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NÁBYTEK PRO VŠECHNY

SLEVA

*

NA LOŽNICE, POSTELE, SKŘÍNĚ,
MATRACE A ROŠTY
bílá / šedá metalic

Ložnice,

jádrový ořech/šedá metalic, rozměry postele: 180 × 200 cm,
2 noční stolky, skříň 5 dveří, zrcadlo,
rozměry skříně: 226 × 213 × 56 cm, postel bez matrace a roštu,
1003147-06, 01

Postel + skříň
+ 2x noční stolek

Sleva

46%

6
6999,–

12 999,-

CENA ZA KOMPLET

Nabídka platí od 11. 2. do 24. 2. 2013 nebo do vyprodání zásob na všech prodejnách v ČR. *Nevztahuje se na akční a již zlevněné zboží, elektrospotřebiče
a bytové doplňky. Slevy se odečítají z doporučených prodejních cen na vystavená provedení, dekory a látky a nelze je kombinovat ani sčítat. Platí pouze na nově uzavřené zakázky.

www.asko.cz

PRAHA • BRNO • PLZEŇ • TÁBOR • CHOMUTOV • ZNOJMO • TEPLICE • MLADÁ BOLESLAV • ZLÍN • HRADEC KRÁLOVÉ

NOVÝ FILM ZDEŇKA
TROŠKY
MÍŘÍ
DO
KIN
V BABOVŘESKÁCH SI ZAHRAJE TAKÉ VERONIKA ŽILKOVÁ
STRANA 8

Pondělí, 11. února 2013

Největší deník v ČR

Č. 29, www.metro.cz
Svátek slaví: Božena
Min. - 30
Max 10

Boj s hernami? Obcím
se do něj moc nechce

Skutek utek. Radní a úředníci slibovali, že skoncují s hernami, které zaplavily města. Peníze se hodí. Herny jsou však pro obce dobrý byznys. Stovky milionů. Automaty nesou peníze do obecní pokladny. STRANA 2

Díky, Petro! Naše tenistky jsou opět v semifinále Fed Cupu

Byl to včera v Ostravě velký triumf. České tenistky popáté za sebou postoupily do semifinále Fed Cupu. Obhájkyně prvenství porazily v Ostravě Austrálii
4:0, když rozhodující třetí bod včera přidala v souboji týmových jedniček Petra Kvitová (na snímku). Se Samanthou Stosurovou sice prohrála úvodní
sadu, ve druhém setu ale odvrátila mečbol a po více než dvou hodinách zvítězila 2:6, 7:6 a 6:4. Více na straně 13
MAF RA – ALE XAND R SATINSKÝ
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Města se bojí o miliony,
hazard zřejmě nevymýtí

Události

Hrací automaty jsou dobrý kšeft i pro městské kasy, přiznávají na radnicích.

Zrušením heren
sníží kriminalitu,
ale městské kasy
přijdou o peníze.
Radnice velkých českých
měst řeší dilema – když herny zrušíme, budeme mít bezpečno, ale zase přijdeme o peníze.
Už to vypadalo, že provozovatelům heren u nás do pár
let pšeňka nepokvete. Teď
jim opět svitla jiskra naděje.
Města totiž nechtějí přijít o finanční sumy, kterou hazard
každoročně do městských
kas přináší. Vidina milionů
již dokonce některé radnice
přesvědčila přehodnotit svá
rozhodnutí a herny, které
měly v následujících letech
ukončit provoz, tak budou
i nadále fungovat.
Konkrétně se jedná o PlTychon Brahe

C o je
nového?
Akademie věd představí
na výstavě ve svém sídle na
Národní třídě v Praze, co její
odborníci spolu s dánskými
vědci zjistili při nedávném
výzkumu ostatků slavného
astronoma Tychona Braha.
Loni oznámili, že slavný
astronom nebyl otráven rtutí,
jak se dlouho tradovalo.
Nejspíš zemřel přirozenou
smrtí. Výstava tu potrvá už
jen do 22. února.

zeň, která se na jaře loňského roku zavázala, že sníží počet herních míst z 295 na 79.
Ještě v prosinci téhož roku
však obrátila. „Byla provedena revize obecně závazné vyhlášky regulující hazard, kdy
došlo k navýšení míst, kde je
ho možné provozovat o 37
podniků,“ popisuje Zdeňka
Kubalová z plzeňského magistrátu. V Plzni tak nakonec
místo slibovaných 79 heren
zůstane dohromady 116 hazardních klubů.
Obdobná situace je také
v Praze, kde některé městské
části vyhlásily nulovou toleranci hazardu. Když však došlo na rozdělování peněz z loterií podle klíče čím více automatů, tím více peněz, rozhodly se některé městské části přeci jen pár provozoven
s výherními přístroji zachovat. Proměna několika „vyvolených“ heren v kasina se
však může podle některých

Peníze z hazardu
Z gamblerství tečou do kas
měst nemalé částky. Podívejte se, kolik si takto vydělala
loňský rok.
●

●

●

●

●

●

Praha – za první pololetí vybrala 454 milionů korun.
Olomouc – vybrala za minulý rok 75 milionů korun.
Karlovy Vary – očekávají příjem od provozovatelů heren
za minulý rok ve výši 55 milionů korun.
Ostrava – za loňský rok získala z hazardu 210 milionů
korun.
Plzeň – inkasovala za rok celkem 113 milionů korun.
Brno – za rok 2012 obdrží
z hazardu celkem 170 milionů korun.

MAF RA

stát impulzem pro podplácení úředníků. Situaci by mohla zvrátit novela loterijní vyhlášky, která určí nová pravidla pro přerozdělování peněz
z hazardu městským částem.
Přestože některé radnice
navyšují počet původně zakázaných míst s hracími automaty, v roce 2015 u nás dojde
k jejich zásadnímu omezení.
Řadě provozovatelům těchto
podniků totiž vyprší takzvané přechodné období, po kterém i přes zrušení městem,
mohli svůj podnik nadále provozovat. Několik měst plánuje s kasiny, která budou nadále fungovat, uzavřít dohodu.
Ta bude obsahovat bezpečnostní opatření – odstranění
reklamy, nabídky nápojů ke
hrám zdarma nebo zajistění
pořádku kolem heren.

ADAM
VÁCHAL

adam.vachal@metro.cz

Mlčí. Amnestie
je v tajemství

Romové. Jsou
policií chváleni

Místopředseda ČSSD Lubomír
Zaorálek se zatím nedozví,
kdo je autorem amnestie, kterou vyhlásil prezident Václav
Klaus. Zaorálek o údaje žádal
podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Proti
odpovědi Hradu se chce odvolat přímo ke Klausovi. Poté
bude případně zvažovat žalobu. Zaorálek to řekl v České televizi. Podle místopředsedy sociální
demokracie reagoval Hrad na
jeho otázky “naprosto arogantně.“ Č TK

Potíže s kriminalitou a neklidem v některých čtvrtích budou Sokolov a Rotava i letos
řešit pomocí takzvaných romských hlídek. Asistenti městské policie, jak se lidem v uniformě a beze zbraně oficiálně
říká, se osvědčili. Tvrdí to velitelé strážníků a starostové.
Úkolem čtveřice romských
pomocníků je dohlédnout na
veřejný pořádek ve čtvrtích,
kde si lidé stěžují, že se necítí
bezpečně. Třeba v okolí vlakového nádraží, kde mají uklidnit party výrostků, kteří pokřikují na kolemjdoucí a lidé
z nich mají strach. iDNE S.cz

Létalo se na saních

Populární recesistický závod v letech na saních se o víkendu uskutečnil v Plavech na Jablonecku. Borci jezdili na
nejrůznějších sáních. Třeba na gorile.
Č TK

03

DOMOV

Nejdřív mráz, pak se oteplí

Taky už vás štvou mrznoucí
teploty? Nebojte, konec mrazů se blíží. Jen je třeba ještě
přežít několik následujících
dní. Ze včera zveřejněné mě-

Šéf protokolu.
Na Hradě přeci
jen zůstane

síční předpovědi Českého
hydrometeorologického ústavu vyplývá, že v příštích
dnech mohou teploty klesnout až na minus dvanáct

stupňů. Pak se ovšem mírně
oteplí a podle hydrometeorologů by od 10. března teploty
přes den pod bod mrazu klesnout neměly.

Na pravé jaro však začátkem března – tedy zhruba za
měsíc – budeme stále čekat.
Podle předpovědi má být
v první dekádě nového měsí-

inzerce
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Šéf hradního protokolu Jindřich Forejt bude vykonávat
svou funkci i po odchodu Václava Klause z Hradu. Budoucí
prezident Miloš Zeman řekl,
že je rád, že se Forejt rozhodl
v Kanceláři prezidenta republiky zůstat. „Velice si vážím
toho, že se pan Forejt rozhodl
zůstat ve funkci protokoláře
pražského hradu,“ uvedl Zeman. O Forejtovi se původně
hovořilo jako o novém velvyslanci Česka ve Vatikánu. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg koncem ledna prohlásil, že ho navrhne vládě
právě na tento diplomatický
post. V minulosti to Schwarzenberg odmítal. iDNE S.cz
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Nastupující prezident Miloš
Zeman včera zveřejnil oficiální portrét. Na fotce od Herberta Slavíka má ruce sepjaté
u brady. Oficiální portrét často visí ve školách a na úřadech. Na obdobných snímcích předchozích prezidentů
byl jen detail obličeje. Slavík
Zemana portrétoval ve středu. Trvalo to necelé dvě hodiny. Č TK

ce teplota v noci minus čtyři
až plus dva stupně, přes den
maximálně
do
devíti.
A k tomu se bude pojit občasný déšť nebo sněžení. JOS
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Afghánistán.
Akce NATO má
nového šéfa
Americký generál Joseph Dunford převzal velení mezinárodních sil ISAF v Afghánistánu. NATO o tom informovala
na svém webu. Dunford ve
funkci nahradil Američana
Johna Allena, který by se měl
stát vrchním velitelem amerických vojsk v Evropě. Č TK
Zprávy krátce

Tunis: ministři
odešli z vlády

Koupelí v soutoku řek se Indové očišťují od hříchu

Desítky milionů Indů se včera ponořily do vod u soutoku řek Gangy a Jamuny, aby tak uskutečnily rituální očistu. Konala
se během dne, který je v rámci tradičního hinduistického svátku Kumbh mélá považován za nejsvětější. Hinduisté věří,
že koupelí v posvátných vodách smyjí hříchy. Svatý muž na snímku se z koupele vrací.
Č TK/AP – SAURABH D AS

Kluk letěl bez dokladů

Tenhle kluk všechny pěkně převezl.

Dvanáctiletý belgický chlapec bez letenky a dokladů

sám odletěl z Bruselu do jihošpanělské Málagy. Úřady spolu s aerolinkami nyní šetří,
jak se mu to mohlo podařit.
Chlapce si na letišti všiml
španělský policista v sobotu
ráno. Na dotaz, kde jsou jeho

rodiče, hoch odpověděl, že se
odbavují. Později se ale ukázalo, že přiletěl do Málagy sám
a bez dokumentů.
„Je tu mnoho otázek. Pokud dítě přiletělo do Málagy
jedním z našich letů, tak by-

chom měli zjistit, jak se tam
dostalo. Pokud se to stalo kvůli chybě, je důležité odhalit,
kde k ní došlo,“ oznámila letecká společnost Jet Air, kterou hoch pro let do Španělska využil. Č TK

Z tuniské koaliční vlády
vedené islamisty včera
odvolala své tři ministry
levicová laická strana
Kongres pro republiku.
Jejím šéfem je prezident
Munsif Marzúkí. Jedná
se o další ránu pro vládu, kterou již zmítá středeční vražda opozičního
předáka Šukrího Bilajda.

Nigerijci zabili
trojici lékařů
Zřejmě islámští radikálové zabili na severovýchodě Nigérie trojici jihokorejských lékařů. Jednomu z nich setnuli hlavu.
Masakr je další v řadě incidentů, se kterými se
v této africké zemi zdravotníci potýkají. Č TK

inzerce

Nenechte si ujít poprvé ve

NOVÝ
DOMOV
DOMOV
PRO SENIORY

SLUNCE

Šámalova 60, Brno
Francouzská 16, Brno
Francouzská 16, Brno

ZAVOLEJTE!
volná místa!

přijímáme žádosti o umístění

Nabízíme:
- bydlení v jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích
- kvalitní a chutnou celodenní stravu
- pečovatelskou službu nepřetržitě 24hod
- odborný
ý zdravotnický
ý ppersonál

Kontakty:

©2013 Disney/Pixar

V KINECH OD 14. ÚNORA

WWW.FALCON.CZ

Alena Bendová, ředitelka
tel: 545 213 564 od 9-16h
tel: 545 213 641
bendova@pravonazivot.cz
www.pravonazivot.cz
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V bouři napadl až metr sněhu

Nejméně třináct lidí zemřelo
kvůli silné sněhové bouři
Nemo. Ta v pátek a v sobotu
zasáhla severovýchod Spojených států a část Kanady. Le-

Hugo Chávez.
Nikdo neví,
jak to s ním je
Jaký je stav venezuelského
prezidenta Huga Cháveze? Již
dva měsíce ho nebylo ani vidět ani slyšet. Na veřejnosti
se neukázal od odletu na operaci rakoviny v Havaně
10. prosince. Venezuelská vláda ale obyvatele ujišťuje, že
prezident se zotavuje a dále
řídí zemi. V zemi je však cítit
nejistota ohledně politické
budoucnosti Venezuely. Neobjevila se dosud žádná informace, která by upřesnila možný termín Chávezova návratu do vlasti či jeho schopnost
vládnout. Vůdce opozice opakovaně obvinil vládu, že o
Chávezově stavu šíří lži. Č TK

Rio slaví

V brazilském Rio de Janeiru se koná slavný karneval. Ukázaly se i tanečnice samby.
Č TK

Ahmadínežád.
Chce mluvit
s Američany
Íránský prezident Mahmúd
Ahmadínežád vyjádřil připravenost k osobním rozhovorům se Spojenými státy. Pokud ovšem západ zastaví současné tlaky proti jeho zemi
ohledně jaderného programu. Uvedl to v projevu na
oslavách 34. výročí islámské
revoluce, která v roce 1979
svrhla prozápadně orientovanou monarchii. Č TK

tecké společnosti zrušily skoro šest tisíc letů, zhruba 700
tisíc domácností zůstalo bez
elektřiny. Bouře zasypala oblast mezi New Yorkem a Bos-

tonem až 90ti centimetry sněhu. Na dálnicích uvízlo mnoho řidičů a místy napadlo tolik sněhu, že lidé nemohli otevřít dveře svých domů.

Tři největší newyorská letiště už byla opět zprovozněna, ale na obnovení letů čeká
například bostonské Loganovo letiště. Během neděle by

se postupně situace na letištích měla vracet k normálu,
i když podle webu FlightAware může být ještě zrušeno
několik stovek letů. iDNE S.cz
inzerce
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Bulhaři protestují proti ČEZ
Tisíce naštvaných Bulharů demonstrovaly proti údajně
předraženým cenám elektrické energie.
Protestující se podle ageninzerce

tury DPA dožadovali znárodnění tamních poboček české
společnosti ČEZ a rakouské
EVN. Obě firmy v této balkánské zemi podnikají od roku

2005. Bulhaři tvrdí, že jejich
účty za elektřinu se v lednu
nejméně zdvojnásobily. ČEZ
uvedl, že dostal několik stovek stížností na vyšší faktury,

ale nezjistil prý na své straně
žádné pochybení. Rakouská
společnost vysvětlila vyšší
částky na složenkách delším
zúčtovacím obdobím kvůli

novoročním svátkům a také
tím, že oproti loňsku byl prosinec mnohem chladnější.
Stejný názor zastává i bulharský ministr pro energetiku
Deljan Dobrev, který řekl, že
energetické společnosti vystavily kvůli svátkům účty za
uplynulých 38 až 40 dní místo obvyklých 28 dní. To podle
něj znamená nejméně o třetinu vyšší účet, než je v jiných
měsících. Dobrev nicméně
přislíbil, že jeho úřad kritizovaná vyúčtování prověří. Č TK

Kola pro
armádu

Šumperská firma BPS
Bicycle Industrial se zabývá výrobou a montáží
jízdních kol a elektrokol.
Nyní dokončuje dodávku
2800 bicyklů pro švýcarskou armádu.
Č TK

Kurzy
EURO
25,24
DOLAR
18,87
LIBRA
29,82
NAFTA:
NATURAL:

35,64
35,78
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JEN VÍC ÚSPĚ CHŮ

Ačkoliv historií kapitán zlatých hochů z Nagana nežije, na turnaj vzpomíná rád. „Je zajímavé, jak tyhle věci
dají český národ dohromady,“ říká Růžička. Podle něj by to bylo potřeba hlavně dnes.

VLADIMÍR RŮŽIČKA
Příští týden to bude 15 let, co
se čeští hokejisté nezapomenutelně zapsali do olympijských dějin. Na hrách v Naganu vyhráli turnaj století. „Ten
pocit, když nám předávali medaile, byl úžasný,“ vzpomíná
kapitán olympijských vítězů
z roku 1998 Vladimír Růžička
(na fotce z oslav vlevo).

K výročí se chystají oslavy.
Máte nějaké bližší informace, co se bude dít?

Já informace nemám. Jediný, co vím, je, že se má položit kytice na hrob Ivana Hlinky. Bude toho samozřejmě
víc, ale to ví pan Lener, ten to
má prý na starost, jak jsem si
někde přečetl.

Kolikátý sraz od Nagana
to bude?

Je to první sraz. Teda úplně
první byl nějaký zápas v létě
hned po Naganu. Ale jinak se
nescházíme.

Jaké to je být součástí
úspěchu, který si celý národ připomíná i po tolika
letech?

Je to dobrý. Hlavně rád
vzpomínám na to, když jsme

se tenkrát vrátili. Ale jinak
nevím, moc historií nežiju.
Mě zajímá, co je teď, to je pro
mě důležitý. Ale jinak na Nagano lidi určitě rádi vzpomínají, protože to bylo něco
úžasnýho, nikdo s tím moc
nepočítal.

Nagano bylo specifické
v mnoha ohledech. Bylo
tam něco, na co vy sám
nejraději vzpomínáte?

Byla to má poslední olympiáda z pohledu hráče. Ale bylo
to něco úplně jiného. V Japonsku jsem hrál už dvakrát
předtím, takže jsem věděl, do
čeho jdu. Ale olympiádu
jsem si úplně neuměl představit, jak udělají. Ale oni jsou
v tomhle hodně dokonalí,
takže na to vzpomínám rád.

Co vám tedy nejvíc utkvělo v paměti?

Určitě to, že jsme to vyhráli. Když vám předávají medaile, tak to není samozřejmě
každý den, ani každý rok. Je
to něco úžasnýho. Navíc na
olympiádě to byla pro český
hokej první zlatá medaile.
Takže určitě se to prožívalo.
Byl to veliký turnaj, který spl-

nil očekávání, a nám se to podařilo vyhrát. Myslím, že
jsme udělali velkou čáru přes
rozpočet mužstvům jako Kanada, Amerika, Rusko.

Hodně hráčů zmiňuje ve
vzpomínkách návrat po
olympiádě do Prahy. Byl
to opravdu pro vás tak intenzivní zážitek?

Určitě. Tyhle návraty, když
uděláte nějaký titul, jsou
krásný. A tohle bylo úplně
neskutečný. Všichni tady tím
žili. A nejen ten večer, kdy
jsme se vrátili, ale tak dva tři
dny potom. Je zajímavé, jak

tyhle věci umí dát český národ dohromady. Lidi zapomenou na každodenní trable.
Bylo potom vidět, jak se
k sobě dobře chovali. Chtělo
by to takových úspěchů víc,
aby nás to dalo víc dohromady. Protože ta doba teď je taková divná.

Kde máte medaili z Nagana schovanou?

Mám ji v trezoru, nekoukám se na ni. Já na to nejsem.

A teď tedy k současnosti.
Jak jste spokojený s vývojem letošní sezony?

Zlatý kapitán i zlatý trenér
Vladimír Růžička má na svém
kontě několik úspěchů jako
hráč, ale i jako trenér.

1998). Zlatou medaili má také
z mistrovství světa 1985.
●

●

Narodil se 6. června 1963.

●

S hokejem začínal v Litvínově.

●

●

Jako hráč získal několik
cenných kovů.
K těm nejvýznamnějším patří
zlato z Nagana (22. února

●

●

S hráčskou kariérou skončil
v roce 2000.
V současné době trénuje
Slavii Praha.
I jako trenér získal zlaté
medaile na mistrovství světa.
Konkrétně v roce 2005
a 2010.

Co se týče této sezony, tak
výsledkově a s tím, kde se teď
pohybujeme v tabulce, jsme
hodně spokojení. Sezona pro
nás byla zatím určitě lepší
než ta loňská, kde jsme hráli
play-out. Letos to zatím vypadá dobře, ale nechci předbíhat. Ale do play-off bychom
se dostat měli, takže ten
úkol, co jsme si dali, jsme splnili a uvidíme, co bude dál.

Prospělo sezoně, že tady
byli ze začátku hráči
z NHL?

Nám to tedy určitě pomohlo. Nastartovali nás jak Vláďa
Sobotka, tak Roman Červenka, taky tady pár zápasů odehrál Jarda Bednář. Díky
tomu, že tady hráli hráči
z NHL a hlavně Jarda Jágr, tak
měl hokej obrovskou propagaci. A během podzimu
a zimy přeskočil i fotbal, který je fenoménem ve všech evropských státech. Takže myslím, že je to jedině dobře, že
se hokej dostal zase zpátky
do povědomí fanoušků.

ROMANA
BARBOŘÍKOVÁ

romana.barborikova@metro.cz
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KULTURA
Novinka

Listy
z Provence

K letošním nedožitým pětadevadesátinám herce Miroslava
Horníčka vydá Supraphon
v polovině tohoto měsíce poprvé na CD archivní nahrávku
Listy z Provence, v nichž autor
zúročil lásku k této jihofrancouzské oblasti.
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KULTURA

Babovřesky a Hanekeho
Láska míří do kin
Na filmové diváky
čeká tento týden
jedna česká a tři zahraniční premiéry.

Zdeněk Troška přichází s letní komedií Babovřesky. Svůj
nový snímek označil za „film
tak trošku ze života“. Očekávat tak něco nového lze jen
stěží, včetně humoru, který
je tentokrát vystavěn na tom,
že hlavní hrdina – nový farář
na vsi – se jmenuje Petr
Šoustal. Toho hraje Lukáš
Langmajer. Jinak šmírování,
drbání a kopání do rozkroku
vyplní celý film. Do Babovřesek dále Troška obsadil Veroniku Žilkovou, Lucii Vondráčkovou, Lucii Bílou, Jana Dolanského, Jiřího Pechu a další.
Ve čtvrtek se český divák
konečně dočká Hanekeho
Lásky, filmu, který se stal vítě-

Troškova komedie Babovřesky

zem Evropských filmových
cen a nyní má pět nominací
na Oscara a to i za režii a scénář. V silném filmu je dlouholeté manželství Georgese
a Anne vystaveno velké
zkoušce, kdy Anne prodělá
mozkovou mrtvici. Život se
tak změní nejen jí, ale i man-

inzerce

V restauracích podávajících snídaně platí nabídka od 10:30.

F ALC O N

želovi a jejich dceři Evě. Nový
animovaný film Hledá se
Nemo potěší především mladší diváky, film Nádherné bytosti zase milovníky fantasy.

ONDŘEJ
NEKOLA

ondrej.nekola@metro.cz

Hledá se Nemo

F ALC O N

Premiéry
Tento čtvrtek vstupují do kin:
●

Babovřesky (Z. Troška), Hledá se Nemo (A. Stanton, L.
Unkrich) , Láska (M. Haneke), Nádherné bytosti (R.
LaGravenese).
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SERVIS
Sudoku

Napište svou bublinu

Kvíz
Hudbu k filmům jako
1 Statečné
Titanic, Apollo 13,
srdce nebo
Avatar složil:
a) Jerry Goldsmith
b) James Horner
c) Hans Zimmer

„Máma mele maso.“
václav holý,
Praha

Praha, která letos
slaví:
a) 80 let
b) 100 let
c) 120 let

hlavy
3 sPokrývka
s tvarem kuželu
ohnutou špicí, byla

symbolem svobody ve
Francii. Jde o čapku:
a) kapadockou
b) pamfylskou
c) frygickou

F O TO : 2x G E TTY

Počasí

Sněhový servis: skiareály

DNE S

ZÍTRA

Min. -3
Max. 1

Min. -3
Max. 1

Herlíkovice
Šachty
Kamenec
Kašperské Hory
Mariánské Lázně
Kozinec

60 cm
45–70 cm
25–45 cm
15–35 cm
45–70 cm
15–30 cm

Stupeň zátěže: 2

Střední zátěž. Rizikové skupiny
by se měly vyvarovat fyzické
a psychické zátěže a věnovat
pozornost svému stavu.

ČT1
14:00 Banánové rybičky
14:40 Jsou hvězdy,
které nehasnou
15:35 13. komnata Jaroslavy
Obermaierové
16:00 Cestománie
16:35 AZ-kvíz
17:00 Všechnopárty
17:45 Černé ovce
18:00 Události v regionech
18:25 Taxík
18:55 Události za okamžik
a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny

20:00 Panoptikum Města
pražského (5/10)
Potkat anděla. Detektivní
seriál (1987). Hrají:
J. Adamíra, J. Vinklář,
F. Filipovský, J. Bláha.
Režie A. Moskalyk
21:00 Rub a líc modelingu
21:40 Losování Šťastných 10
a Šance milion
21:42 Reportéři ČT
22:20 Protiúder II (3/10)
Akční seriál
(USA/VB, 2011)
23:10 Na stopě
23:35 MI5 VI (6/10)
Dramatický seriál
(VB, 2007)
00:25 Tísňová linka
Publicistický pořad, ČR
00:55 Kalendárium
Magazín, ČR

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

ČT2
13:10
13:40
14:35
15:30

a) Coventry
b) Edinburgu
c) Wallesu

vatikánské
5 vFunkci
armády zastávají
barevných

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

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

NOVA

Napadá vás vtipný popisek?

NOVA CINEMA

Krásný ztráty
1 dolar za život
Karel Absolon
Milionářská bydlení:
Los Angeles
Ještě jsem tady –
Zuzana Ceplová
Planeta YÓ
Kouzelná školka
Večerníček
Včelka Mája (41/104)
Doug (6/26)
Cesta do vesmíru
Zprávy v českém
znakovém jazyce

13:00 Nemocnice Chicago
Hope IV (14)
13:55 Pohřešovaní III (9)
14:45 Odložené případy IV
15:40 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (18)
16:30 Přátelé IX (5)
17:00 Odpolední Televizní
noviny, Sportovní noviny,
Počasí
17:40 Námořní vyšetřovací
služba VII (18)
18:30 Ulice (2241)
19:30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

10:35 Sue Thomas:
Agentka FBI II (8, 9)
12:05 Teleshopping
12:30 Andílci (58)
13:20 Srdeční potíže
Duchařská krimikomedie
(USA, 1990)
15:10 Moje krásná čarodějka
Romantická komedie
(USA, 2005)
16:55 Gilmorova děvčata V (18)
17:50 Susedia (22, 23)
19:05 Beze stopy IV
Kriminální seriál
(USA, 2005)

20:00 Kariéra Hermanna
Göringa (1/3)
Dokumentární cyklus
(SRN). Životní příběh
žoviálního válečného
zločince

20:20 Kriminálka
Anděl (8)
Staré vraždy. Kriminální
seriál (2008). Hrají:
M. Stropnický, D. Švehlík,
M. Taclík, H. Dvořáková,
M. Novotný a další

20:00 OSS 117:
Ztracen v Riu
Komedie (Francie, 2009).
Hrají: J. Dujardin,
L. Monotová, A. Lutz,
L. Capelluto a další.
Režie M. Hazanavicius

16:30
17:00
18:15
18:45
18:50
19:15
19:40
19:50

20:55 Technické divy světa:
Obří teleskopy (4/10)
Dokument
21:50 Velikáni filmu: Spike Lee
Jednej správně
Komedie (USA, 1989)
23:45 Odsouzeni k boji
Drama (VB, 2007)
01:20 Teď jsem to konečně já
Dokument (2006)
01:50 Na stojáka
02:15 Pološero – Síla obrazu
02:45 Interpol: Dvojník
03:30 Babylon
04:00 Všichni se ptají,
komu to hrají

21:25 Dr. House VIII (10)
Útěky. Lékařský seriál
(USA, 2011)
22:15 Noční Televizní noviny,
Sportovní noviny,
Počasí
22:50 Tudorovci IV (8)
Historický seriál (USA/
Irsko/Kanada, 2010)
23:45 Plastická
chirurgie s.r.o. VI (12)
Lékařský seriál
(USA, 2010)
00:35 Big Game
01:20 Novashopping

Manželem britské
4 vévoda
královny Alžběty II. je
z:

21:50 Vykonavatel
Krimithriller (USA, 1976).
Hrají: C. Eastwood,
T. Dalyová, H. Guardino,
B. Dillman, W. MacMillan, R. Behling,
T. McGovern a další.
Režie J. Fargo
23:35 Odložené případy III (2)
Slib. Krimiseriál
(USA, 2005)
00:20 Teleshopping
00:25 Vykonavatel
Krimithriller (USA, 1976)
02:00 Teleshopping

PRIMA FAMILY
10:10
11:10
13:05
14:05
15:05
16:05

18:00
18:55
19:25
19:45
20:00

Diagnóza vražda VII (24)
Schimanski: Krysí doupě
Policie Hamburk II (4)
Komisař Rex VI (14)
Walker,
Texas Ranger V (5)
Rosamunde Pilcherová:
Ať rozhodne srdce
Romantický film
(SRN, 2009)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Reportéři na vaší straně
VIP zprávy

20:15 Cesty domů (162)
Instinkt. Rodinný seriál
(2013). Hrají: A. Švehlík,
L. Potměšil, M. Etzler,
T. Kostková, J. Smutná
a další. Režie J. Adamec
21:45 Partička
22:25 K-19: Stroj na smrt
Akční drama (USA/
Kanada/VB/SRN, 2002).
Hrají: H. Ford, L. Neeson,
S. Spruell, P. Stebbings,
Ch. Camargo a další.
Režie K. Bigelowová
01:05 Nedokonalé
zločiny V (11)
Otcův stín. Kriminální
seriál (Itálie, 2009).
Hrají: L. Flaherty,
S. Pesce a další
02:10 Volejte Věštce
03:55 Autosalon

pruhovaných
uniformách příslušníci
gardy:
a) italské
b) švédské
c) švýcarské

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

Plánička, Bican,
2 jména
Veselý. To jsou slavná
fotbalové Slavie

ÓČKO
06:00 Ranní Fresh
09:00 Devadesátky v devět
Největší hity 90. let
10:00 Óčko hity
12:00 Óčko News
12:05 Simply the Best
13:00 Óčko hity
14:30 Óčko News
Hudba, film, zábava –
nikdo a nic nám neuteče
14:35 Mixxxer
16:30 Óčko News
Hudba, film, zábava –
nikdo a nic nám neuteče
16:35 Óčko hity

18:30 Óčko News
Hudba, film, zábava –
nikdo a nic nám neuteče
18:35 Óčko Expres
Největší hity Expresrádia
19:30 Novinky
Klipy nonstop
20:00 CZ & SK
České a slovenské klipy
21:00 Hitzone 90's
Největší hity 90. let
22:00 Hitzone Millennium
Největší hity nového
milénia
23:00 Love Zone
Hodina plná lásky
00:00 Music Game
Interaktivní hudební
soutěž
01:30 Óčko flirt
Proud klipů se vzkazy
diváků Óčka

www.metro.cz
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Sloupek

Dopisy a vzkazy

PAVEL
MAURER

Výrok dne

DEJ DÝŠKO!
Když nejsem spokojen, nedám spropitné ani korunu! Pokud
je vše v pořádku, pak obvyklý evropský standard je 10 procent. Ve výjimečných případech trochu víc. Nízkým tuzérem
„trestám“ personál, když se mi v restauraci cokoli nelíbí, protože jsou toho součástí a tak za to můžou. Jídlo, atmosféra, interiér i samotný servis ovlivňují moji náladu a chuť dát něco
navrch.
Upřímně – kdo dává rád spropitné? Je to jakýsi vynucený bonus, který nám tahá další peníze z kapsy, byť máme většinou
pocit, že jsme už tak dost utratili za průměrné jídlo a pití. Ne
všude na světě však „tringelt“,
„bakšiš“ či „tip“ měří stejně.
Citát
V Číně či Japonsku se spropitné
To je fakt
neočekává, zatímco v USA a v Kanadě vám přibouchnou k účtu
totální úlet,
bez ptaní rovnou 15 – 20% za obale Amerika
sluhu. V New Yorku jsem dokonje Amerika.
ce v některých restauracích zažil, že na účtenkách je hrdě natištěno, že vám k útratě 100 dolarů automaticky přiráží 20 dolarů dýško, aniž by se někdo zajímal, zda se vám tam líbilo,
nebo ne. Ještě mají tu drzost vám nabídnout další kolonku na
účtu, kterou nazývají add. tip, tedy možnost, abyste přidali
ještě něco navrch nad povinných 20 procent. To je fakt totální úlet, ale Amerika je Amerika.
V naší zemi je zvykem většinou zaokrouhlovat částku nahoru, ať už jde o desetníky, koruny či desetikoruny. Nicméně obvyklých 10 %, což je celoevropským zvykem, u nás obdrží málokterý číšník. Často po právu, protože restaurace, kde je
milá, rychlá a gastronomicky alespoň trochu vzdělaná obsluha, tak těch je bohužel jako šafránu. Takže, proč bychom je
měli za neprofesionální služby rozmazlovat nezaslouženým
spropitným, že?

TRINGELT

Reaguji na příspěvek od
paní Ireny H. ze 7. 2. Také
doufám, že se časem vše
kolem volby prezidenta
uklidní. Nedovedu si totiž
představit, že po zvolení
Baracka Obamy v USA by
se začaly objevovat obdobné vášně jako u nás. I tam
nebyl zvolen všemi, ale
většinou. I tam stála prezidentská kampaň oba kandidáty mnoho sil i peněz.
I tam jsou lidé, jejichž favorit nevyhrál. V této rubrice lze psát své názory
a je dobře, že jsou i zveřejňovány. Ale v oficiálním
tisku ani v televizi by štvavým názorům neměl být
dáván prostor. Jejich autoři musí být buď zlí, nešťastní nebo neúspěšní
lidé. Pan Zeman je prezidentem všech lidí v Česku. Všichni ostatní si budou řešit své každodenní
starosti. Doufejme.
MARIE NOVÁKOVÁ, JABLONE C
NAD NISOU

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.

Anketa z Facebooku deníku Metro

Dostanou se české
tenistky letos opět až do finále Fed Cupu a zvítězí?

(Ze sloupku Pavla Maurera
na této straně)

Spropitné. Z německého
Trinkgeld. Trinken – pít,
geld – peníze.
ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK
CIZÍCH SLOV

„Myslím, že to byl
jeden z mých
nejlepších zápasů
této sezony.“
PE TRA KVITOVÁ, TE NISTKA
Kvitová v zápase Fed Cupu se Samanthou Stosurovou odvrátila
mečbol a obrat dokonala výhrou
ve třetím setu. Češky porazily
Australanky a jsou v semifinále.

HOROSKOP

Přesné prognózy na míru!

VOLEJTE

906 701 701

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

Beran

Alena Adamová
Ne, nejsou ve formě.
Ale přála bych
jim to.

Lukáš Pištěk
Tomáš Rummel
Není jasné, jak to
Doufám, že to dokážou.
dopadne, ale měli
Holky jsou něco jako
bychom je podporovat. Barcelona ve fotbale.

21/3-20/4

Váhy

23/9-23/10

Oživte svůj vztah. Přestože
V práci po vás bude kolega
jste jak vy, tak i partner spochtít, abyste mu pomohli.
kojeni, nový impulz by vám jistě prospěl. I když máte své práce dost, buďte velNení třeba radikálních změn.
korysí a dotyčnému se vším poraďte.

Býk

21/4-21/5

Štír

24/10-22/11

Do práce nebudete zrovna
Dnes se vyřeší všechny prozapálení a podle toho také
blémy a doma zavládne atvypadá vaše pracovní nasazení. Pokud mosféra plná pohody. Důvěra, která mezi
si chcete udržet místo, musíte přidat.
vámi nyní panuje, je téměř hmatatelná.

Blíženci

22/5-21/6

Střelec 23/11-21/12

Dostanete příležitost na
Máte všeho dost a dnes porozvíjení vztahů, rodinných
hár vaší trpělivosti přeteče.
i pracovních. Využijte šance ve svůj pro- Výbuch emocí, který bude následovat,
spěch a zapracujte, na čem je třeba.
překvapí jak vás, tak vaše nejbližší.

Rak

22/6-22/7

Kozoroh 22/12-20/1

Vaše prosby na změny v zaNěkteré dnešní nezdary jsou
městnání byly konečně vyslydány nespolehlivostí kolegů.
šeny a vy byste teď měli dokázat, že vaše Přesto padne vina na vaši hlavu a vy se
návrhy na inovace byly odůvodněné.
budete cítit po právu poškozeni.

Lev

Dilbert

Slovo dne

Klidné doznění
prezidentských
voleb

MILOVNÍK JÍDLA

Řešení sudoku
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23/7-22/8

Vodnář

21/1-20/2

Dnes bude na pracovišti
V zaměstnání vám svitne napěkně dusno. Snažte se souděje na povýšení. Přesto se
středit na sebe a raději se držte zpátky. neradujte předčasně. Pracujte na sobě
Zbytečně by mohlo dojít ke konfliktu. i přesto, že je úspěch téměř zaručen.

Panna

23/8-22/9

Ryby

21/2-20/3

Přestože ve flirtování s opačDnešek nebude nejpohodoným pohlavím nevidíte nic
vější, každopádně ale uděláte
jiného než jenom nevinnou hru, vaše dost důležité práce a budete mít nakromilovaná polovička na to má jiný názor. čeno ke skvělým kariérním výsledkům.

JE VÁM NEVĚRNÝ?

ZJISTĚTE ODPOVĚĎ OKAMŽITĚ!
Pište SMS ve tvaru 29UF
a váš text na tel.: 900 30 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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CESTY

Na zámek. Za
pohádkami
České pohádky ožívají až do
konce března na zámku v Napajedlích. Uvidíte tu výstavu
kostýmů a rekvizit z pohádek
jako Popelka, Anděl páně, Krakonošské pohádky a další. MAP
Tip na výlet

Památky uvidíte
z tramvaje
Jste ve Vídni jen na skok
a přesto byste rádi viděli
nějaké památky? Využijte speciální tramvaj, která jezdí po vídeňském
bulváru Ringstrasse, a to
denně od od 10 do 18 hodin. Jezdí ze zastávek
označených jako Ring
Tram a za jízdenku zaplatíte 7 euro.

Na hrad
Harrachštejn

Z Rakouska až
k Jadranu. Pěšky.

Jaro se blíží a už je
také čas přemýšlet,
kam vyrazit, až odejde zima.

Před několika dny byla pro fanoušky horské turistiky otevřena nová vysokohorská trasa s názvem Alpe Adria Trail.
Cestovatelé, kterým nevyhovuje trávení dovolené na pláži u moře se mohou těšit na
rozmanitou mezinárodní turistickou cestu, díky které
projdou třemi zeměmi – Rakouskem, Slovinskem a Itálií.

Nová trasa

Vydejte se po horách
●

●

Nová vysokohorská trasa
Alpe Adria Trail je dlouhá
584 kilometrů.
Díky ní můžete vyrazit z rakouských Alp přes italské
Alpy k pobřeží Jadranu ve
Slovinsku. Více najdete na
www.alpe-adria-trail.com.

Po cestě mohou objevovat
úchvatné přírodní scenérie
a fascinující floru a faunu. Během ní poznají místa věčné-

ho ledu, divokých alpských
řek i klidná a voňavá místa
středozemí.
Trasa je rozdělená na třicet
tři úseků a začíná na pravé
straně úpatí Pasterze, největšího rakouského ledovce. Cestou po rakouské části trasy
potkají turisté krásný venkov
s mlýny ze 17. století. Půjdou
také kolem zříceniny. Projdou takto Itálií a na závěr se
dostanou do Slovinska. Trasa
křižuje oblast Goriška Brda,
kde jsou dodnes velmi živé
staleté tradice vinařství. Jedinečné místo v hornaté krajině plodí vína mezinárodního
věhlasu. MARE K PE ŠKA

+

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

U hotelu Skicentrum
v Harrachově stojí sněhový hrad Harrachštejn.
O víkendu tu hrají pohádky, večer se tu konají
různé fire show. Hrad
můžete navštívit do konce zimní sezony.

O historii
jízdních kol
Ojedinělou výstavu Historie jízdního kola mají
příznivci cyklistiky možnost vidět ve Vídeňské
ulici v Brně v prodejně
kol Šírer. Výstava je zdarma a zájemci mají možnost navštívit expozici
do dubna. ME T

• Staň se milencem vdané

ženské! Dostaneš to, co doma
nemáš! Bez závazků! DISKRÉTNĚ!!! Pošli svou SMS ve tvaru
47XG a text na 909 15 50

Šestá řada.
Přinese peníze

• Moje lasturka a tvé prstíčky

Věděli jste, že tím, kde sedíte
v letadle, můžete ovlivnit své
bohatství, zdraví, štěstí nebo
lásku? Tvrdí to Jetstar Asia,
první aerolinka na světě, která si nechala vypracovat studii od předního odborníka na
feng-šuej Davida Tonga, napsal zpravodajský server
CNN. Letecká společnost si
nechala zanalyzovat sedadla
ve flotile svých 17 airbusů
A320 z hlediska energie. Cílem studie bylo zjistit, zda
cestující mohou výběrem sedadla ovlivnit svoje zdraví,
štěstí nebo bohatství. Například muži, kteří chtějí být
v dobré kondici a zdraví, by si
měli vybírat sedadla v řadách
9, 19 nebo 29. Ženy, které touží po bohatství, ať si podle Davida Tonga sedají do 1., 11.
nebo 21. řady. Ti, kdo chtějí
být bohatí, ať si sednou do
šesté řady. iDNE S.cz

• Když mi zavoláš, krásně se

= dokonalá dvojka! Do mě!
Iva 21. Volej 909 80 50 40 nebo
piš SMS na 909 15 40 s kódem
55GK a tvůj text!

ti udělám do sluchátka! Miluji, když mě někdo poslouchá!
NEČEKEJ! Káča 31. Kontakt:
909 90 99 25 kód VR67

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

737 858 585

PENÍZE
NA OP
VŠEM

581 316
112 660
312
002

• Majetná vdova Mirka 58. Ob-

šťastni mou zarostlou zahrádku, prosím! Ráda vyzkouším vše
nové! Stačí vytočit 909 801 801
nebo napsat SMS na 909 15 36
s kódem 68NJ a tvůj text!

• Zbožňuju mužskou chuť!

Dej mi ji! 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

PLUS

www.metro.cz
11. února 2013

Zprávy krátce

Tesťák připraví
na přijímačky

S portálem Tesťák.cz se
nově mohou připravovat
také studenti středních
škol, kteří se chystají na
vysoké školy. ME T

inzerce

Střední odborné učiliště
potravinářské Jílové u Prahy
Šenflukova 220;
254 01 Jílové u Prahy, státní
Tel.:241950776, 241950409,
fax 241950300
www.soupjilove.cz
e-mail: soupotravin@cbox.cz

DOD: 19.2.2013 od 10-17hod.
Ostatní dny po tel.domluvě
SOUp nabízí vyučení a studium
v těchto oborech:
tříleté učební obory zakončené
učňovskou zkouškou

Cukrář
Prodavač
Kuchař
Kuchař – číšník
dvouleté denní nástavbové
studium zakončené maturit.
zkouškou PODNIKANÍ

12

ŠKOLY

Ze studentů se stanou
filmaři nebo divadelníci
Aby se neflákali
po ulicích a poznávali zajímavé lidi
a obory.

Takhle nějak by se v kostce
dalo mluvit o zajímavém projektu Studentská akademie,
která už třetím rokem funguje v Praze. Projekt nabízí středoškolákům volnočasové aktivity zdarma. Studentům tak
nabízejí nejrůznější umělecké workshopy, které vedou
výrazné osobnosti kulturní
scény.
Workshopy vznikly v rámci preventivního programu
Můžu ti pomoct? neziskové
společnosti Dialog Jessenius
o.p.s. „Smyslem je nabídnout
studentům kvalitní volnočasovou zábavu, jenž je k ničemu nezavazuje, ale přesto pomáhá nastavovat jejich žebříček hodnot,“ říká Jiřina Falou-

Program

Co se v nejbližších dnech
v akademii chystá?
●

●

●

Studenti se zabaví na nejrůznějších workshopech.

tová, tvůrce myšlenky a realizátorka projektu.
Mladí si mohou vybírat
z několika zajímavých programů. Hudební workshop
vede Slávek Janda z kapely
Abraxas, který jim ukáže, jak
se skládá písnička, jak se pracuje ve studiu a další. Zajíma-

MAF RA

vý je i filmařský workshop –
v něm po celý rok studenti vyrábí své snímky, a to v jednotlivých fázích výroby. Proniknout tak mohou do tajů scénáristiky, kamery, zvuku, režie, střihu, speciálních efektů a dalších. V NoD/Roxy pak
workshopy přibližují práci di-

12. února, od 16.00, hudební workshop v Music City.
13. února, od 17.00, art
workshop – výroba předmětů z recyklovaného materiálu v MeetFactory.
14. února, od 16.00 divadelní workshop v NoD/Roxy.
Více info na www.studentska-akademie.cz

vadelníků. Studenti si mohou zkusit také práci DJe
a další aktivity.
Během roku se mohou studenti setkat se zajímavými
lidmi nebo poznat místa,
kam se běžně nedostanou.

MAREK
PEŠKA

marek.peska@metro.cz

Svět

Tě POTŘEBUJE !
I Management ICT projektů
I Informační technologie
I Ekonomie a management
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SPORT

Triumf na turnaji
vyfoukli Finové
Čeští hokejisté porazili na Švédských
hrách Rusko.

Před posledním duelem turnaje v Malmö měli Češi šanci
třetí díl seriálu Euro Hockey
Tour vyhrát. Jenže v závěrečném utkání Oddset Hockey
Games zdolali Finové domácí
Švédsko a nakonec ovládli
celý turnaj. Výhrou 5:2 se totiž posunuli o bod před český
tým.
O výhře svěřenců kouče
Aloise Hadamczika nad Ruskem rozhodly branky Zbyňka Irgla a Václava Nedorosta,
spolehlivý výkon podal gólman Jakub Kovář, který se
v brance českého týmu na turnaji objevil poprvé. Nahradil
tak Alexandra Saláka, který
včera po závěrečném duelu
byl vyhlášen nejlepším brankářem Oddset Hockey Games
a dostal se i do All Star týmu
turnaje. ŠIMON ME RTA

2

1

Česká
republika

Rusko

3
sport

Branky: 30. Irgl,
50. Nedorost
– 53. Kuzněcov
Diváci: 1364

Bez olympiády
České hokejistky včera už bez
naděje na postup zdolala
v posledním utkání skupiny D
kvalifikace o postup na olympijské hry v Soči Čína 3:2 po
samostatných nájezdech.
●

●

V turnaji skončily druhé za
Německem. To si zajistilo
účast na ZOH v pátek díky výhře nad českým týmem 3:1.
Druhé postupové místo si zajistilo v Popradu Japonsko.

Čeští hokejisté skončili ve Švédsku jen o bod druzí.

AP

Popáté v řadě. Mezi
nejlepším kvartetem

České tenistky už popáté za
sebou postoupily do semifinále Fed Cupu. Obhájkyně prvenství porazily v 1. kole Světové skupiny v Ostravě Austrálii 4:0, když rozhodující
třetí bod přidala v souboji týmových jedniček Petra Kvitová. Se Samanthou Stosurovou sice prohrála úvodní
sadu, ve druhé ale odvrátila
mečbol a zvítězila 2:6, 7:6
a 6:4. V závěrečné čtyřhře porazily Andrea Hlaváčková
s Lucií Hradeckou finalistky
debla na Australian Open Casey Dellacquaovou a šestnáctiletou Ashleigh Bartyovou.
Úvodní dvě dvouhry vyhrály
v sobotu Kvitová a Lucie Šafářová. „Řekl bych, že to skóre
je vůči Australankám hodně
kruté,“ řekl nehrající kapitán
českého výběru Petr Pála.
Soupeřem českých tenistek v semifinále Fed Cupu budou Italky, které v prvním

4
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Česká
republika

Austrálie

Martina Sáblíková

Stále vede

Sobota
Kvitová–Gajdošová
7:6, 6:3
Šafářová–Stosurová
7:6, 7:6
Neděle
Kvitová–Stosurová
2:6, 7:6, 6:4
Hlaváčková, Hradecká
–Bartyová, Dellacquaová
6:0, 7:6
kole v Rimini porazily USA
3:2 na zápasy. Hrát se bude
20. a 21. dubna. SIM a Č TK

Česká rychlobruslařka
obsadila na Světovém poháru
v Inzellu třetí místo v závodě
na 3000 metrů. Suverénní
vítězkou se na německém
oválu stala Nizozemka Ireen
Wüstová. Pětadvacetiletá
Sáblíková si po prodělaných
potížích se zády upevnila
vedení v SP na dlouhých
tratích. Po čtvrtém závodě
zvýšila na 60 bodů náskok
před Němkou Stefanií
Beckertovou.

Bodem k postupu přispěla i Lucie Šafářová.

Č TK – J ARO SLAV O ŽANA

