doby pracovní neschopnosti. Odměna za účast na akci
činila pro každého nejméně dva tisíce korun.
Policisté ze zákona vedle policejní
služby nesmějí vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost kromě práce
vědecké, pedagogické, publicistické
nebo umělecké. ČTK
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Psi ostravského
soudce jsou
v karanténě

Psi Miloslava Studničky,
který v pondělí za dosud
ne zcela jasných okolností zemřel, jsou v karanténě. Potrvá pět dní. Strážníci z Frenštátu pod Radhoštěm do té doby chtějí
najít vhodný útulek,
kam by se smečka přesunula. Jde o čtyři dospělé
a 16 mladých psů. ČTK

Vznikne
v Beskydech
nová věznice?
Věznice v Ostravě-Heřmanicích praská ve
švech. Také proto měla
vzniknout nová věznice
ve Vyšních Lhotách na
Frýdecko-Místecku. Jenže po pádu ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila
to vůbec není jisté, ačkoliv už probíhá nábor zaměstnanců. Ministerstvo
se má vyjádřit příští týden. iDNES.cz

Kampa se stala
malou Francií

Anketa
Proč jste dorazili na slavnosti
Le marché du 14 Juillet?

Edita Schreierová

Francouzi slaví na
Kampě pád Bastily.
Přijďte, ochutnejte,
zatancujte si.

Malou Stranou znějí francouzské šansony a ulicemi se
line vůně palačinek, vína a
šneků. Nedaleko Karlova mostu na Kampě byly včera zahájeny trhy Le marché du 14
Juillet v souvislosti se zítřejším francouzským státním
svátkem dobytí pevnosti Bastila. Letos od této události
uplyne 223 let.
Návštěvníci zde mohou
ochutnat typické francouzské
pokrmy a delikatesy, stejně
jako víno nebo šampaňské.
Všech třiadvacet stánků je otevřeno každý den až do neděle
od 10 do 20 hodin.
Atmosféru dokresluje živá

66 let, důchodkyně, Praha
„Přišli jsme se sem podívat, jako
ostatně každý rok. Je to tu příjemné,
komorní, najednou v centru Prahy
takový zvláštní, cizokrajný kout.

Karen Corbay

41 let, lektorka, Francie/Praha
„V Praze žiji už šest let a po Francii se
mi stýská. O to jsem radši, že se tu
konají tyto slavnosti. Už se těším až si
zase dám pokrmy tam od nás.“

Na dobroty na Kampu

hudba. V dnes a zítra se koná
tradiční francouzská tancovačka s živou hudbou až do 22
hodin. „Skutečně to tu vypadá jako na francouzském tržišti,“ pochvaluje si francouzský velvyslanec Pierre Lévy,

PAVEL TŮMA

který trhy slavnostně zahájil.
„Navíc umístění akce je úžasné. Karlův most a celá Kampa
tomu svou krásou dodávají jedinečnou atmosféru,“ dodává
spokojeně pan velvyslanec.
MARTIN HOLZKNECHT

Eric Verdanen

23 let, student, Nizozemsko
„Vůbec jsme o slavnostech nevěděli, jen jsme tudy procházeli.
Ve Francii jsem byl před třemi lety
a i tady je to moc milé.“

Autor: Martin Holzknecht

Zprávy krátce

inzerce

Festival šachu a her

V Pardubicích začal 23. ročník mezinárodního festivalu šachu a her
Czech Open. Lidé budou moct hrát různé hry. Nejvýznamnější akcí bude
šachový turnaj Pardubice Open, který se koná od 20. do 28. července.
Pro veřejnost jsou připravené i další akce, například turnaj ve skládání
ČTK
Rubikovy kostky, pokerové turnaje a další. Vstup je zdarma.

www.metro.cz
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Krátká
zelená
chodcům
nestačí
K přechodu přichází starší paní. Čeká na zelenou.
Ve chvíli, kdy se rozsvítí,
na okamžik zaváhá.
Když vstoupí do vozovky, padne v podstatě okamžitě červená. Musí si
pospíšit, a to pro ni není
zrovna snadné. Možná
také ví, že jakmile na
přechod vstoupí, může
v klidu přejít ulici, aniž
by jí něco hrozilo. Ale
třeba to netuší blížící se
řidiči. U bleskových semaforů totiž nejde ani
tak o to, jestli smíte,
nebo nesmíte dokončit
přecházení. Problémem
je chování lidí za volantem a nedostatek vzájemné ohleduplnosti.
Zkuste si představit, že
se o berlích snažíte vyhnout řidičům, kteří vás
netrpělivě objíždí v hlučném SUV. Představte si,
jak příjemné je takové
přecházení mamince
s kočárkem.
JIŘÍ
BIGAS

vedoucí portálu
Metro.cz

inzerce

Zuřivě tu troubí
a najíždějí na nás
Chodci se bojí přecházet na semaforech s krátkou zelenou. Posvítili jsme
si na problémové
přechody.
Sotva vkročíte na přechod,
padne červená. Podle pravidel provozu máte právo v klidu dojít na druhou stranu silnice. Řidiči ale často při pohledu na chodce, který kráčí
po přechodu na červenou,
ztrácí trpělivost a snaží se ho
objet. Není tak divu, že se
chodci po podobných přechodech často bojí přecházet. „Jeden takový přechod je v Nuselské ulici. Zelená tam trvá
asi tři vteřiny,“ píše čtenářka
Jarmila Kabilková.
Na místo jsme se vypravili
s kamerou a zjistili, že zelená
svítí přesně pět vteřin (video
najdete na Metro.cz). Starší
paní, která se na místě snažila přejít, však stačila na zelenou ujít pouze dva kroky.
Když došla na druhou stranu
silnice, řidičům již dávno svítila zelená. „O problému
víme. Nejde však o špatně nastavený systém semaforů, ale
o chování řidičů, kteří nema-

Kde jsme přecházeli

Komunardů/
Ortenovo náměstí/
U Uranie
4,9 sekundy

Měřili jsme, jak
dlouho svítí zelená
na přechodech pro
chodce.

Zdroj: www.metro.cz

Jak to vidím já
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Holešovice
Karlín

Hradčany

Čtenáři Metra upozornili na
desítky přechodů v Praze, na
kterých svítí zelená jen krátce
a je obtížné přejít.
●

Italská/
Seifertova

Radlická/
Ostrovského

PRAHA

8 sekund
Smíchov

Vyšehrad
Podolská/
Podolské nábřeží
8,9 sekundy

Nuselská/
Mendíků
5 sekund

Podolí

Video najdete na

WWW.METRO.CZ
Číslo dne

40

Vaše tipy

Zhruba tolik tipů na nebezpečné přechody jste nám poslali. Na Metro.cz najdete videoreportáž a seznam nebezpečných křižovatek.

5 sekund

Vršovice

Bohdalecká/
Chodovská/
Záběhlická
10 sekund

jí trpělivost a chodce často na
přechodu objíždějí. Kdyby
byla zelená pro chodce delší,
houstl by provoz,“ říká mluvčí Eltoda Jan Rafaj.
V Praze je zhruba šest set
křižovatek řízených semafory. „Problém je hlavně na přechodech v ulicích, kam řidiči
odbočují v dobu, kdy chodci
přecházejí,“ popisuje Rafaj.

ADAM
VÁCHAL

adam.vachal@metro.cz

●

●

„Již dříve jsem chtěla upozornit na křižovatku ulic Vysočanská a Prosecká, na které se přechod pro chodce
nedá stihnout přejít. Vím, že
můžu přechod přejít i po naskočení červené, jenže se mi
několikrát stalo, že řidiči aut
vyrážející z boční ulice na
mě zuřivě troubili,“ píše čtenářka Jitka Jindřichová z Prahy 9.
„Nepochybně jeden z nejšílenějších je přechod přes magistrálu na náměstí I. P. Pavlova přes Sokolovskou ulici.
Zelená pro chodce svítí pouze pár sekund, takže ani nejrychlejší chodci nestihnou
přejít celý přechod. Současně s rozsvícením červené
pro chodce se rozjíždějí auta
z vedlejší Ječné ulice a řidiči
odbočující na magistrálu často do chodců najíždějí,“ píše
čtenář Roman Grill.
„Na přechodu na Ortenově
náměstí k základní škole
T. G. Masaryka trvá zelená
dvě vteřiny. Ono je sice fajn,
že můžete dojít na červenou, ale ten stres je hrozný,“
píše čtenář Jan Bárta.

SVĚT
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Medúzy útočí
na Španělsko

Jedete na dovolenou na
španělské pobřeží? Dejte
pozor na žahnutí od
medúz.

Poměrně suchý podzim i jaro, vysoké
teploty a větrné proudy v těchto
dnech – to jsou faktory, v jejichž důsledku letos v létě stoupá množství
medúz u španělských středomořských břehů. Podle oceánografů letos
oblast zaplaví pravděpodobně mnohem více medúz než v minulých letech, upozorňuje španělský deník El
Mundo.
„Proudy způsobují, že se medúzy
přibližují k břehům, vliv na to ale
měla i skutečnost, že je suchý rok, a
proto řeky přivádějí méně vody do
moře,“ vysvětluje oceánograf Ricardo
Aguilar. V letech, kdy prší více, voda
z řek přitéká k pobřeží, kam přináší
sladkou vodu, kterou medúzy nemají
rády.
Avšak nedostatek srážek v letošním
roce způsobil, že na pobřeží nepřitekla takřka žádná voda, a proto medúzy
připluly blízko k pobřeží. ČTK

Pozor na žahnutí

Vodní živočichové dokážou pěkně znepříjemnit dovolenou.
●

●

V uplynulých dnech velké množství
medúz v několika vlnách připlulo
k pobřeží Costa del Sol, kde ztěžují
nejen koupání. Ve stanicích první pomoci rozesetých po celém pobřeží
musely být ošetřeny kvůli žahnutí už
tisíce lidí.
Mnohé mořské druhy se ale medúzami živí, počínaje mořskými želvami,
přes racky, až po tuňáky. Když dochází k populační explozi medúz, jsou
pro moře jako mana z nebe.

Zprávy krátce

Lavina zabíjela

Syrský diplomat zběhl

Množství obětí včerejšího pádu laviny v oblasti nejvyšší evropské
hory Mont Blanc už stouplo na devět poté, co záchranáři pod sněhem našli další tři mrtvé. Po čtyřech pohřešovaných se navíc stále pátrá, uvedla agentura AFP. Dalších devět lidí utrpělo zranění.
Češi mezi postiženými podle dostupných informací nejsou.

Velvyslanec v Iráku Naváf Fáris
potvrdil, že přešel na stranu povstalců. Vyzval vojáky syrského
prezidenta Bašára Asada, aby obrátili zbraně proti režimu a chránili obyvatele. Je to druhý ze syrských diplomatů, který opustil
Asadovu vládu a druhý nejvýznamnější zběh po brigádním generálovi Manafu Tlasovi. ČTK

Řekové. Dusí je šetření.
Každý pátý nemá práci
Míra nezaměstnanosti v Řecku v dubnu vystoupila na rekordních 22,5 procenta. Za poslední rok přibylo více
než 307 tisíc nezaměstnaných. Jejich
počet se tak meziročně zvýšil o více
než 38 procent.
Nezaměstnanost je v Řecku na vzestupu hlavně kvůli drastickým úsporným opatřením, která vedou k poklesu poptávky. Firmy jsou nuceny omezovat výrobu a propouštět. Velká část
propuštěných je ale ze státních institucí a dalších úřadů.
Ze zmíněných více než 307 tisíc lidí,
kteří během roku přišli o práci, jich
více než 27 tisíc spadá do posledních
dvou měsíců. Tedy do března a dubna
letošního roku. Za pouhé dva měsíce
se tudíž počet nezaměstnaných zvýšil

...a ti, co pracují, protestují.

ČTK/AP

o dalších 2,5 procenta. Řecko se od
května 2010 spoléhá na zahraniční finanční pomoc. Výměnou za to ale
musí země krutě šetřit. ČTK

2
VÍKEND

Karlštejn

V noci na
Karlštejn
Na nejznámějším českém
hradě se konají noční prohlídky, jejichž tématem jsou šlechtické kratochvíle. Noční
prohlídky, které letos hrad
Karlštejn oživí již podruhé,
začínají od 19 hodin. Hradem
zájemce provede sám Karel
IV., císařovna, rytíři a celý
císařský doprovod. Rezervace
na tel. 311 681 617.

inzerce
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Legendární Bruce v Praze
šéfoval přes tři hodiny

Čtyřicet let patří
Bruce Springsteen
mezi nejnápaditější
básníky mezi folkrockovými písničkáři. „Boss“ v Praze
vystoupil jen jednou. Očekávání
jeho fanoušků tak
nemohla být ve
středu večer vyšší.

Už před koncertem se mezi
diváky čile spekulovalo, zdali
nás večer čeká další z dlouhé
řady koncertů, na kterých
Springsteen řádí klidně tři
čtyři hodiny. Vše nasvědčovalo tomu, že ano. Až na jediný
drobný detail. Koncert začal
namísto v 19 hodin přibližně
o 30 minut později, a nad fotbalovým stadionem v Edenu
se tak znovu vznášela hrozba
pokuty pro pořadatele za rušení nočního klidu v případě,
že by show pokračovala i po
desáté hodině.
Fanoušky legendárního rockera, který bývá označován
za nástupce Boba Dylana, podobné úvahy ale rozhodně netrápily. Boss si všechny posluchače získal od samého počátku a energie měl na rozdávání. Byl temně uhrančivý a přitom něžný ve chvílích, kdy se
jen sám doprovázel na akustickou kytaru a foukací harmoniku při folkových baladách, aby jen o chvíli později
překypoval vášní a burácel

Bruce Springsteen vystoupil v Praze.

na celý stadion za hřmění
těch nejznámějších rockových pecek.
Na své si přišli ti, kteří se
chtěli zaposlouchat do největších Springsteenových hitů,
ale i ten, kdo se těšil na skladby z posledního alba Wrecking Ball. Kanonáda písní nebyla zdaleka jediným důvodem, proč koncert patří mezi
nejnezapomenutelnější pražská folkrocková vystoupení
vůbec. „Boss“ publikum podmanil svou vřelou živelností.

ČTK

I když hrál pro tisíce, dokázal
vykouzlit laskavou a blízkou
atmosféru.
Hudebník za více než tři hodiny odehrál přes tři desítky
skladeb – nových i letitých. Zahrál dokonce na přání publika a oprášil některé z hitů,
o které si posluchači řekli prostřednictvím papírových vzkazů.
Bruce byl neustále s publikem v kontaktu, dokonce vytáhl jednu z fanynek na pódium, aby za něj odzpívala refrén. O chvíli později si pak
zatančil s další šťastnou dívenkou. Jen stěží někdo mohl

ODPOČINKOVÝ VÍKEND
13.07. - 23.09. 12 od 2.685,- Kč
uvedená cena je za 1 os. ve 2L pokoji II. kategorie
v ceně pobytu:

3x ubytování v centru města
3x plná penze (možnost polopenze)
1x terapie v solné jeskyni
1x klasická částečná masáž
1x masáž lávovými kameny
procedury je možno vyměnit
NABÍZÍME PRO HOTELOVÉ HOSTY

reflexní masáž chodidel – 280,suchou uhličitou koupel – 190,rašelinové obklady – 240,kosmetiku, bazén se saunou
HOTEL POLONIA

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Hlavní tř. 50/34, 353 01 Mariánské Lázně
tel.: 354 622 452; 603 538 767
e-mail: recepce@hotelpolonia.cz

www.hotelpolonia.cz

pochybovat o tom, zdali šlo
o upřímná gesta. Smál se na
celé kolo a vystoupení si skutečně užíval. Ve srovnání
s jeho show působí stejné tvrzení v případě mnoha výrazně méně svítivějších hvězd
jen jako zbožné přání. Pokud
vám v hrudi tluče srdce rockera a v Edenu jste 11. července
nebyli, udělali jste chybu. Přišli jste o jeden z nejfamóznějších koncertů, jaký Praha kdy
zažila.

JIŘÍ
BIGAS

jiri.bigas@metro.cz

Akce. Loutky
zahrají pro děti
Na zámku Potštejn v Královéhradeckém kraji se zítra od
10 hodin uskuteční Loutkový
festival Matěje Kopeckého.
Tento festival pořádají
Anna a Rostislav Novákovi,
potomci zakladatele českého
loutkářství Matěje Kopeckého. Návštěvníci mohou vidět
celkem deset představení,
z nichž tři proběhnou v nově
otevřeném a nádherně obnoveném zámeckém parku.
Mezi další novinky bude patřit také dětský koutek s velkou trampolínou nebo večerní filmová projekce dokumentárního filmu o kočovných komediantech. MAP

VÍKEND

Spejbl míří
na politiky
Helena Štáchová
píše do Metra již
řadu let. Nyní své
sloupky vydala
i knižně.

Jak vidí současný politický a
společenský život v naší zemi
Spejbl a Hurvínek, se čtenáři
našeho deníku dočítají od
Heleny Štáchové pravidelně již několik let.
Nyní se autorka politických satirických článků rozhodla je vydat naráz pod názvem Spejblovo
politické obludárium.
Hned ze začátku knihy,
která se skládá z 69
sloupků a jíž

nechybí nadhled a vtip, si
mohou čtenáři zavzpomínat na šílenství, které panovalo okolo
příjezdu Baraka Obamy do
Prahy. Nechybí ani slavný
výrok Petry Paroubkové o
mozku svého tehdy ještě přítele Jiřího Paroubka, jejž
označila za sexy, připomenout si mohou rozesílání fiktivních složenek Miroslava Kalouska nebo poslankyni Peckovou,
podle níž důchodci valorizovat penze nepotřebují, jelikož se uměli
uskromnit
již za války.

Metro tip

Návrat mladého
prince
Saint-Exupéryho malý
princ se vrací na naši
planetu. Jenže už není
malý, nýbrž mladý, je to
dospívající chlapec. Na
Zem se vydal, aby našel
svého dávného přítele
letce. V opuštěné krajině
argentinské Patagonie
na kraji silnice ho však
objeví neznámý řidič.
I on ale ke svému překvapení musí čelit nevyzpytatelným, nevinným
otázkám. Kniha argentinského spisovatele A. G.
Roemmerse (viz foto) vypráví především o tom,
jak je těžké si v dospělosti uchovat dětskou nevinnost. METRO

METRO

Zázračná černá
ředkev na cestách
Před cestou na dovolenou si nezapomeňte přibalit i černou ředkev. Nikdy nevíte, kdy ji budete
potřebovat.
Černou ředkev totiž znali již staří
Egypťané před čtyřmitisíci lety.
Při stavbě pyramid ji pojídali spolu se stroužky česneku pro posílení organismu.
Obsahuje vitaminy C, A, B1, B2,
B6, PP a minerální látky, zejména železo, měď, vápník, hořčík,
draslík a fosfor. Důležitou složkou
je síra, které ředkev vděčí nejen
za svou atypickou štiplavou a kořenovou příchuť, ale i za svůj blahodárný vliv na naše játra

A k čemu ji můžete potřebovat
vy?
Během exotických dovolených
váš trávicí systém ochrání právě
černá ředkev. A to před následky
po příliš kořeněných jídlech nebo
nadměrném pití alkoholu.
Černou ředkev ale také užívají
především lidé trpící obtížemi
jako je nedostatečná funkce jater,
žlučníku, zácpa, nadýmání a pocit těžkosti po jídle. Je neocenitelná také v zátěžových obdobích,
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jakými jsou například změna ročního období nebo nezdravé stravování.
Doporučuje se také pacientům
při rekonvalescenci po operaci
jater. V některých případech napomáhá rozpouštět žlučové kamínky.
Černou ředkev lze konzumovat
jako čerstvou zeleninu, ale pro
získání lepších terapeutických
účinků se doporučuje užívat ji
jako šťávu, která je u nás k dostání v lékárnách pod názvem
RABANON BIO. Více informací
najdete na www.tarapharm.cz.

Vivaldiho zahrají na střeše

Tóny Chodovské tvrze, jež nabízejí přehlídku klasické
hudby napříč čtyřmi staletími, letos vystoupí i na střechu
nedalekého obchodního centra. Od 17. do 26. července
se na festivalu představí například lucemburský jazzový
trumpetista Gast Waltzing či zazní tango argentinského
skladatele Astora Piazzolly. Na konci celé přehlídky představí houslový virtuóz Jaroslav Svěcený a bývalý člen skupiny Lucie Michal Dvořák na střeše obchodního centra
MAFA
Chodov multižánrový projekt Vivaldianno MMXII.

inzerce

8denní lázeňský pobyt ve Františkových lázních pro
dva – sleva 46 %
Termíny červenec – srpen
Cena 8 850 Kč pro 2 osoby

Původní cena 16 650 Kč Koupí ušetříte 7 800 Kč

Nabídka se vztahuje pro 2 osoby a obsahuje:
• Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji – koupelna (sprcha/
záchod), TV, safe, lednička, balkon
• 7 x Snídaně – bufetový stůl
• 12 x wellness a léčebné procedury:
• 2 x rašelinový zábal
• 1 x klasická masáž zad a šíje
• 2 x vířivá minerální koupel
• 1 x podvodní masáž
• 2 x uhličitá minerální koupel
• 2 x parafínový zábal na ruce
• 2 x perličková minerální koupel
• Bazén s protiproudem v odpoledních a večerních hodinách
• Wifi v zimní zahradě
• Minigolf a venkovní posilovací stroje v zahradě
• Zapůjčení holí na Nordic Walking
• Běžící pás a rotoped

Pojištěnci VoZP, ČPZP a OZP mají nárok na rozšířený lázeňský
program (procedury) na základě předložení Doporučení FT na
ambulantní rehabilitační léčbu vystavenou praktickým lélařem
či specialistou bez doplatku – léčba bude fakturována dané
pojišťovně.
Možné doobjednat s rezervací s platbou na místě večeře, obědy,
luxusní dvoulůžkový pokoj LUX 2 místnosti či župan.
Lázeňské sanatorium Dr. Peták, s.r.o.
Lesní 111/13, Františkovy Lázně
• Telefonická rezervace na tel: 354 508 114 a 354 508 115
email: info@wellnesspetak.cz
• Lázeňský dům a wellness hotel je umístěn nedaleko centra
Fratiškových Lázní – 5 min chůze lesoparkem od kolonády
• Plně vybavené rehabilitační a balneooddělení
Lázeňské sanatorium Dr. Peták má status lázeňského domu,
který garantuje využití všech přírodních léčivých zdrojů
léčebného regionu Františkových Lázní, tzn. peloidů (bahna) pro
zábaly a koupele, zřídelního plynu CO2 (koupele, plynové injekce)
a minerální vody (koupele, pitná kúra).

Lázeňské sanatorium Dr. Peták
Františkovy Lázně

www.metro.cz
13. července 2012

Hrady. Otevírají
se hudebním
fanouškům

David Koller to rozjede.

Mulu vystřídal traktor

Po českých a moravských krajích
putují novodobí divadelní kočovníci.
Metro je sleduje.

MAFA

Brány českých hradů, jež hostí stejnojmenný populární
hudební festival, se dnes otevírají všem fanouškům hudby. Prvním z nich bude hrad
Točník, kde pobýval i Václav
IV. a kde se letos během dvou
dní představí například skupina Buty, Monkey Business,
David Koller, Sto zvířat, Tomáš Klus a další. Po Točníku
se festival příští víkend přemístí na Švihov. NEK
inzerce
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Po třech dnech se nám opět
ozvala studentka pantomimy
Tereza Těšínská. Tentokrát její
spolek doputoval až do Senožat. „Pršavá středa. Sedím zachumlána ve voze, venku se
připravují bramboráky. Náš
soubor se na pár dní rozrostl o
deset členek. Říkáme jim Kobylky. Jsou to děvčata z Ligy
lesní moudrosti, oddíl Kruh,
které se vrací do svého tábora.
Vzájemně jsme si vyměnili pár
písní, her a pochutin. Minulý
pátek jsme chtěli hrát opět v

METRO sleduje
kočující umělce
Kojčicích, ale večerní bouřka
tomu nechtěla. Hráli jsme
tedy až druhý den. Za představení jsme však byli nakonec
královsky odměněni: tolik potravin se nám ještě nedostalo,“ píše Tereza.
„Hlavními hrdinami Kojčic
se pro nás stali bratři Vítkovi.
Je to moc do kopce, řekli, zapřáhli traktor a dovezli nám
vůz až do Želiva. Mula Karlička
si vykračovala za vozem a my
se pohodlně vezli. V Želivě se
nás ujali v klášteře. Vzácností
nejvzácnější pro nás byla sprcha a keramický záchod.“
O historii i současnosti kláštera by se toho dalo napsat
mnoho. „Co se však ve výkladu nedozvíte, je příběh z nedávné doby. Na dvoře kláštera
rostla agáve, tedy rostlina, jež
jednoho dne vykvete a zemře.
O místní zahrady se odjakživa

Velký kopec, tlačíme.

Přepřáhneme vůz a mule Karličce se půjde zlehka.

staral pan Blažek, jenž jednoho dne pravil: Přišel také můj
čas. Nikdo mu nevěřil, ale dva
měsíce nato odešel na věčnost

spolu se svou oblíbenou rostlinou.“
A jaké zážitky mají kočovníci ze samotných Senožat, nad

2 x KOČOVNÍCI

nimiž se vypíná vysoký panelák, kde je umístěn dětský domov? O tom zase příště. PRO METRO TEREZA TĚŠÍNSKÁ

TM

IMAX® 3D iis a registered
i t
d trademark
t d
k off IMAX Corporation
Corporation.
C
ti

V KINECH OD 12. 7.
www.falcon.cz
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Bobby McFerrin: Doufám,
že to nejlepší ještě přijde

Autor legendárního hitu Don't Worry Be Happy vystoupí dnes na festivalu
Colours of Ostrava.

ji Philadelphie. Miluju to
tam, je tam klid.

opravdu mnoho, viděl jsem
mnoho úžasných věcí a krásných míst. Ale domov je to
místo, kde jsem nejradši.

Kam se rád vracíte?

Žádné místo se nevyrovná
domovu. Procestoval jsem toho

Máte nějaký zvláštní vztah
k Česku?

Už léta se sem vracím a publikum je tu opravdu neuvěřitelné. Cítím, že se tady lidé o
hudbu hodně zajímají, mají
velký přehled, z reakce
davu je to znát. Inspiruje
mě to a taky baví.

Multižánrový hudební festival Colours of Ostrava začal
již včera. Jednoho z headlinerů, zpěváka Bobby McFerrina
jsme se zeptali mimo jiné i
na to, jaké hosty uvidí diváci při jeho dnešním vystoupení.

Na Colours s vámi vystoupí hosté, kteří to
budou?

Mám obrovskou radost, že na festivalu vystoupím
společně s
pěveckým

Cestujete po celém
světě, kde je váš domov?
Žiju v lese na okra-

triem WeBe3. Tihle tři hlasoví improvizátoři se mnou založili skupinu Voicestra, později si vytvořili své vlastní
trio a teď cestují po celém světě. Pozvali mě vloni v létě na
turné a měli jsme se skvěle.
Teď jsem je požádal, aby se ke
mně připojili pro toto turné.

Máte toho za sebou opravdu hodně, na které období
nejradši vzpomínáte?

Stále nemohu uvěřit tomu,
jak jsem šťastný. Opravdu
jsem si přál strávit celý svůj život experimentováním s hlasem a sólovým vystupováním. Lidé si říkali, že jsem blázen, ale s pomocí skvělých
lidí jsem to dokázal. Je mnoho skvělých momentů, těžké
vybrat jen několik z nich.

Doufám, že to nejlepší ještě
přijde.

Které spolupráce si za
svou kariéru vážíte nejvíc?

Je to jako říci, které ze
svých dětí miluji nejvíc.
Všechny je zbožňuji a každá
spolupráce je úplně jiná.

Jaký je váš recept na to být
šťastným?

Pro mě je velmi důležité
být vyrovnaný, klidný a sebejistý. Žiji opravdu velmi poklidným životem. Rád si třeba povídám se stromy. Každý
den čtu bibli. Snažím se být v
rovnováze s Bohem, ale i se
sebou samotným i se svou rodinou. Je opravdu úžasné být
na světě a dělat hudbu. KATEŘINA NOVÁKOVÁ

Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-pá 8 -17
tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653
00

Služby - nabídka

Cestování - nabídka

VÝKUP ZLATA!
za nejlepší cenu hotově
www.avarrio.cz
Soukenická 8 , Praha 1

737 858 585
Finance - nabídka

Práce - nabídka
• Zajímavá práce, kterou lze
vykonávat kompletně z domu
ve volném čase. Zaškolení, zajímavý příjem. Možné i na HČ.
www.pracezdomu.cz
• Máte DŮM, PLOT či pozemek
na dobře viditelném místě? Nebo
máte auto v dobrém technickém
stavu? Získejte až 3000 Kč měsíčně! Volejte ihned 270 005 066!
• Hledáme lidi na HPP i brigádu
- na administrativní práci v terénu pro zdravotní pojišťovnu. Plat
21-37000 - hotově. Plzeň. Tel.:
775 212 123

Hledá:

Řidiče a členy přepravních
týmů hotovosti a cenin
pro regiony Praha, Brno
Kontakt Praha: tel. 724 635 400
Email: zdenek.lucky@abasco.cz
Kontakt Brno: tel. 724 621 618
Email: petr.oralek@abasco.cz
Kancelář řádKové inzerce:
Václavské náměstí 1,
palác Koruna, Praha 1,
po-čt 800-1800, pá 800-1700
tel.: 225 065 177, 178,
fax: 225 066 653

SERVIS
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• NAPIŠTE si SMS nebo volejte.
Odklad splátek až o 5 měsíců.
Žádné popl. před ani po vyřízení.
Půjčku můžete kdykoliv předčasně
splatit. T.: 773464111.
• OKAMŽITĚ POSKYTNEME jakékoliv částky. Stačí trvalý pobyt a OP.
Vše vyřídíte během chvilky u nás
v kanceláři nebo osobní schůzkou.
Tel.: 602 295 280
• PENÍZE VELMI rychle a bez formalit. Poskytujeme jakékoliv částky s možností předčas. splácení.
Nyní s možností odkladu splátek
až na 4 měs. 602511353
• JSME JEDNIČKY na trhu. Bez
poplatků a bez registrů. Peníze
do 30 min. Peníze ještě dnes až
k Vám do domu. Jednoduché vyřízení. T.: 602 755 898
• Skutečná půjčka, NIŽŠÍ ČÁSTKY
poskytujeme klientům v hotovosti,
vyšší částky se zástavou nemovitosti. Vše rychle bez složitého papírování. 724200739
• Peníze BEZ skrytých POPLATKŮ.
I pro klienty se zadlužením. Jednoduše a rychle na OP. Pomůžeme
téměř všem. Vysoká průchodnost.
Tel.: 602 295 280
Půjčky
bez poplatků předem,
bez ručitelů, bez
nahlížení do registrů.
Pomůžeme oddlužit
EXEKUCI
na Vaši nemovitost.

Konsolidace půjček.
Vyřešíme Vaše finanční problémy.

Tel. 60 88 77 901

• PŮJČKY pro KAŽDÉHO. Již pět
let na trhu. Peníze do 1 hod. Stačí
nám OP a čestné prohlášení. I pro
problémové klienty se záznamem
v registru. 602511353
• POSKYTUJEME jakékoliv ČÁSTKY, vyplácíme exekuce, uděláme
z Vašich několika půjček jednu.
Vše velmi rychle. Bez nahlížení do
registrů. T.: 602 755 898
• FINANČNÍ VÝPOMOC všem a ještě dnes. Pouze na osobní schůzku v kanceláři. Vyplácíme ihned.
Kolik chcete, tolik dostanete. Tel.:
724 200 739
• Půjčky, velmi RYCHLÉ VYŘÍZENÍ. Bez nahlížení do registrů. I pro
předlužené klienty. Výsledek budete, vědět ihned. Tel.: 602 295 280
• PENÍZE a RYCHLE?? Stačí, když
mi zavoláte. Řeším vše. Osobní schůzka je nezbytná. Do 30
min. výsledek. Bez formalit. Tel.:
602 511 353
• Půjčíme VLASTNÍ PENÍZE. Bez
poplatků ještě dnes. I menší částky. Stačí OP a trvalý pobyt. Popř. na
směnku. T.: 602 755 898
• PENÍZE DO 30 min. Bez poplatků, řešíme vše. Ještě dneska
vyřídíme, popřípadě přijedeme
k Vám. Stačí OP + trvalý pobyt. Tel.:
724 200 739
• OBČANSKÁ PŮJČKA, nízké splátky, dlouhá doba splácení. Bez
poplatků předem a to vše velmi
rychle. Nám stačí OP a trvalé bydliště. Volejte 602 295 280.
• PENÍZE velmi RYCHLE. Stačí
OP a zbytek vyřídíme za Vás. Pro
každého máme řešení. Zavolejte si
k nám a domluvte si osobní schůzku ještě dnes. 602511353
• FINANČNÍ VÝPOMOC bez poplatků a hned. Pomůžeme všem
i lidem s nízkým příjmem nebo
důchodcům. Stačí nám OP a vše
vyřídíme za Vás. Tel.: 602 755 898

rychlé půjčky
i na směnku!!!
Varianta pro každého!
Osobní konzultace!
Nevoláte na 900…!
od přímého poskytovatele!
tel. 731 129 560
www.smenkovepujcky.cz

• PENÍZE na SMĚNKU bez poplatků v kanceláři. Zavolejte a domluvte si schůzku s našim úvěrářem
ještě dnes. Půjčíme všem a bez
papírování. T: 724 200 739.
• Peníze a rychle? Stačí požádat
a domluvit schůzku. Ještě dnes
vyřízeno. Bez nutnosti spolužadatele nebo ručením nemovitosti.
Tel.: 602 295 280.
• Peníze rychle i na ruku. Půjčujeme jakékoliv částky. Bez popl.
a ručitelů s možností půjčku kdykoliv předčasně splatit. Na osobní schůzku 602 511 353
• Půjčíme Vám na cokoliv. Neplatíte žádne poplatky za vyřízení. Kolik
si řeknete tolik dostanete bez ručitelů a ještě dnes. t.: 602 755 898.
• Půjčíme peníze ihned. Odklad
splátek až o 6 měsíců. Rychlé vyřízení, stačí pouze OP a trvalý pobyt.
Pouze na osobní schůzku. Tel.:
724 200 739.
• Rychlá půjčka ještě dnes Vám
umožní snadný a rychlý přístup
k penězům! Půjčíme jakoukoliv částku. Pro schůzku volejte 725 471 019.
• Rychlá půjčka. Kolik si řeknete,
tolik dostanete ještě dnes do hodiny na tel.: 602 419 793. Peníze na
účet, nebo hotově. Rychle na tel.
724 992 461
• Rychle dostupná půjčka pro
všechny do hodiny 725 471 017.
Peníze vyplácíme ihned. Přijedeme
popř. si domluvíte schůzku u nás
na t. 602 328 183
• Rychlá půjčka od 30.000 Kč bez
volání na 900!! Od přímého investora. Tel.: 773 217 513
• Rychlé půjčky od přímého poskytovatele!!! Vyřízení do 48 hodin!
Vyřešíme i exekuce! Bez registrů
a volání na 900! Až 1 milion! Tel.:
720 669 440

• Chybí Vám peníze? PŮJČÍME
Vám až 166 000 Kč na cokoliv!
ZDARMA volejte 800 701 000,
Profi Credit.
• 1. platba až po vyplacení půjčky! AKompas.cz půjčky na směnku bez registru, peníze do 3 dnů.
Kanc. Brno, zprostřed. pro 2 věřitele. T: 732744679 i SMS

Intimní - nabídka

• Staré, ale otevřené všemu!

Na tvé výbavičce nezáleží! Naše
holky si poradí :-)! Piš SMS ve
tvaru 32UE a text na 909 15 36

• Mladé tělíčko žhavé na dotek!

Ah... uspokoj mě! Nella 20. Cinkni mi hned 909 80 50 40 nebo
pošli SMS na 909 15 50 s kódem
65VS a textem!

• Věčná samota a žádné se-

xuální radovánky! To je můj
život! Chci to změnit! S TEBOU! Nadržená Lidka 56. Volej
909 90 99 25 kód KF91

• ženská krev a mlíko! Manžel
mému tempu nestačí! On není
TY! Ukaž mi, kdo je tu pánem!
TAJNĚ! Renča 33. T.: 909 801 801
nebo napiš SMS na 909 15 40
s kódem 96CV a tvůj text!
• Slyšel jsi o fistingu a láká tě?
I pro problémové klienty máme půjčku!
zprostředkování
províce
víceinvestorů
investorů
úvěru pro
zprostředkováníúvěru

Volej 844 844 005, 5Kč/min!

E.M.A. Europe sro, tech. Materna, pro starší 18let, max.
1sms/50Kč; 1min/90Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

www.metro.cz
13. července 2012
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SERVIS
Napište svou bublinu

Kvíz

1

Když je někdo
přistižen třeba při
manželské nevěře,
tedy in flagranti,
znamená to v latině:
a) v zápalu činu
b) v čí prospěch
c) dokonáno jest

2

Alfred Hitchcock
natočil roku 1963 na
motivy povídky britské
spisovatelky Daphne
du Maurier:
a) Psycho
b) Ptáci
c) Mrtvá a živá

3

Ghan Dalam se
překládá jako Jeskyně
temna a můžete ji
spolu s muzeem najít
na pobřeží ostrova:
a) Malta
b) Korsika
c) Sicílie

4

Peso je platidlem
Argentiny, Kolumbie
nebo Uruguaye, ale i
bývalé španělské
kolonie:
a) Guyany
b) Chile
c) Venezuely

5

Umění diskutovat a
rozebírat obtížné
problémy, s nimiž si
nikdo neví rady, se
odborně nazývá:
a) diasofie
b) aporetika
c) apropriace

„S tou plastikou jsem to
už asi fakt přehnala.“
MATĚJ BENEŠ,
FACEBOOK

Počasí
DNES

ZÍTRA

NEDĚLE

PONDĚLÍ

Min: 16
Max: 20

Min: 18
Max: 22

Min: 18
Max: 25

Min: 17
Max: 20

Technicky zajišťuje Expansion
Group, a.s. ATS, Infolinka: 776 999
199. info@atspraha.cz.

Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1

Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez
omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Teplotní rekord: 33,0 °C
Rok výskytu: 1834

ČT1
13:25
13:55
14:40
15:10
15:55
16:20
16:45
17:10
17:55
18:00
18:25
18:56

Moje rodina (8/8)
Létající Čestmír (4/6)
Bubu a Filip (3/6)
Zelený ptáček
Cestománie
AZ-kvíz
Chalupa je hra
Na kus řeči
Počasí v Evropě
Události v regionech
Taxík
Události za okamžik
a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny

20:00 Čert ví proč
Pohádka ČR (2003).
O království, kde slušnost
a úctu k lidem nahradila
láska k moci a penězům.
Hrají: I. Janžurová,
T. Pauhofová, Š. Kubišta,
I. Shvedoff, J. Somr, C. Kassai,
J. Lábus, E. Holubová,
P. Liška. Režie R. Vávra
21:40 Všechnopárty
Zábavná talk show
Karla Šípa
22:25 Hitparáda televizní
zábavy
23:20 Kriminálka Paříž (11/62)
Kroužek zasvěcených
1/2. Seriál Fr. (2006)
00:05 Město žen (20/24)
Probuzení
00:25 Co nám dělá dokonalá
těla? (4, 5/39)

ČT2
16:05 Jak se žije trampům
podle Věry Chytilové
16:20 Život s handicapem:
Michal aneb Svoboda
nade vše
16:30 Rodinné příběhy (2/6)
17:00 Zajatci Ďáblova chřtánu
17:45 Až dozrají pomeranče
18:00 Hodina zpěvu
18:45 Večerníček
18:55 Phineas a Ferb (9/26)
19:25 Příběhy Alfreda
Hitchcocka (11/80)
19:50 Zprávy v českém
znakovém jazyce

20:00 Zázračná planeta:
Soukromý život
primátů (1/4)
Šimpanzi. Dokumentární
projekt BBC. Příběh
šimpanzího krále, který si
chce udržet své panství
a odhaluje intriky svých soků
20:55 Velikáni filmu...
Francois Truffaut:
Americká noc
Film Fr./It.(1973)
22:45 Mighty Boosh II (3/6)
Nanageddon. Kultovní
seriál VB (2005)
23:15 ČT Live – Věra
Špinarová
Záznam části koncertu
z pražského Paláce Žofín
00:10 Paparazzi, lovci senzací
01:05 Putování za vínem:
Sardinie, Kampánie

Své návrhy zasílejte
prostřednictvím SMS ve tvaru
METRO BUB jméno město a
váš text na číslo 9001106.
Délka SMS je max. 160 znaků
včetně povinného formátu.
Cena jedné SMS: 6 Kč

Napište bublinu a reagujte
na sloupek na:
www.facebook.com/denikmetro

NOVA
12:30 Gilmorova
děvčata III (11)
13:30 Nemocnice Chicago
Hope II (19)
14:30 Sue Thomas:
Agentka FBI (16)
15:30 Upíří deníky II (8)
16:30 Přátelé III (8)
17:00 Odpolední Televizní
noviny, Sportovní
noviny, Počasí
17:35 Víkend
18:10 Výměna manželek
19:30 Televizní noviny,
Sportovní noviny

20:20 Copak
je to za vojáka...
Komedie ČR (1987). Když
se průzkumník Milan
zamiluje do sestry svého
kapitána Tůmy, nemůže
čekat, že bude mít vojnu
bez potíží. Ke všemu je
ještě vyhlášeno bojové
cvičení
22:20 Dannyho parťáci 2
Komedie Austr./USA
(2004). Hrají:
G. Clooney, A. Garcia,
B. Pitt a další. Režie
S. Soderbergh
00:45 Ničitel Conan
Fantasy film USA
(1984). Hrají:
A. Schwarzenegger,
G. Jonesová
02:35 Novashopping

Napadá vás vtipný popisek?

NOVA CINEMA
12:25 Pobřežní hlídka V (20)
Seriál USA (1994)
13:15 Teleshopping
13:45 Žabákova
dobrodružství
Dobr. film VB (2006)
15:45 Dvojníci
Komedie It. (1984)
17:55 Druhý život (33)
Seriál SR (2012)
19:00 Amazing Race:
O milion kolem
světa X (7)
Reality show USA
(2006)

20:00 Jane Doe:
Jak vyhodit šéfa
Krimifilm USA (2007). Hrají:
L. Thompsonová, J. Penny,
W. R. Moses, J. Schramová,
Z. Shada, S. Kamel,
E. Grayová, S. Paulin. Režie
J. A. Contner
21:50 Voodoo: Umění ďábla
Horor Thaj. (2005).
Hrají: A. Willsová,
S. Chaimongkolová,
K. Rachatawanová,
T. Settachoke,
S. Satuthum. Režie
T. Jitnukul
23:55 Gauneři
Thriller USA (1992).
Hrají: H. Keitel, T. Roth,
M. Madsen, Ch. Penn.
Režie Q. Tarantino
01:55 Ostrov samoty

PRIMA FAMILY
12:30 Můj přítel Monk IV (9)
13:20 Specialisté
na vraždy II (8)
Růžový kavalír
14:20 Vteřiny
před vraždou (8)
Školačka. Krimiseriál N
15:15 Hawaii 5-0 (8)
16:10 Julie Lescautová V (2)
Piráti silnic. Krimiseriál
18:00 Prostřeno!
18:55 Zprávy FTV Prima
19:20 Krimi zprávy
19:35 Krimi plus
19:50 VIP zprávy

20:00 Rosamunde
Pilcherová: Zeptej se srdce
Romantický film N (2010).
Osamělou vdovu by ani ve
snu nenapadlo, že by se
mohla ještě někdy
zamilovat
22:00 Show Jana Krause
Jan Kraus, jak ho znáte,
v úplně nové show!
23:05 Bílí muži neumějí
skákat
Komedie USA (1992).
Sidney si myslí, že je
v basketbalu nejlepší.
Pak se však objeví Billy,
který je stejně dobrý
01:25 Jak přicházejí sny
Romantický film USA/N.
Zél. (1998). Hrají:
C. Gooding ml.,
R. Williams, A. Sciorraová

ÓČKO
09:00 Óčko hity
Klipy nonstop
10:00 Mixxxer extra
Klipy na přání z terénu
11:00 Óčko hity
Klipy nonstop
11:50 The beat of London
2012
12:00 Óčko hity
Klipy nonstop
14:00 Mixxxer
Klipy na přání, tipy,
soutěže, chat
16:30 Óčko hity
Klipy nonstop

18:00 Óčko chart
Hitparáda diváků tv óčko
19:00 Best of... Black Eyed
Peas
Top 10 klipů americké
skupiny
20:00 Cz & Sk
České a slovenské klipy
21:00 Hitzone 90’s
Dobré hity nestárnou.
Vraťte se s námi o pár
let zpět. Hitzone, to
jsou především
vzpomínky!
22:00 Party ride
Dance music pro
všechny + SMS chat
23:50 The beat of london
2012
Jak vznikal ústřední
song LOH 2012
00:00 Party ride

Znáte správné odpovědi dnešního kvízu? Řešení: 1-a, 2-b, 3-a, 4-b, 5-b.

Sudoku
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SERVIS
Sloupek

Dopisy a vzkazy

HELENA
ŠTÁCHOVÁ

Slovo dne

KVÓTA

Bylo to zkrátka
nad její síly

NA NÁVŠTĚVĚ U SPEJBLŮ

A PAK ŽE JE
KRIZE
Spejblovým pokojem zavanul odér naftalínu. To když paní Kateřina energickým kopnutím rozvinula moly prožraný červený jekor a s vlněním přes něj překlopýtala. „K čemu ten
tepich?“ nechápe Pepa. „Kvůli tréninku,“ upřesní Katka, „založím si jako naše celebrity, slavné od Aše až po Vsetín, vlastní
filmový festival. Když na těch světových nikoho nezajímám,
budu světová aspoň doma!“ „A vy jste natočila nějaký film?“
„Proč? Přečtěte si noviny: festival je mejdan sponzorovaný vláCitát
dou. Na filmovém festivalu se
„Na filmovém festi- opět hodovalo ve velkém a na
valu se opět hodova- nejvyšší úrovni za účasti vlády
a prezidenta Klause. Partyšová
lo ve velkém a na
ukázala na párty pozadí. O nejnejvyšší úrovni.“
větší rozruch se postarala Verešová, které vítr nadzvedl šaty až
ke spodnímu prádlu, Schneiderová byla celá Dior. Běhounková měla overal od Dioru, boty Margiela a psaníčko YSL. Menzelová si oblékla průhlednou halenku a rozhicovala ženatého
Koktu. Pak si na hlavu posadila klobouček. Největší strašidlo
Varů byla Saudková v bílých ponožkách. Hanychová napadla
fotografa, vyfotil ji opilou.“ „A to ty ženské jsou filmové herečky?“ dotírá Spejbl. „Ne, proč?“ „A byly tam tedy aspoň nějaké
filmy?“ „To nevím. Průvodce festivalem Eben prohlásil, že do
kina chodit nestíhá. Což chápu, když, jak píšou: Eben, Bartoška a Macháček – to je golfová rivalita, která má styl. Golf a celebrity ve Varech je tradiční spojení.“ „Už rozumím,“ dojde to
i Spejblovi, „vždyť, jak říká malíř Slíva: Golf je bramborová
brigáda bohatých. Kde po ní mají ti brigádníci najít sílu na biograf?“
Řešení sudoku

Výrok dne

Anketa

Ještě jednou ke kauze vojenských letadel CASA a o
úloze bývalé ministryně,
paní Vlasty Parkanové v té
věci. Hlavní zodpovědnost
totiž nese podle mne její
strana, která bývalou zpěvačku ze dne na den postavila do čela ministerstva
obrany. Je to srovnatelné
s tím, kdyby mně, zámečníkovi, někdo nařídil,
abych se ráno dostavil na
letiště Kbely, kde jako pilot budu létat s vojenským speciálem. Samozřejmě bych to odmítl. Na
kom tedy ulpívá hlavní
vina? Na všech, kteří navrhovali, schvalovali a přijímali toto podivné neprofesionální rozhodnutí, tedy
jmenovat paní Vlastu Parkanovou ministryní obrany. Proto možná ten úporný boj současného ministra financí pana Miroslava
Kalouska i celé TOP 09.
Hlavní vina paní Parkanové spočívá v přijetí něčeho, na co její síly nestačily
– a to něčeho již od počátku nesplnitelného.
FRANTA ŽIŽKOVSKÝ,
PRAHA

dopisy@metro.cz,
www.facebook.com/
denikmetro
V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. Vzkazy zasílejte
přes SMS ve tvaru METRO
VZKAZ na číslo 9001106. Cena
SMS je 6 Kč včetně DPH. Zajišťuje Expansion Group a.s.

Chystáte se do kin na nový díl Spider-Mana?

(z článku Kvótám na
ženy-šéfky nevěříme na
straně 12)

Poměrný díl, množství,
počet (smluvený nebo
stanovený)

„Na řadu věcí
máme skutečně
shodný názor.“

ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK
CIZÍCH SLOV

LENKA BRADÁČOVÁ,
KANDIDÁTKA NA POST
VRCHNÍHO ŽALOBCE
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se včera po prvním jednání
se žalobkyní dohodl, že se znovu
sejdou příští týden. Post vrchního žalobce zůstává neobsazený.

HOROSKOP

Přesné prognózy na míru!

VOLEJTE

Kompetentní poradenství od profesionálních poradců
Záruka spojení s poradcem dle vašeho přání
Dostupnost 24 hodin denně, 365 dní v roce, vč. svátků

Beran

21/3-20/4

Váhy

23/9-23/10

Dnes si uvědomíte, že povinDnes vám hvězdy přejí přenosti v domácnosti nemáte
devším v oblasti lásky. Pokud
se svým protějškem zase až tak rovno- se delší dobu snažíte někoho okouzlit,
měrně rozložené, jak se vám zdálo.
dnes chytnete příležitost za pačesy.

Býk

21/4-21/5

Štír

24/10-22/11

Naskytne se vám jistá praBudete přemýšlet o svém
covní výzva, nad kterou ale
vztahu k partnerovi a uvějen ledabyle mávnete rukou a dál bude- domíte si, že ho každý vidíte úplně jinak.
te dělat svou práci, kterou máte rádi.
Možná byste si o tom měli promluvit.

Blíženci

22/5-21/6

Střelec 23/11-21/12

Dnes vás bude vytáčet, poMerkur vám dnes může způkud budete někomu muset
sobit potíže v právní oblasti.
něco vysvětlovat neustále dokola. A že se Pokud jste chtěli dnes něco podobného
dnes takový jedinec nenajde jen jeden. řešit, odložte to na nějaký jiný den.

Rak

22/6-22/7

Kozoroh 22/12-20/1

Rozhodnete se uspořádat
Chcete-li do něčeho invevečírek pro přátele a nejbližstovat, dnes nastal velmi
ší. Vše zvládnete naprosto bravurně, tak- vhodný čas. Budete vybírat, jaká invesže osazenstvo nebude šetřit chválou.
tice by se vám v budoucnu vyplatila.

Lev

V. Fliťarová
42 let,
pečovatelka

Ne, tato postava se
mi příliš nelíbí.

Olga Krédlová
37 let, pekařka

První dva jsem viděla
a líbily se mi, ale
zatím se nechystám.

Pavel Kouba
41 let, strážník

Ne, tyhle filmy
nejsou pro mě nic
moc.

Komiks Otevíráme kurz loutkového divadla pro děti! Více na www.spejbl-hurvinek.cz

23/7-22/8

Vodnář

21/1-20/2

S partnerem zabřednete do
Od rána se nebudete těšit
rozhovoru na téma společné
do práce, protože je vám
bydlení. Každý totiž máte trochu jiný ná- jasné, že chcete-li mít před víkendem
zor. Budete muset najít kompromis.
čistý stůl, musíte zrychlit své tempo.

Panna

23/8-22/9

Ryby

21/2-20/3

Budete se snažit ze všech sil
Všechny vztahy, které udržupomáhat ostatním, až úplně
jete, budou naprosto čisté.
zapomenete, že sami si taky potřebujete Ve vašem okolí se najdou jedinci, kteří
odpočinout. Večer přijde únava.
vám budou tento stav závidět.

Kartářky a astroložky
radí přes SMS!
Svěřte se se svým
trápením.
Pošlete SMS ve tvaru SVERIT
a váš text na tel.: 909 15 36
E.M.A. Europe s.r.o. , tech. zaj. Materna, 1sms/max.36Kč, 1min/max.70Kč, www.platmobilem.cz, www.ema.bz
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inzerce

Kvóty už v některých evropských zemích existují.

●

Šéfových je málo.

PROFIMEDIA.CZ

První bylo v roce 2003 Norsko, zavedlo 40% kvótu.
Příští rok chce zavést stejné
kvóty Island, v roce 2015
Španělsko a za další dva
roky Francie.

hlasilo by s nimi 23 procent.
Mezi muži by zavedení kvót
podpořilo jen 14 procent.
„Průzkum jasně potvrzuje
vžitou nedůvěru Čechů
k uměle zaváděným pravidlům, která by zvýhodňovala
určitou skupinu obyvatel
před jinou,“ uvedla k výsledkům Blanka Dvořáková ze
společnosti KPMG. ČTK

Sociální dávky. V příštích
letech na ně padne víc peněz
Výdaje na sociální dávky i důchody by se měly i přes škrty
v dalších třech letech každoročně zvedat. Vyplývá to z ná-

vrhu limitů rozpočtu pro příští rok, který zveřejnilo ministerstvo financí a který koncem června schválila vláda.
Podle materiálu by se příští
rok mělo na dávky a penze vydat 490,55 miliardy. Pro rok
2014 počítá návrh s částkou
501,853 miliardy a pro rok
2015 pak s 515,25 miliardy.
Vláda pro příští rok chystá
další úsporná opatření. Důchody by měly růst výrazně pomaleji než dosud. Letos se na ně

počítá s částkou 373 miliard.
V příštím roce by to mělo být
asi 384,2 miliardy. Další rok
by důchodci měli dostat celkem jen asi o osm miliard víc.
V roce 2015 by suma měla
vzrůst na 403 miliard. Důchodců postupně přibývá. Lidé, kteří odcházejí „na zasloužený
odpočinek“, dostávají také vyšší penze než dřív. Chystané pomalejší zvyšování důchodů
kritizuje opozice, odbory
i rada seniorů. ČTK

Rozhodněte o pořadí i vy.
Hlasujte na www.ocko.tv. Jak
dopadlo hlasování tento týden
se dozvíte dnes v 17 hod.

1.

KOBLÍŽC!
Už mě nenajdou



●

2.

A BANQUET
Far Away

3.

SIMPLE PLAN
FEAT. SEAN PAUL
Summer Paradise

4.

TACABRO
Tacata

5.

NICKELBACK
Lullaby
DJ ANTOINE FEAT.
THE BEAT SHAKERS
Ma Chérie

6.
7.

COLDPLAY FEAT.
RIHANNA
Princess Of China

8.

LINKIN PARK
Burn It Down

9.

RYTMUS
Deti stratenej
generácie



Počet nových žadatelů o
podporu v nezaměstnanosti
ve Spojených státech se
minulý týden snížil o 26 tisíc
na čtyřleté minimum 350 tisíc
osob. Míra nezaměstnanosti
v USA v červnu zůstala beze
změny na květnových 8,2
procenta.

Zavést povinnost zaměstnávat třicet procent žen v řídicích orgánech firem zvažuje
Evropská unie. S tímto krokem by podle průzkumu souhlasilo jen 19 procent Čechů.
Naopak 56 procent populace
by kvóty stanovující počty
žen v řídicích funkcích nezavádělo. Téměř čtvrtina na
tuto otázku nemá vyhraněný
názor nebo je to nezajímá. Vyplývá to ze studie společnosti
KPMG.
Dotazované ženy se k názoru zavedení genderových
kvót stavěly pozitivněji – sou-

Ženy ve vedení firem



Žádostí
o podporu
ubylo

Ženy se k nápadu
zavést genderové
kvóty staví pozitivněji než muži.

Óčko chart
deníku Metro



USA

Kvótám na ženy
šéfky nevěříme



PLUS

12

JOB

10.

MAROON 5 FEAT.
WIZ KHALIFA
Payphone



+

www.metro.cz
13. července 2012

Óčko chart deníku Metro
uvidíte v pátek v 17 hod a
v repríze v sobotu ve 14 hod
nebo v neděli v 10 hod.
Hlasovat můžete až do úterní
půlnoci.
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Hledáme zaměstnance na pozice

Operátor ve výrobě, lakýrník a brusič
Pro pozici Operátor ve výrobě požadujeme:
• manuální přesnost a zručnost
• ochota pracovat ve třísměnném provozu
• výhodou SOU/SŠ vzdělání v oboru ELEKTRO, případně vyhláška 50
Pro pozici Lakýrník požadujeme:
• zkušenosti s různými technikami lakování
• vyučení v oboru malíř, natěrač a pod.
• předchozí praxe nutná
Pro pozici Brusič požadujeme:
• vzdělání v oboru strojírenství, zkušenosti s bruskou na kulato,
broušení na klasice
Místo výkonu práce:
Kollmorgen, s.r.o., Evropská 864, 664 42 Modřice
Životopisy zasílejte na zamestnani@kollmorgen.com
Telefon: 533 314 201

Peugeot. Práci
ztratí až 8000
zaměstnanců
Francouzská
automobilka
PSA Peugeot Citroën, která
působí i u nás, hodlá během
dvou let propustit až 8000 zaměstnanců. Chce tak ukončit
ztrátové hospodaření. Propouštění se dotkne hlavně
Francie, kde do roku 2014 uzavře svůj montážní závod v Aulnay u Paříže. Odboráři označili oznámení PSA za vyhlášení
války a pohrozili protesty. Firma avizovala, že za první pololetí vykáže ztrátu a v hlavní divizi výroby automobilů bude
mít provozní ztrátu kolem
700 milionů eur. ČTK

SPORT
Zprávy krátce

Plzeň změří síly
s týmem z Gruzie
Plzeňští fotbalisté narazí
ve 2. předkole Evropské
ligy na gruzínský tým
Metalurgi Rustavi. Ten
vyřadil albánskou Teutu.

Favorit jde dál
Český tenista Ivo Minář
podlehl na turnaji
v Bastadu favorizovanému Španělovi Nicolasi
Almagrovi 6:1, 6:7, 4:6.

Cenám vládli
basketbalisté
Vyhlašování sportovních
cen americké televizní
stanice ESPN patřilo
hlavně basketbalistům.
Mezi muži vládl LeBron
James před srbským tenistou Novakem Djokovičem, v ženské kategorii
vyhrála Brittney Grinerová z univerzity Baylor
také před tenistkou. Druhá skončila Ruska Maria
Šarapovová. ČTK
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Ježek potvrdil, že
patří mezi elitu
Další velký úspěch
kariéry si připsal paralympijský reprezentant Jiří Ježek.

Českému sportovci se podařilo také v letošním roce zvítězit v celkovém hodnocení Světového poháru v silniční cyklistice. Po loňském premiérovém ročníku této soutěže dokázal získat křišťálovou trofej podruhé v řadě. Ze šesti závodů v Itálii, ve Španělsku
a v Kanadě pětkrát vyhrál,
a potvrdil tak, že stále patří
do nejužší světové špičky.
Obhajoba celkového prvenství pro něj byla jedním ze
dvou velkých cílů letošní sezony. Tím druhým je samozřejmě Londýn, kde by chtěl
nejúspěšnější český handicapovaný sportovec bojovat
o paralympijské medaile. SIM

3
SPORT
Basketbal

Česky ne!

Ježek Londýn zatím nijak přehnaně neřeší.

Basketbalisté Jan Veselý
a Tomáš Satoranský se ve
Washingtonu Wizards nesmí
bavit česky. Nařídil jim to
kouč Randy Wittman, jemuž
se nelíbilo, že jim zbytek
týmu nerozumí. „Řekl jsem
jim, že nevím, co říkají. Jestli
o mně mluví špatně, nebo ne.
Proto chci, aby mluvili jen
anglicky stejně jako ostatní
hráči,“ citují kouče média.
ARCHIV
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