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Iva Pazderková

skiareál HERLÍKOVICE

Bzv yžovní
 poust ábay !

Generální partner
skiareálu

Odjezdy skibusů denně v 6:35 hod Praha — Černý Most. Více na www.snowhill.cz nebo tel.: +420 737 222 456

Zprávy krátce

Baroš je volný,
Turci ho pustí
předčasně

Fotbalový útočník touží po návratu do Baníku,
Galatasaray Istanbul už tomu bránit nebude

1

Fotbalista Lampard
z Chelsea bude psát
dětské knížky

Anglický záložník Frank
Lampard z Chelsea bude
psát dětské knížky. Čtyřiatřicetiletý fotbalista v nich
bude vyprávět dobrodružství školáka Frankieho,
jeho přátel a psa Maxe.
„Vymyslel jsem je, když
jsem četl vlastním dětem,“
uvedl Lampard, který má
dvě malé dcery Lunu (7 let)
a Islu (5).

2

Jágr v pořadí nejlepších střelců
zámořské NHL přeskočil Robitaillea

Jaromír Jágr přispěl čtvrtým gólem v sezoně k výhře
Dallasu v Edmontonu 4:1 a osamostatnil se na desáté
příčce historické tabulky střelců NHL. Hvězdný útočník, jenž zítra oslaví 41 let, trefou s pořadovým číslem 669 přeskočil Luka Robitaillea a nyní bude pronásledovat Maria Lemieuxe, na něhož ztrácí 21 branek.

Ďábelsky vychytralá soutěž o 100 000 Kč,
v níž se účastníci pořádně zapotí!

DNES VE 20.00

Fotbalista Baroš se dohodl na
ukončení smlouvy s Galatasarayem

3

Návrat fotbalisty Milana Baroše do Ostravy se
výrazně přiblížil. Bývalý reprezentační útočník
se včera dohodl na předčasném rozvázání smlouvy v tureckém Galatasarayi Istanbul, kde mu měl původní kontrakt vypršet po konci
sezony. Baroš je tak nyní volným
hráčem a jeho možnému příchodu do
Baníku už nic nebrání. „Byl to velmi
dlouhý proces, než obě strany dospěly k tomuto nejlepšímu řešení stávající situace,“ uvedl na hráčově
webu agent Pavel Paska.

Už čeká na dlahu
Šestadvacetiletý fotbalový obránce Brém Theodor Gebre Selassie už netrpělivě čeká na karbonovou dlahu, s níž se
chce v co možná nejkratší době vrátit na trávník
po úterní zlomenině záprstní kosti na levé ruce.

Top 12 zrušili
Tradiční turnaj pro elitní evropské stolní tenisty Top 12 počínaje letošním rokem zmizí z kalendáře. Soutěž pro 12
hráčů a hráček z čela evropského žebříčku se konala pravidelně od roku
1971, nový výkonný výbor federace ETTU se ji
po 42 ročnících rozhodl
zrušit kvůli malému zájmu o pořadatelství. Č TK

Vary i Třinec nadělovaly

Ve šlágru 47. kola extraligy porazil Zlín Spartu 2:1 po
samostatných nájezdech. Další včerejší výsledky: Karlovy
Vary–Vítkovice 8:3, Třinec–Kladno 7:2, České Budějovice–Chomutov 2:0, Litvínov–Pardubice 3:2n a stejným
skóre skončil také zápas mezi Kometou Brno a Plzní. Č TK

O lepší pozice je
obraly chyby při
závěrečné střelbě

České biatlonistky
Gabriela Soukalová
a Veronika Vítková
útočily na umístění
v první šestce.

Ve vytrvalostním závodě na
15 kilometrů na mistrovství
světa v Novém Městě na Moravě ale kvůli chybě při poslední střelbě skončily až ve druhé desítce. Soukalová obsadila dvanácté místo, Vítková dojela o dvě místa za ní.
„Při té střelbě jsem si vůbec nevěřila, když jsem viděla ten strašný vítr. Bohužel ta
poslední rána mě hodně
mrzí,“ posteskla si Soukalová
v televizním rozhovoru.
Titul na nejdelší trati obhájila vedoucí žena Světového
poháru Norka Tora Bergerová, která na probíhajícím
šampionátu získala už třetí
zlato. Č TK

Svou zbraň právě nabíjí Češka Gabriela Soukalová.

MAF RA
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pište a foťte na mms@metro.cz
14. února 2013
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JUSTIN BIEBER VYRÁŽÍ
NA
KONCERTNÍ
ŠŇŮRU
EXKLUZIVNĚ PRO METRO: O NOVÉ DESCE I O ROZCHODU
STRANA 12
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Nejčtenější noviny v Pr
V úterý Letná zapadala čerstvým sněhem, včera při tréninku Sparty už po něm nebylo ani památky.

Č. 32, www.metro.cz
Svátek slaví: Valentýn
Min. -30
Max. 10

Č TK – STANISLAV ZBYNĚ K

Sparta se v Evropské
lize Chelsea nelekne
Fotbalisté Chelsea
včera dorazili
do Prahy a rychle
zmizeli z letiště.

Svých hvězd se tak nedočkalo několik desítek fanoušků,
kteří marně čekali v příletové hale starého ruzyňského

letiště. Pro hráče londýnského velkoklubu včetně brankáře Petra Čecha totiž přímo
k letadlu přijel autobus a odvezl tým do pětihvězdičkového hotelu.
Blues budou dnes od 19 hodin na Letné (živě na ČT Sport)
soupeřem pražské Sparty,
která stojí před jedním z největších zápasů své historie.
Hostí totiž jeden z nejslavněj-

ších klubů světa, úřadujícího
vítěze Ligy mistrů.
Sparťané však jsou pevně
odhodláni držet s gigantem
na hřišti krok. „Jsme natěšení a také odhodlaní odevzdat
na hřišti maximum,“ řekl včera kapitán Marek Matějovský. „Pokud chceme myslet
na úspěch, musíme hrát efektivně a disciplinovaně,“ řekl
kouč Vítězslav Lavička. SIM

Viktoria Plzeň

S cílem potvrdit vydařené
výkony z přípravy a přivézt si
nadějný výsledek do odvety
nastoupí dnes do úvodního
utkání 2. kola Evropské ligy
také druhý český zástupce.
●

Fotbalisté Plzně se také od
19.00 představí v Neapoli,
zápas živě vysílá TV Fanda.

Změna pro poslance. Imunita už nebude
chránit doživotně, jen při mandátu STRANA 6

Dauhá. Kvitová vyhrála Lev. Důležitý zisk bodů
set a soupeřka vzdala v metropoli Lotyšska

Lukáš Krpálek

Světová
jednička
Judista z Jihlavy se díky
nedělnímu vítězství na
prestižním závodě Grand
Slamu v Paříži probojoval na
první místo světového
žebříčku ve váhové kategorii
do 100 kilogramů. Stal se tak
prvním Čechem v historii,
který je světovou jedničkou.
Dvaadvacetiletý Krpálek má
na kontě 1066 bodů a vede
těsně před druhým Uzbekem
Ramziddinem Sajidovem
(1042 bodů) a třetím Tagirem
Chajbulajevem z Ruska (960),
který je úřadujícím
olympijským vítězem.

České tenistky Petra Kvitová
a Klára Zakopalová postoupily do 3. kola špičkově obsazeného turnaje v Dauhá. Zatímco Kvitové vzdala Ruska Jeka-

těrina Makarovová, Zakopalová odvrátila čtyři mečboly
a vyřadila po téměř tříhodinové třísetové bitvě Sloane Stephensovou z USA. Č TK

Hokejisté Lva Praha vyhráli v Kontinentální lize
na ledě Dinama Riga 3:1
a drží se na sedmém místě
Západní konference. Čes-

Na Karlově
mostě mají
sochy koše

ký klub si může zajistit
účast v play-off už zítra, pokud vyhraje tři body na
ledě moskevského Spartaku. SIM

Odpadkové koše nemají na
Karlově mostě svá určená
místa. Teď ale hyzdí
většinu obrázků, na nichž
si chcete zvěčnit sochy
na této pražské kulturní
památce. Přesto si na jejich
umístění dosud nikdo
nestěžoval. STRANA 2

Číslo dne

1.

Na MS v Itálii pojede pět českých skokanů

Jan Matura, Lukáš Hlava, Čestmír Kožíšek, Roman Koudelka a Jakub Janda, to je pětice
skokanů, kteří pojedou příští týden na MS v klasickém lyžování do Val di Fiemme. Matura včera skončil v závodu SP v Klingenthalu desátý, Lukáš Hlava byl šestnáctý. Poprvé
v kariéře vyhrál individuální závod SP devatenáctiletý Slovinec Jaka Hvala (na snímku). AP

Fin Jarmo Kekäläinen se stal
prvním Evropanem na pozici
generálního manažera klubu
hokejové NHL. Šestačtyřicetiletý bývalý útočník bude
působit v Columbusu, kde
nahradil v úterý nečekaně
odvolaného Scotta Howsona.
Kekäläinen doposud působil
ve stejné funkci v Jokeritu
Helsinky, finský klub jej ale
uvolnil. „Splnil se mi jeden
z mých snů, které jsem měl
poté, co jsem skončil
s hokejem,“ řekl Kekäläinen
na mimořádné tiskové konferenci v Helsinkách. „Jsem
šťastný i hrdý, že jsem tuto
šanci dostal,“ dodal.

Omezení
imunity
politiků
je tady

Vaše zdraví
posoudí také
druhý lékař

Svatý Valentýn: svátek nejen zamilovaných

Zatímco v Thajsku se mladý pár rozhodl vzít přesně v předvečer svátku zamilovaných,
jistý americký právník Walter Bentley nabízí u příležitosti svatého Valentýna netradiční
dárek – rozvod zdarma. Bezplatné zastupování při rozluce s životním partnerem získá
ten, kdo rozvod zdůvodní „nejdojemnějším nebo nejpřesvědčivějším příběhem“. Jak slavíme a jaký dárek vládne Valentýnovi u nás, čtěte na straně 11.
AP – WASO N WANIC HAKO RN

Když vám váš lékař tvrdí,
že jste zdrávi, a vy si to
nemyslíte, může váš spor
rozhodnout další doktor.
Na druhý názor, tedy na
konzultaci s dalším
lékařem, máte právo
ze zákona. STRANA 5

Svobody si
příliš neváží

Už čtyři stovky bývalých
vězňů zatkli policisté poté,
co se na svobodu dostali
díky lednové amnestii
prezidenta Klause. STRANA 8

Sparta dnes
hostí Chelsea

Fotbalisté Chelsea se po
příletu do Prahy vyhnuli
fanouškům. Týmu,
jehož branku hájí
česká reprezentační jednička Petr
Čech, se
sparťané
nebojí.
STRANA 20

1
Události

Václav Klaus

Prezident
přijde o lva
O dva nejvyšší české řády
přijde prezident Klaus. Prezidentovi republiky přísluší Řád
Bílého lva a Řád TGM. Zatímco Václavu Havlovi byly usnesením parlamentu propůjčeny doživotně, Václav Klaus je
po opuštění funkce prezidenta bude muset vrátit. Podle
Lidových novin totiž nikdo
z poslanců usnesení i kvůli
jeho lednové amnestii
nechce navrhnout.

pište a foťte na mms@metro.cz
14. února 2013
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PRAHA

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

Cestování - nabídka

Smog. Na Nuseláku se
uskutečnil dýchánek
Na Nuselském mostě se to
včera hemžilo aktivisty. Konal se zde totiž další z řady
„smogových dýchánků“ iniciativy AutoMat. Účastníci
akce chtěli přimět řidiče k zamyšlení, zda musí jezdit každé ráno do práce autem. Zároveň apelovali na politiky, aby
začali jednat a přijali opatření, která zlepší ovzduší ve
městě. „Přestože smog zahaluje metropoli každou zimu,
vedení města nepovažuje
zdraví Pražanů za svou prioritu,“ rozohnil se Vratislav
Filler z AutoMatu. AV

Dýchánek

AUTO *MAT

Zprávy krátce

Zpěvák se vrací
po pěti letech

Australský zpěvák a skladatel Nick Cave s kapelou
Bad Seeds na koncertě 22.
listopadu ve sportovní
hale na pražském Výstavišti představí
nové album
Push the Sky
Away, které
vyjde 18. února. Do metropole se vrací
po pěti letech,
na stejném místě se představil
v roce 2008.

Praha hledá firmu
na osvětlení
Magistrát chystá zakázku
na zajištění veřejného
osvětlení, smlouva se současným správcem, firmou
Eltodo Citelum, totiž
skončí 1. ledna 2014. Hodnota desetileté zakázky
by měla být v řádech miliard korun, roční náklady na zajištění veřejného osvětlení by
se mohly pohybovat
zhruba kolem čtyř set
milionů až
půl miliardy. Č TK

Sicílie 55+ - odlety sobota od 27.4. do 18.5.+13.9. do 25.10.,
cena od 11.850 do 13.950,- Kč, polopenze vč. pití,
jednolůžkový přípl.1.500,- Kč, dítě do 14 let na přistýlce 50 % sleva
Menorka 55+ - odlety 25.4. - 23.5. + 12.9. - 26.9., cena od 10.550
do 12.750,- Kč, polo/plná penze, vč. pití, jednolůžkový příp. 1.500,- Kč
Sardinie 55+ odlety 30.3. - 23.6., 26.9. - 10.10.,
cena od 11.990 do 14.990,- Kč, polopenze vč. pití
Španělsko - Mar Menor 55+ odlety 15.4. - 20.5. + 30.9. - 28.10.,
cena od 9.990 do 12.990,- Kč 4 hotel s polo/plnou penzí vč. pití
Francouzská riviera 55+ odlety 1.9. - 22.9. od,
cena od 14.990 do 15.490,- Kč, polopenze, výlet zdarma
Další nabídky 55+ jaro + podzim 2013: Španělsko - Mallorka + Andalusie,
Černá Hora, Bulharsko, Madeira, Turecko, Malta, Portugalsko
řecké ostrovy
severní Kypr pro všechny - odlety od 29.5. do 23.10., polopenze,all inclusive
od 11.260,- Kč, dítě na přistýlce 5.990,- Kč
záloha pouze 3.500,- Kč / osoba
www.travelonline.cz, Truhlářská 4, Praha 1
tel.: 245 008 334, 775 217 041, caamitie@seznam.cz

Dřív u soch svatých na Karlově mostě svítily plamínky věčného světla, teď pod nimi
straší odpadkové koše. Přesunutí košů přímo před barokní díla zarazilo i průvodce turistů. Nádoby plné odpadků
podle nich nejsou důstojným
doplňkem slavných soch jedné z nejznámějších pražských památek, kudy denně
projdou tisíce cizinců.
„Umístění košů u soch rozhodně není v pořádku. Asi je
přeházel nějaký turista,“ di-

vil se mluvčí Technické správy komunikací Tomáš Mrázek.
Manipulace s koši překvapila i Sdružení výtvarníků Karlova mostu, které se o most
stará. „Na umístění košů si
nám zatím nikdo nestěžoval.
Pokud bude na jejich umístění více negativních ohlasů, samozřejmě je přestěhujeme,“
slibuje předseda sdružení Roman Kotrč.
Koše podle Kotrče nemají
na mostě stálá místa, protože
s nimi často manipulují turisté, hýbe se s nimi i při údržbě
či čištění mostu. Oblíbenou
zábavou opilých turistů je
podle Kotrče házet do řeky jejich kovové vnitřky.

Barokním sochám dělají společnost odpadkové koše.

ME TRO

ROBERT
OPPELT

robert.oppelt@metro.cz

Vzdělávání - Kurzy nabíd.
• STUDIUM BIBLE, ZDARMA, anglicky nebo česky, osobně, korespondenčně, e–mailem. Individ. otázky
i kurzy. e–mail: mike.morrow@ecn.cz
tel.: 777 630 724

Služby - nabídka
• STĚHOVÁNÍ, VYKLIZENÍ, bourání, likvidace, odvoz odpadu. Doprava po Praze zdarma, rychle, levně,
ochotně, nonstop. Fa Radost, tel:
774759671, Po-Ne

ŽALUZIE, ROLETY

Aleš SUCHÝ
Tel.: 728 863 201

Ostuda. Fotky soch
už jen s odpaďáky?
Ošklivější jsou teď
snímky z Karlova
mostu, který je přitom největším magnetem na turisty.

• A.s. v Praze 9-Černý Most přijme do 4 různých pozic lidi na
stálý prac. úvazek. Plat dle zař.
20000/měs. nebo 1200/den,
tel.: 720693077 od 10-17 hod.
• 3* HOTEL v blízkosti I.P.Pavlova,
Praha 2, přijme kuchařku na
HPP. Celotýdenní provoz, vyučení
v oboru vítáno, kontaktní osoba:
777 610 087

l
l

l

záruka 3 roky
doprava zdarma
montáž do 3-5 dnů

kupón
sleva 60%
z ceny
mont. žal.

NEJLEVNĚJŠÍ VYKLÍZENÍ

Fa Sál vyklízí sklepy, půdy, byty
Drobné demolice vč. nakládky a skládky

Mobil: 603 455 868, tel./fax: 272 701 997

www.sal.cz info@sal.cz
PRONÁJEM KONTEJNERŮ

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

737 858 585

VŠEM
80 000KÈ
DNES!!!

• KVALITNÍ rodinné LYŽOVÁNÍ za velmi příznivé ceny do 100 km od Prahy směr Mladá Boleslav. Více na
www.zasada.cz/zasada-ski-centrum,
tel.: 601 372 810

Práce - nabídka

• BA přijme pracovníky na pozici DETEKTIV - pouze s Certifikátem. Nástup ihned - pracoviště
Praha 4 - obchodní centra. Tel.:
725 329 580
• Okamžitě přijmeme 12 venkovních prodavačů/ek pro Prahu.
Výplata každý den až 1500,- Kč.
Tel: 274773610
• Vydělávej splácením hypotéky.
Brigáda od 18 let pro všechny do
90 let. Peníze ihned po podpisu.
Tel.: 702 441 700

Přijmeme řidiče sk.d,

znalost Prahy a bydliště v Praze podmínkou,
znalost Aj,Nj,Rj výhodou,
praxe v oboru nutná.
Nabízíme nový vozový park
a příjemný kolektiv.
Bližší informace při osobním pohovoru.
V případě zájmu zašlete své CV na
email: dataautotrans@dataautotrans.cz,
tel. 284 814 145.

Bezpečnostní agentura přijme

zaměstnance (i ČID, PID)
pro ostrahu objektů v Praze
bez možnosti ubytování
Požadujeme: trestní
bezúhonnost, osvědčení o dílčí
kvalifikaci – strážný
Nabízíme: dobré mzdové
podmínky, příplatek na výstroj
a stravování, odměna za
přivedeného zaměstnance,
příplatek za vlastního psa.

TEL: 222 780 671, 737 337 088

• Správní firma přijme na HPP
ÚČETNÍ pro SVJ. Znalost účtování
SVJ a praxe podmínkou. Nabízíme
stabilní zázemí, finanční a profesní růst. 603451870
• Správní firma přijme na HPP
PŘEDPISOVATELKU NÁJEMNÉHO.
Znalost problematiky a praxe podmínkou. Nabízíme finanční a profesní růst. 603451870
• Hledáme obchodního zástupce pro prodej spodního prádla.
Region střední, západní, severní Čechy. Jen ŽL. Zájemci volejte:
777 621 365
• Vydavatelství P10 přijme pro
svoji tiskárnu obchodního zástupce. Praxe nutná v oboru polygrafie! Životopisy: kohler@tigis.cz,
602 287 322
• Na ostrahu objektů v Praze
a dále ve Zdibech přijmeme osoby se zdrav. postižením. Požadujeme čistý TR, zdrav.způsob. Tel:
602935880, 272760020.
• Přijmeme terén. infor. referenty.
Vhodné pro VPP, ženy na MD, studenty i aktivní důchodce se znalostí PC. Nástup dle dohody. CV na:
iep.jc@email.cz
• Do Hostivic přijmeme brigádníky/ce na balení zboží do krabiček, různé směny, výplata 1x týdně. Nutný potrav. průkaz! Volejte
PO-PÁ, 9-17 h. 724772129
• Přijmeme osoby se zdr.
postižením na ostrahu pekáren
v Brandýse nad Labem. Pož. čistý TR, zdrav. způsobilost. Tel:
602935880, 272760020.
• Přijmeme úklidové pracovníky osoby se zdravotním postižením
na úklid hotelu v Praze. Požadujeme čistý TR, zdrav. způsob. Tel:
602935880, 272760020.

581 112 669
PŮJČKY
od

5 - 50 000 Kč

BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY
A POPLATKU PŘEDEM

POUZE PRAHA
A KLADNO

736 204 410
605 246 323

www.uverihned.cz

SERVIS
• ZUBNÍ ORDINACE v Praze přijímá
nové pacienty–ošetření chrupu, vč.
pevných a snímacích náhrad. Krátké objednací termíny, smlouvy
s pojišť. 605253491

Finance - nabídka
• OKAMŽITĚ POSKYTNEME jakékoliv částky. Stačí trvalý pobyt a OP.
Vše vyřídíte během chvilky u nás
v kanceláři nebo osobní schůzkou.
Tel.: 724 706 812
• PENÍZE VELMI rychle a bez formalit. Poskytujeme jakékoliv částky s možností předčas. splácení.
Nyní s možností odkladu splátek
až na 4 měs. 602209100
• JSME JEDNIČKY na trhu. Bez
poplatků a bez registrů. Peníze do 30 min. Peníze ještě dnes
až k Vám do domu. Jednoduché
vyřízení. T.: 724 047 385
• Skutečná půjčka, NIŽŠÍ ČÁSTKY
poskytujeme klientům v hotovosti,
vyšší částky se zástavou nemovitosti. Vše rychle bez složitého papírování. 602 295 280
• Peníze BEZ skrytých POPLATKŮ.
I pro klienty se zadlužením. Jednoduše a rychle na OP. Pomůžeme
téměř všem. Vysoká průchodnost.
Tel.: 724 073 013
• 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. 724546100
• POSKYTUJEME jakékoliv ČÁSTKY, vyplácíme exekuce, uděláme z Vašich několika půjček jednu. Vše velmi rychle. Bez nahlížení
do registrů. T.: 602 789 415
• FINANČNÍ VÝPOMOC všem a ještě dnes. Pouze na osobní schůzku v kanceláři. Vyplácíme ihned.
Kolik chcete, tolik dostanete. Tel.:
724 062 569
• Půjčky, velmi RYCHLÉ VYŘÍZENÍ. Bez nahlížení do registrů. I pro
předlužené klienty. Výsledek budete, vědět ihned. Tel.: 602 378 892
• PENÍZE a RYCHLE?? Stačí, když
mi zavoláte. Řeším vše. Osobní schůzka je nezbytná. Do 30
min. výsledek. Bez formalit. Tel.:
724 214 707
• Půjčíme VLASTNÍ PENÍZE. Bez
poplatků ještě dnes. I menší částky. Stačí OP a trvalý pobyt. Popř. na
směnku. T.: 602 107 434
• PENÍZE DO 30 min. Bez poplatků, řešíme vše. Ještě dneska
vyřídíme, popřípadě přijedeme
k Vám. Stačí OP + trvalý pobyt. Tel.:
724 744 956
• OBČANSKÁ PŮJČKA, nízké splátky, dlouhá doba splácení. Bez
poplatků předem a to vše velmi
rychle. Nám stačí OP a trvalé bydliště. Volejte 724 579 714
• 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. 724056796
• FINANČNÍ VÝPOMOC bez poplatků a hned. Pomůžeme všem
i lidem s nízkým příjmem nebo
důchodcům. Stačí nám OP a vše
vyřídíme za Vás. Tel.: 602 406 777

• Půjčíme Vám na cokoliv. Neplatíte žádne poplatky za vyřízení. Kolik
si řeknete tolik dostanete bez ručitelů a ještě dnes. t.: 724 540 830
• Půjčíme peníze ihned. Odklad
splátek až o 6 měsíců. Rychlé vyřízení, stačí pouze OP a trvalý pobyt.
Pouze na osobní schůzku. Tel.:
724 772 475
• Užijte si zimní výprodeje s půjčkou od PROFI CREDIT až 166 000
Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA
800 701 000.
• 1000 Kč hotově ještě dnes
na Florenci. Za 15 dní vrátíte
1200 Kč, zašlete sms ve tvaru:
TAG T 1000 RČ číslo OP na tel.
736 30 40 30. Voláme do 30 min.
• Rychlá půjčka pro zaměstnance, důchodce a OSVČ, bez poplatku a volání na 900.., volejte
776 274 184
• Rychlá půjčka bez poplatků,
registr nevadí. Stačí prokázat příjem zaměstnanci a důchodci,
OSVČ - stačí 2 daň. přiznání. Tel.:
608 309 265

Pronájmy - nabídka
• 3 volné pokojíky pro 1 os. 125
Kč/den. 3990 Kč/měsíc, metro,
Flora, Muzeum. TV, wifi, sprcha,
WC. Klid, dohoda možná. Nelze
děti a zvířata. 702403181

Pronájmy - poptávka
• HLEDÁM PRO ZAMĚSTNANCE
z kanceláře byty k pronájmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji.
Tel.: 274 78 44 28
• ZDARMA pronajmu váš byt slušným a zaměstnaným klientům,
dlouhodobý pronájem. Možnost
sjednání garance plateb. Tel.
296577214, 773407403.
• Pro zaměstnance obchodních
firem hledáme pěkné byty k pronájmu po celé Praze. Garantujeme
pouze solidní nájemce. BEZ PROVIZE! Nabídněte: 734 319 305
• 2 osoby pár hledají pronájem
menšího bytu v Praze, může být
garsonka až 2+1, ale s cenou do
13000 Kč včetně poplatků a energií. Děkuji. T: 775 088 498
• Ubytujte studenty a nejen
je... Pronajměte přes nás byt či
pokoj bez jakýchkoli poplatků! T:
731 417 103, www.s-bydleni.cz,
e-mail: info@s-bydleni.cz

Byty - nabídka
• Realitní inzerce ZDARMA pro
soukromé osoby a firmy. Nabídky realit v Praze a Středočeském
kraji. Info linka 725 772 904,
www.realitniserverpraha.cz

Byty - poptávka
• Peníze ihned. Přímý zájemce ihned koupí byt v Praze do 10 miliónů Kč. Děkuji za nabídku. Tel.:
777212134
• Hledám OBECNÍ BYT v Praze,
zaplatím dluhy na nájmu, exekucí, i s výpovědí, před privatizací,
zajistím náhradní byt, záloha. Tel.:
773 907 134
• Koupím byt kdekoliv v Praze,
dám okamžitou zálohu, platba
hotově, právní záležitosti vyřídím.
Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel.
234095720, 720539665
• Koupím byt před privatizací, obecní. Nabízím náhradní
byt a finanční vyrovnání v hotosti. Uhradím i dluh na nájmu. T.:
725 805 115
• SOUKROMÁ OSOBA nabízí hotovost za byt v Praze a okolí (do 20
km), exekuce, dluhy vyřeším. Možnost okamžité zálohy. Volejte:
602 204 244
• Koupím byt v Praze osobní nebo
družstevní do 6.000.000 Kč, platba v hotovosti. Exekuce a dluhy
zaplatím. Volejte 775432964
• Hledám byt před privatizací.
Nabízím náhradní byt, zaplatím případné dluhy či odstupné. Nabídněte, dohoda jistá. Tel.: 775995602
• Hledám byt před privatizací. Dluh
nevadí. Nejraději Praha 8. Kontaktujte nás na tel. 602568875

Pozemky - nabídka
• Prodám staveb. pozemky 3.845
m2 za 378.000,-Kč a 3.702 m2 za
666.900,-Kč u Dvora Králové n/L.
Krásná příroda a čisté život. prostř.
Tel.: 731 721 178

Ostatní
• VÝKUP ZLATA, stříbra. Ceny dle
burzy, profi přístup, tavba, analýza
s Vaší účastí. Peníze ihned! Slezská 125, „M“ Flora, t:608776313,
www.oro-praha.cz
• Akce! Zaváděcí slevy jen do
15.3.2013! Navštivte náš e-shop
www.alkohol-obchod.cz a ochutnejte tradiční likéry a medovinu české
výroby s tradicí.

Nemovitosti - poptávka

Intimní - nabídka

• Vykoupíme nebo prodáme - váš
byt, rod. dům, chatu, Praha a okolí. Peníze ihned. Řešíme exekuce, právní vady, dluhy, privatizace.
777 306 102
• Investor s vyřešeným financováním koupí Vaši nemovitost (byt,
dům, pozemek). Na vlastnictví
a zadluženosti nezáleží. Kdekoliv
v Praze. T.: 602 155 655
• Odkoupím Vaši nemovitost.
Zajistím energetický průkaz zdarma, rychlé a seriózní jednání.
Volejte nebo pište sms na tel.:
723 465 044

• NEZAPOMENUTELNÁ JÍZDA!

Sex s ženou nymfomankou!
Chceš? Tak písni hned SMS ve
tvaru 42KN a text na 909 15 36

• Poslechni si můj žhavý OR-

GASMUS! Jsem stará, ale stále to
umím! Božka 60. T.: 909 90 99 25
nebo piš SMS na 909 15 50 s kódem 53BD a textem!

• Nadržená DŮCHODKYNĚ

Miluše (73)! Nemám moc
zubů, ale o to je to lepší! Kdo
vyzkouší neprohloupí! Zavolej
mi 909 801 801 kód VH49

• Sexy movitá zrzka Týna 31. Vy-

zkoušej práh mé citlivosti :-)! Nejradši to mám ZEZADU! Přirážej a
nepřestávej! Vytoč 909 80 50 40
nebo pošli SMS na 909 15 40
s kódem 45VZ a tvůj text!

• Zadaná a přítulná! Zaskoč

za manžela! H ned! Volej
774 413 689
E.M.A. Europe sro, tech. Materna, pro starší 18let, max.
1sms/50Kč; 1min/90Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

+
PLUS

pište a foťte na mms@metro.cz
14. února 2013
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AUTO

Nový fluence.
Lepší a dražší

Standardní výbava obsahuje i klimatizaci, rádio, tempomat nebo přední mlhovky.

RE NAULT

Oblíbený rodinný sedan Renault Fluence se u nás začal
prodávat v modernizované
variantě. Její cena s benzinovým motorem 1.6 začíná
o čtyřicet tisíc výš než u doprodeje předchozí verze:
tedy na 264 900 korunách.
Bohatá standardní výbava
obsahuje například klimatizaci, rádio, tempomat nebo
přední mlhovky. OB

Pomocníci s r. o.

Nové vozy jsou díky moderním technologiím bezpečnější
a pohodlnější. Někteří elektroničtí asistenti ale mají své
mouchy nebo nadělají více
škody než užitku kvůli nesprávnému použití. O co jde?
Parkovací asistenty pomohly méně zdatným řidičům.
Elektronika za ně najde vhodné místo a pak točí volantem,
zatímco šofér podle pokynů
pouze řadí a šlape na plyn. Fascinující! Jenže automobilky
vědí, proč při parkovacím manévru varují, ať sledujete okolí. Nedávno mě asistent zaparkoval za řadu vozidel přímo
doprostřed křižovatky tvaru T
– mezera jako mezera. A nemyslete si, že elektronika vidí
obrubníky. Své o tom vědí drahé ráfky.
Neméně fascinujícím pomocníkem je adaptivní tempomat. Automaticky udržuje
vzdálenost od nejbližšího auta
ve vašem pruhu. Jenže v prud-

FOTO: ONDŘEJ BĚHAL

Auta zvládají díky
rozvoji elektroniky
spoustu věcí za řidiče. Ne vždy to ale
funguje bez chyb.

Bývaly doménou luxusních značek. To už neplatí
Elektroničtí asistenti se stávají
čím dál dostupnější součástí
nových vozů.
●

Aktivní parkovací asistent, který sám točí volantem, objevíte
například u malé Lancie Y už
ve verzi za 273 tisíc či u rodin-

ších obloucích se stává, že radar zaměří i auto v pruhu vedlejším a kvůli tomu nesmyslně

ného focusu za 334 550 Kč.
●

Za systém, který nezávisle na
řidiči zastaví v rychlosti do
30 km/h před pevnou překážkou, si lze připlatit i u minivozu Škoda Citigo. Auto s ním se
dá pořídit od 192 000 Kč.

přibrzdí. Vysvětlujte to pak
šoférovi vzadu jedoucího
vozu...

Podobně mne párkrát vykoupaly systémy, které varují
před nárazem do auta před
vámi a jež v krajním případě
začnou brzdit. Představte si situaci – vůz, který dojíždíte, se
chystá odbočit. Včas bliká a vidíte, že řidič manévr zvládne,
aniž byste museli zpomalit.
V momentu, kdy se k němu
přibližujete, už prostor před
vámi zabírá jen malá část odbočujícího vozu. I tu ale radar
vidí. Elektronika vyhodnotí situaci jako neodvratnou nehodu a začne panicky brzdit.
V lepších případech to skončí
šokem z leknutí a nadávkami
řidičů za vámi.
V městském provozu umí
elektronika před překážkou
dokonce zastavit. Novináři si
to testovali na polystyrenových kvádrech a figurínách. Zažil jsem kameramana, který si
před auto stoupl sám, aby měl
exkluzivní záběr. Redaktorka
za volantem psychicky nevydržela a ťukla do brzdového pedálu. Tím se ale systém deaktivuje. S pocitem viny nohu stáhla, auto jelo dál a samozřejmě
nezastavilo. Odnesla to naštěstí jen kamera a příď auta...

ONDŘEJ
BĚHAL

www.vybermiauto.cz

Zajímavost

Rooney
v camaru
Fotbalisté Manchesteru
United si přebírali sponzorské
vozy od Chevroletu. Hvězdný
útočník Wayne Rooney sáhl
po svalnatém kabrioletu
Camaro Convertible
s maximálním výkonem
přesahujícím 400 koní.
„Vybral jsem si manuální
převodovku, protože si chci
vychutnat sportovní auto co
nejvíc,“ prohlásil predátor
týmu United.

Roland Garros. Kupte si
208 a leťte za tenisem
Značka Peugeot je tradičním
partnerem legendárního tenisového turnaje
Roland
Garros, jenž
letos proběhne od
26. května
do 9. června.
Také tento rok
představí Peugeot nové
speciální série, poskytne flotilu vozů pro přepravu hráčů, vystaví na
turnaji novinky a také na-

bídne speciální akce. Letos se
ovšem poprvé připojuje i Peugeot v Česku.
Všichni zákazníci, kteří
si zakoupí nový Peugeot
208 a využijí při tom financování Peugeot Finance, získají výlet
na
Roland
Garros. Poukaz
zahrnuje jednu
zpáteční letenku, ubytování
na jednu noc,
vstupenku
na
zápas a oběd. ME T

Seat Leon v novém kabátě

Seat v Česku začal oficiálně prodávat od 299 900 korun
pětidveřovou variantu kompaktního hatchbacku Leon.
Zároveň odtajnil fotku třídveřové verze SC (na snímku),
která do Česka přijede v květnu. Koncem roku rozšíří sestavu kombík ST s možností pohonu všech kol. Začátkem
roku 2014 přifrčí sportovní Leon Cupra.
O B/SE AT
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PRAHA

Budou padat hlavy.
Školy slučování nečeká

Praha ruší slučování škol. Radní kvůli
němu odvolají ředitele pro školství.

Střední průmyslovou školu
elektrotechnickou se sídlem
v ulici V Úžlabině ani obchodní akademii ve Svatoslavově
ulici žádný přesun do jiných
budov nečeká. Opatření, která měla podle původních tvrzení zkvalitnit pražské školství, byla zrušena. Ukázalo se
totiž, že byla unáhlená.
Spolu s přehodnocením původních plánů byl s okamžitou platností odvolán ředitel
magistrátního odboru školství, mládeže a sportu Jiří Pilař. Tím však reorganizace odboru nekončí. „Další kroky
půjdou v rychlém sledu. Ke
konkrétním aktivitám v oblasti školství přistoupíme až
na základě skutečně kvalitně

Truhlíky.
Překážely při
opravě potrubí
Jeden z obřích betonových
truhlíků se zelení, které jsou
rozmístěné na Smíchově, přidělal práci vodárnám. V Ostrovského ulici u Ženských domovů totiž právě pod ním
prasklo potrubí. Technici se
k poruše dostali až za desítky
minut – nejprve jej museli jeřábem přesunout. „Došlo
k havárii vodovodního řadu
průměru sto padesát milimetrů a truhlík jsme stěhovali,“
potvrdil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Ondřej
Pokorný. iDNE S.cz
Zprávy krátce

Praha zkontroluje
peníze na áčko
Za záchranu své školy bojovali i studenti z Úžlabiny.

vypracované koncepce,“ říká
Jiří Vávra, předseda klubu zastupitelů TOP 09.
Koncepce zkvalitňování
pražského školství by tak
mohla být představena veřejnosti přibližně za tři týdny.

Vyjádřit se k ní bude mít možnost také veřejnost.
Ta se ostře postavila proti
přestěhování školy V Úžlabině. Ta loni s přispěním magistrátu investovala zhruba dva
miliony korun do opravy uče-

PAVE L TŮMA

ben a celkové rekonstrukce
budovy. Letos získala dalších
osm set tisíc na vybavení.

ADAM
VÁCHAL

adam.vachal@metro.cz

Magistrát požádal dopravní podnik, aby překontroloval financování
výstavby prodloužení
metra A z Dejvické do
Motola. Důvodem jsou
současné problémy při financování tunelového
komplexu Blanka. Č TK

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
14. února 2013

PRAHA

Pomoc pro kočku. Teď
se hledají dobrovolníci

Odbočila trochu dříve

Tento manévr se řidičce bílého automobilu příliš nevydařil. Z Vinohradské ulice včera ráno odbočila směrem k Počernické o něco dříve a uvízla v kolejích. „Po dobu narušení provozu tramvají byly zavedeny odklony linek 5
a 26,“ uvedla Aneta Řehková z dopravního podniku.
I vaše fotky posílejte na mms@metro.cz. MIRO SLAV KO C AND A

Zprávy krátce

Takhle dlouho
musíme šlapat
Patnáct minut místo původních pěti trvá seniorům z penzionu v Řepínské ulici, než dojdou na
zastávku autobusu 183.
Ten má být náhradou za
omezení linky 152,
podle seniorů i radnice
Prahy 8 však není, což
měla dokázat včerejší
akce „Dojdi si na svoji
zastávku“. BE L

Jestli jste kutilové, rádi pomáháte kvůli dobrému pocitu,
a navíc máte jeden ze dvou
následujících víkendů volný,
je tato zpráva přesně pro vás.
Koncem měsíce už se má
stěhovat z pražské Jahodnice
do Klecan kočičí útulek Pražského spolku ochránců zvířat. Díky deníku Metro čtenáři přispěli na rekonstrukci
částkou přes 200 tisíc korun.
„Vše je na cestě ke zdárnému
konci. Abychom ale ušetřili
dost podstatné peníze za práce, které nemusí dělat profíci, rádi bychom malování
stěn či natírání trubek nechali udělat dobrovolníky,“ uvedla za ochránce Hana Janišová.
Mezi dobrovolníky, kteří
pomáhali o minulém víkendu, patří i Petra Wojnarová
(na snímku). Informace na telefonu 728 193 712 nebo mailem na psoz@seznam.cz. DAV

Petra Wojnarová v akci

Tisíce mladých
Dánů paří v Praze
Řádění dánské
mládeže souvisí
s akcí cestovních
kanceláří, které lákají na levný alkohol a ubytování.

Na zimních prázdninách jsou
v těchto dnech v Praze tisíce
dánských studentů. Jejich cílem však nejsou památky, ale
bary a kluby. Opilá mládež navíc často pokračuje se zábavou i na hotelových pokojích, kde ničí vybavení.

Před několika lety se v podobném kontextu psávalo
o britských turistech, kteří se
do české metropole jezdili
opíjet levným pivem a alkoholem. Totéž si oblíbila dánská mládež –
podle všeho
jich tu slaví
jarní prázdniny až deset
tisíc, mnohým z nich
přitom
ani
není 18 let.
Česko je skvělé
místo pro levnou zábavu pro mladé. Evidentně
je to k nám láká.

Dánská agentura Rejsemaegleren se na svých stránkách chlubí tím, že vloni takto do Česka přivezla přes dva
a půl tisíce dánských středoškoláků. Cíl? „Zaručená zábava a levné
ceny, takže všichni vaši přátelé se
mohou
přidat,“ píše se
na webových stránkách agentury.
Incidenty, do kterých se
mladí Dánové zapletli, už zaujaly i dánská média, která tak
objevila Prahu. iDNE S.cz

inzerce

OBCHOD STAROŽITNOSTMI
VÝKUP ZA HOTOVÉ – AUKČNÍ PRODEJ

PRAHA 4, MICHELSKÁ 12A
• rádi vykoupíme či přijmeme do aukčního prodeje
VEŠKERÉ OBRAZY, (kvalitní i běžné, poškozené,
nepodepsané, neznámí autoři), MINCE (zlaté,
stříbrné, celé sbírky), BANKOVKY, VEŠKERÉ
POHLEDNICE, BODÁKY, UNIFORMY, ŠAVLE,
VYZNAMENÁNÍ, VÁNOČNÍ OZDOBY, BETLÉM
(i papírový), HOUSLE (i silně poškozené). KAPESNÍ
I NÁRAMKOVÉ HODINKY (se stopkami, černým
číselníkem) i nejdoucí, NÁBYTEK
do r. 1970, sklo, porcelán, šicí stroje. Vykupujeme též
ZLATÉ A STřÍBRNÉ ZLOMKY A ZUBNÍ ZLATO.
1g ryzího zlata za 950 - 1 000Kč. STřÍBRNÉ
PřÍBORY.
KNIHY, ČASOPISY, KOBERCE
starý textil, přehozy, ubrusy atd.

HOUSLE A HUDEBNÍ NÁSTROJE
i silně poškozené!

• znalecké posudky, ocenění po telefonu zdarma
• jsme členové asociace starožitníků v ČR
• jistota reálně existující firmy s koncesí
• rádi přijedeme kamkoli i pro málo věcí
• nejlépe celé pozůstalosti
Návštěva možná po tel. dohodě.

Tel.: 602 229 348, 777 001 333
E-mail.: gregor999@seznam.cz
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Praha 1. Chystá
se prodávat
další domy
K prodeji chce městská část
nabídnout asi 25 obecních
domů, které až dosud nebyly
zařazeny do privatizace.
U dalších 32 domů, u nichž
se převod do osobního vlastnictví zdržel, chce zmírnit
pravidla prodeje. Podle starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého by tak měla být urychlena
poslední fáze privatizace
městských bytů v Praze 1.
„Bytový fond by měl být
z větší části privatizován. Motivace městské části není finanční. Nás více trápí vynaložené peníze do oprav než
výše příjmu za prodej,“ uvedl
Lomecký. Městská část si
chce do budoucna ponechat
jen byty služební a sociální.
V současné době se v první
městské části privatizují byty
původním nájemcům za deset až patnáct tisíc korun za
metr, podle lokality a stavu
bytu. V případě, že se budou
prodávat domy, do nichž
městská část investovala,
zvedne se cena na 25 tisíc až
30 tisíc za metr. Č TK

Iron Maiden

Jedna z nejstarších metalových kapel založená
roku 1977 se 29. července vrátí do Prahy. Po
dvou letech vystoupí na
stadionu v Edenu. Předprodej vstupenek za 990
až 1790 korun bude zahájen v sobotu.
MAF RA

RYCHLÁ PŮJČKA
Dnes zavoláte, stačí OP
a dnes máte finance
k dispozici.

PO-NE: 800 600 292
info-linka ,zprostředkovatel pro více investorů

DOMOV
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Pořiďte si NízkoeNergetický
dům a ušetřete!

Doby, kdy mezi hlavní kritéria u nových domů
patřily cena, tvar, velikost a poloha jsou již
dávno pryč. Investoři mnohem častěji vyhledávají
projekty, které jsou také úsporné a splňují přísná
pravidla pro zařazení do skupiny nízkoenergetických staveb. Není ovšem pravda, že nízkoenergetický a pasivní dům nemůže být zároveň pěkný,
a mnohdy je k nerozeznání od běžného domu.

Energeticky úsporné domy lákají i svým vzhledem.

Kvalitnější bydlení

Není žádným tajemstvím, že
život v nízkoenergetických
domech nám kromě nižších
účtů za teplo zpříjemňují
i další faktory. Nucené větrání s rekuperací tepla nám zajišťuje stále čerstvý a zdraví
vzduch, což má pozitivní vliv
na naše zdraví i na celkovou
pohodu uvnitř domu.
Poměrně častou námitkou
bývá tvrzení, že nízkoenergetické nebo pasivní domy
jsou výrazně dražší a budoucí úspory a kvalitu bydlení si
vyšší investicí vlastně předplácíme. To dnes už neplatí.
Z praxe vyplývá, že cena nízkoenergetického domu bývá
vyšší cca o 3 –10% oproti klasickému domu s vědomím,
že v tomto domě můžete
ušetřit ročně za vytápění kolem 40 – 60%.

činnějších způsobů snižování emisí skleníkových plynů.
Komplexní izolace chrání
dům proti vnějším vlivům,
jako jsou déšť a silný vítr. Tím
se také výrazně prodlužuje
životnost budovy. Značnou
předností je i fakt, že zateplovací systémy jsou odolné
vůči vlhkosti a vzniku plísní
a přitom jsou zcela zdravotně nezávadné. Zateplení má
také prokazatelně pozitivní
vliv na naše zdraví. V neposlední řadě získáme dům
v novém kabátě, za nejž se
rozhodně nebudeme stydět.
Průměrná doba, za kterou se
finance do zateplení vrátí, se
pohybuje v rozmezí 7 až 15
let. Díky neustále rostoucím
cenám energií je však pravděpodobné, že se bude dále
zkracovat.

I rekonstrukcí lze
dosáhnout menších
účtů za vytápění

VOLEJTE ZDARMA

Soutěž o atraktivní ceny za 300 000,-

komerční příloha
čtvrtek 14. února 2013

I starší dům může vhodnou
rekontrukcí dosáhnout parametrů nízkoenergetického
domu. Nízká energetická náročnost budov a kvalitní zateplení jde pak ruku v ruce.
Jen je třeba se poradit s odborníkem a vhodně volenými opatřeními snížit úniky
tepla a tím účet za energie.
Pokud dobře zateplíme, je
i následná investice do nového kotle mnohem menší,
protože nepotřebujeme tak
velký výkon jako před zateplením. Navíc můžeme volit
mezi některým z obnovitelných zdrojů energie.

Tepelná izolace
– výhody zateplení

Díky tepelné izolaci lze
snížit náklady na vytápění až o 80 %. Díky nízkým
tepelným ztrátám lze v zatepleném domě například
později zahájit a dříve
ukončit topnou sezónu.
Škrtnout si můžeme i vysoké výdaje za klimatizaci
během léta. Zateplení budov je také jedním z nejú-

Výrazného snížení energetické náročnosti bydlení lze dosáhnout i v rámci
rekonstrukce.
Foto: EPS

Kdy mluvíme
o úsporných domech?
Energetická spotřeba budov
(má se na mysli pouze energie potřebná na vytápění) se
počítá v kilowatthodinách na
metr čtvereční za rok. Současné domy mají něco mezi 80
až 150 kWh/m2/rok v závislosti na tvaru budovy, starší
domy (a k nim patří i starší
paneláky) až 250kWh/m2/rok.
Při spotřebě do 50 kWh/m2/
rok hovoříme o nízkoenergetických a do 15 kWh/m2/rok u
bytových domů a do 20 kWh/
m2/rok u rodinných domů
o pasivních domech.

Dominika Bučková

Foto: Atrea

komerční příloha
čtvrtek 14. února 2013

teplovacími systémy, výtahy a řešením interiérů.
Vůbec poprvé na veletrhu
proběhne soutěž Mladý
malíř 2013.
Hostem veletrhu budou
již tradičně HRNČÍŘSKÉ
TRHY, které představí lidovou tvorbu 80 keramiků

a výtvarníků.
Aktivně se také můžete
zapojit do hodnocení soutěže TOP LIGHT. Již pátý
ročník soutěže s názvem
TOP LIGHT je soutěž svítidel, do které může firma
přihlásit jak kusová svítidla, tak i celou sestavu. Prezentovat je možné všechny

DOMOV
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typy svítidel, tedy stojací,
stolní, nástěnná i stropní
svítidla. Každá společnost
má k dispozici výstavní
plochu 2 m2. Vyjádřit svůj
názor můžete na místě i vy.
Dvacátý šestý ročník mezinárodního veletrhu bytového designu PRAGOIN-

TERIER 2013 tedy nabídne
celkový přehled vybavení
bytu doslova od podlahy
až po strop. Prodejní výstava je vhodná pro všechny,
kteří plánují „zařídit se
v novém“, i pro ty, kteří
chtějí jen pozměnit, vylepšit a doplnit svoje bydlení.
Pokud změny zatím nechystáte, díky této výstavě

proniknete do tajů nejnovějších materiálů, tvarů
i designu.
Návštěvníky veletrhu také
čeká opravdu kvalitní doprovodný program složený z přednášek a soutěží.
Více informací naleznete na
www.pragointerier.cz
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Více info na:

Zdravotní stav
určí dva lékaři

Nevěříte už svému
doktorovi? Zajděte
se poradit s jiným.

SLEVA AŽ 300.000 Kč
S HYPOTÉKOU 1 %
800 500 506
více info na ﬁnep.cz

KVALITA
ROZHODUJE

Váš lékař tvrdí, že jste zdraví
jako řípa, vy si myslíte opak.
Nově máte v takovém případě možnost se o svém stavu
poradit s jiným odborníkem.
„Nebojte se, že se snad na vás
někdo bude dívat skrz prsty.
Nyní máte ze zákona na konzultaci s jiným lékařem – čili
na druhý názor – právo,“ říká
náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák.
V případě, že se rozhodnete jít na konzultaci za jiným
lékařem, musíte si s sebou
vzít minimálně výsledky
svých posledních testů. Lepší
však je si přinést kopii celé
zdravotní dokumentace. Ta
nově u vašeho druhého lékaře zůstává.
Pokud nevíte, za kým na
konzultaci jít, poraďte se buď
přímo s vaším doktorem či

Druhý lékař

Ministerstvo zdravotnictví na
pacienty apeluje, aby konzultaci využívali spíše ve vážnějších případech.
●

Citát

„Legislativa existuje,
bude chvíli trvat, než
se pacienti naučí tuto
možnost využívat.“
FERDINAND POLÁK
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

požádejte pobočku své zdravotní pojišťovny. Ta by vám
měla doporučit některého ze
svých smluvních partnerů,
který bude ochoten vás přijmout.
Přestože o možnosti konzultace zatím většina pacientů neví, někteří lékaři jim ji
sami doporučují. „Pokud

●

●

Ve chvíli, kdy jdete za druhým lékařem na konzultaci,
nemusíte již většinou podstupovat další testy.
Některým vyšetřením však
nemusí lékař věřit a může je
dát přezkoumat.
K přezkoumání může dojít
například u výsledků ultrazvuku, které závisí na kvalitě
vyšetřujícího lékaře.

mám pocit, že má pacient nějaké pochybnosti, pošlu ho
na konzultaci k nějakému odborníkovi sama,“ říká praktická lékařka z Centra individuální péče Kateřina Písecká.

ADAM
VÁCHAL

adam.vachal@metro.cz

Drogy v hlavní roli

Několik herců libereckého Divadla F. X. Šaldy se v lednu
na vlastní pěst vydalo na noční sprejerské dobrodružství
s cílem propagovat svou novou inscenaci s názvem
LSDown. Jejich undergroundová akce ovšem skončila policejním zásahem a zadržení strávili noc v cele. Nové hře,
jejíž premiéra je naplánována na zítřek, tak zajistili velkou publicitu. Představení pojednává o životě a smrti Timothy Learyho, experimentátora s LSD.
Č TK

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
14. února 2013
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Poslanci konečně zrušili
svou doživotní imunitu

Sněmovna schválila ústavní novelu,
jež omezí imunitu
zákonodárců a
ústavních soudců.

Barevná

Jedna z největších hudebních přehlídek v Česku –
Colours of Ostrava, kterou navštěvují desetitisíce lidí, letos představí držitelku cen Grammy Dobet Gnahoréovou z Pobřeží slonoviny. Festival
barevné hudby z různých
koutů planety se uskuteční od 18. do 21. července
v Ostravě. PRO F IME D IA.C Z

Policie bude konečně moci
stíhat poslance a senátory
i v případě, že je jejich kolegové nevydají k trestnímu stíhání. Zrušení doživotní imunity zákonodárců totiž znamená, že policie bude mít jistotu, že je bude moci stíhat, až

ve své funkci skončí. Předloha, kterou nyní musí ještě
schválit Senát, ruší doživotní
imunitu. Trvala by jen po
dobu mandátu. Obdobnou
předlohu už Sněmovna schválila i dříve, v Senátu se ale pro
její podporu nenašlo dost hlasů. To by se tentokrát, podle
slibu ČSSD, která má v Senátu většinu, nemělo opakovat.
Pro poslaneckou předlohu
podepsanou zástupci všech
sněmovních stran hlasovalo
148 ze 162 přítomných zákonodárců, proti jich bylo pět.
Pro změny ústavy je ve Sněmovně potřeba nejméně

Imunita v praxi

Od roku 1993 Poslanecká sněmovna vydala k trestnímu stíhání 19 poslanců.
●

●

●

Josef Krejsa (SPR-RSČ) a David Rath (zvolen za ČSSD)
byli vydáni dokonce ve dvou
případech.
V nynějším volebním období vydala dolní komora ke
stíhání nejvíce svých členů:
zatím šest.
Naposled Sněmovna vydala
Vlastu Parkanovou (TOP 09)
a Romana Pekárka (ODS).

inzerce

ROBERT
OPPELT

robert.oppelt@metro.cz

Solární baroni.
Úlevy pro
miliardáře

Dávky. Přišly
další problémy
Přes 15 tisíc lidí čeká na své sociální dávky. Důvodem je zřejmě problém v počítačových sítích, které operace řídí. Česká
spořitelna, jež provozuje sociální karty a pomoc od státu
přes účty k lidem rozesílá, zatím přesnou příčinu hledá.
Úřad práce prý dávky do jednotného výplatního místa odeslal v pátek 8. února. Odtud
měly putovat na účty k sKartám. Na běžná konta ale nedorazily. Lidé, kteří dávky potřebují nutně, si je musí vybrat
s sKartou z bankomatu. Č TK

120 hlasů. V minulosti se
o různých podobách omezení imunity jednalo ve Sněmovně osmnáctkrát, schválení se ale dočkaly jen úpravy
ve vztahu k přestupkům. Zástupkyně předkladatelů Kateřina Klasnová (VV) zdůraznila, že doživotní imunita je rarita. Připomněla, že zákonodárci už omezili v souvislosti
s přímou volbou rozsah imunity prezidenta, a měli by ji
tedy vyšší než hlava státu.

Troškovy očekávané drbny dorazily do kin
Komedie z vesnického prostředí režiséra Zdeňka Trošky (vpravo) Babovřesky měla včera
večer za účasti tvůrců premiéru v pražském multikině Cinestar Anděl. Vznikala loni v létě
v jihočeských Dobčicích, Pištíně, Hluboké nad Vltavou a okolí. Účinkují v ní například
Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Lucie Plekancová Vondráčková, Jana Synková, Pavel
Kikinčuk, Jan Dolanský a také hvězdná Lucie Bílá (vlevo).
Č TK – MIC HAL KRUMPHANZL

Zatímco se velmi kriticky
mluví o tom, že za extrémně
štědře nastavenou podporu
fotovoltaiky zaplatíme až bilion korun, pokusil se pro solární barony poslanec za
ODS Tomáš Úlehla prosadit
další úlevy.
Podle jeho návrhu by se nemuseli starat o solární panely, které už dosloužily. Úlehla se toto snažil ve Sněmovně propašovat do novely zákona o odpadech. Tento
krok by tak generoval další
zisk provozovatelů elektráren na úkor životního prostředí, možná
i veřejných rozpočtů. Jeho
návrh se naštěstí nesetkal
s větší podporou.
iDNE S.cz

NOVÉ CENY

1+kk 1,3mil.
2+kk 1,7mil.
3+kk 2,8mil.

Panorama KYJE II

ve výstavbě

Nejlevnější byty na metru!
www.ekospol.cz

Další projekty: Písnice•Dubeč•Měcholupy•Uhříněves•Barrandov

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
14. února 2013

Slovo dne

UTOPIE

Opraví to někdo?

DOBRÝ DEN, JMENUJI SE

JULIE ČERVENÁ
BYLO MI TŘICET LET A JSEM SINGLE

VELKÉ SPORY
Vidím to kolem sebe neustále. Moje kamarádky vedou se svými
partnery nekončící boje. Nepřou se přitom v drtivé většině případů o to, kdo měl být zvolen prezidentem nebo jestli bude tunel
Blanka pro pražskou dopravu pohroma, či ne. V podobných významných tématech u nich doma buď panuje harmonická shoda,
nebo jim odlišný názor druhého nevadí. Ekonomické, politické
nebo filozofické otázky jim domácí pohodu nenarušují. Ale jak někdo nechá rozkopnuté boty v předsíni nebo nedokáže ani přes
opakovaná upozornění rozlišit, které nádobí do myčky patří a které nikoliv, rozhoří se spor, ve kterém slitování a smír nemají místo. Kamarádka Karolína si nemůže
stěžovat na to, že by její muž neCitát
uklízel. On uklízí. Ale Karolína si
„On není
stěžuje, že uklízí špatně. „No, chápeš to?“ rozohňuje se, když mi počuně, jenom
zadí jejich vleklého sporu o domámá odlišná
cí práce objasňuje. „On třeba vynekritéria.“
se koš, odnese tříděný odpad, ale
už nedá nový pytlík!“ Vibruje hněvem. Kamarádka Petra řešila obdobně závažný problém s praním.
Její přítel si prý vůbec nevšimne, že „by se mělo vyprat“, takže je
to pokaždé na ní. Se zájmem jsem poslouchala litanie svých kamarádek a představovala jsem si, jaké by to bylo, kdyby se se svými
muži, které si vybraly kromě jiného kvůli jejich inteligenci, názorům a pohledu na svět, dokázaly o problematice špinavého
prádla, dilematu mačkání zubní pasty a paradoxu prázdných skleniček od majonézy v lednici bavit podobně, jako spolu řeší zprávu
o nové ministryni kultury nebo daňovou politiku vlády. Kdyby to
nebrali osobně a jeden druhého vyslechli, možná by Petra dokázala pochopit, ze zatímco podle ní „by se mělo vyprat“ minimálně
tehdy, když je plný koš, pro jejího muže je signálem až to, když
mu dojdou trička. Takže on není čuně, jenom má odlišná kritéria.
Já vím, že je to utopie, ale nebylo by to pěkné?
Řešení sudoku

Výrok dne

Na příjezdu autobusů ke
stanici metra Kačerov směrem od zastávky autobusů
Pod Dálnicí zejí v silnici
již několik týdnů jámy,
které jsou čím dál hlubší.
Záleží jen na ohleduplnosti řidičů, ale autobusům
hrozí rozsypání. Trpí kromě ložisek kol celá konstrukce autobusů, ale hlavně trpí páteře cestujících.
Jámám se nelze vyhnout.
U zřízence metra jsem se
pouze dozvěděl, že to je
záležitost správy silnic. To
ty jámy kromě cestujících opravdu nikomu nevadí?
F. JIROUŠ

Smutná tvář
S lítostí jsem pozoroval
smutnou tvář pana poslance Pekárka, který si na poslední možný termín vyzvedl předvolání k nástupu do výkonu pětiletého
vězení. Jediné moudré řešení, které ještě učinil,
bylo ponechat si poslanecký mandát, a přidělat tak
vrásky ODS, která ho pouze využila pro hlasování
o nedůvěře a následně ho
vydala ke stíhání.
J. POUL, 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.

Anketa z Facebooku deníku Metro
Slavíte svátek svatého Valentýna, nebo vás spíš rozčiluje?

(ze sloupku J ulie Č ervené na
této straně)

Fantastická, vysněná,
neuskutečnitelná,
nereálná představa, plán,
návrh něčeho, úvaha
o něčem, výmysl

„Vždycky čtěte
etikety. Většinou
je tam pravda.“
PE TR HAVLÍČ E K,
VÝŽIVOVÝ SPE C IALISTA
Havlíček odpovídal v on-line rozhovoru čtenářům iDNES.cz na
otázky spojené s výběrem jídla.
Poradil také, proč se nenechávat
okrádat výrobci potravin či jak
shodit přebytečná kila.

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

Komiks

Pavol Igrini
Teď už je
s kým, takže asi
začnu.

Petr Šístek
Lidé, kteří se mají rádi,
si mají lásku dokazovat
denně a ne jen 14. 2.

21/3-20/4

Váhy

23/9-23/10

Budete v sobě dusit žárlivost
Přesvědčíte se o tom, že
a hlubokou nedůvěru k partmáte po boku člověka, který
nerovi. Výsledkem bude mrazivá atmo- za vámi bude vždy stát. Jednoduše se
sféra, která zavládne ve vašem vztahu. utvrdíte, že jste si vybrali správně.

Býk

21/4-21/5

Štír

15,–/ks
*

Blíženci

22/5-21/6

Může být u vás doma a klidně hned.
Než konečně rozkvetou záhony, louky
a parky, udělá vám radost rozkvetlá
květina v jedné z mnoha váz z IKEA.
Naše nabídka je doslova
pestrobarevná. Členové
IKEA FAMILY právě teď
získají vybrané vázy za ještě
výhodnější cenu. Staňte
se členem IKEA FAMILY
ještě dnes a můžete
využívat všechny
výhody okamžitě.

SNÄRTIG,
umělá
gerbera.
Polyester,
viskóza,
plast.
V. 29 cm.

9,–
*

* Nabídka
platí pro členy
IKEA FAMILY

Běžná cena 19,–

14.–17. 2.

SNÄRTIG,
váza. Sklo.
V. 18 cm.

24/10-22/11

22/6-22/7

23/8-22/9

Běžná cena 249,–
SOCKERÄRT, váza/džbán.
Smaltovaná ocel. V. 22 cm.

SOMRIG,
váza.
29,–/ks
Barvené
sklo.
V. 21 cm.

29,–
*

Běžná cena 39,–
SMYCKA,
umělá
orchidej.
Polyester,
plast.
V. 43 cm.

Střelec 23/11-21/12

19,–
*

Kozoroh 22/12-20/1

Vodnář

21/1-20/2

Veškeré činnosti v domácNeustále přemýšlíte nad všenosti přenecháte partnerovi.
možnými variantami vývoje
Překvapivě nebude klást žádný odpor vašeho vztahu, ale ze světa fantazie se
a ochotně udělá vše, o co ho požádáte. ne a ne dostat. Pojďte s pravdou ven.

Panna

*

Max. 3 ks na 1 nákup.

Budete muset čelit pracovV milostném životě budete
ním povinnostem, kterých
spokojeni. Přestali jste se
nyní máte najednou víc než dost. Naštěs- trápit tím, co nezměníte, a místo toho
tí vám však pomůže váš ochotný kolega. se soustředíte na pozitivní stránky.

23/7-22/8

199,–

nebo do
vyprodání.

Uvědomíte si, že sporů ve
Dnes se stanete velkým mivztahu už bylo dost, a projelostným lákadlem pro široké
víte partnerovi vstřícné gesto. Uvidíte, okolí. Sex-appeal z vás přímo vyzařuje,
že ani on za vámi nezůstane pozadu.
navíc máte naprosto skvělou náladu.

Rak

HULTET,
mísa. 99,–
Bambus. Ø 30 cm.

TAK KDE JE
TO JARO?

Běžná cena 25,–

Váš protějšek vámi bude
Stres v zaměstnání se vám
doslova okouzlen. Ukážete
dnes nevyhne, nicméně
mu, že si věříte a neznáte hranice. Víte, i když bude dnešní den opravdu dost
že můžete dokázat všechno na světě.
náročný, nakonec všechno zvládnete.

Lev

Klára Dvořáková
Slavím 1. máj, je romantičtější a nechci cpát peníze
obchodníkům do chřtánu.

ZDROJ: AKADEMICKÝ
SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

SOMMARMYS,
váza. 39,–/ks
Barvené sklo. Různé barvy
a tvary. V. 14 cm.

BLADET, váza. 79,–
Sklo. Ø 12, v. 22 cm.

Dopisy a vzkazy

DOFTA, potpourri
v krabičce.
69,–/ks
240 g.

Nabídka platí pouze do vyprodání zásob. Změny v důsledku tiskových chyb jsou vyhrazeny. © Inter IKEA Systems B.V. 2013.

Sloupek
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Ryby

REKTANGEL, váza. 59,–
Sklo. 10×8, v. 14 cm.

Běžná cena 39,–
9–
REKTANGEL,
váza. Sklo.
5,5×5,5, v. 21 cm.

CYLINDER, sada
3 váz. 299,– Sklo.
Ø 8, v. 28 cm.
Ø 10, v. 23 cm.
Ø 12, v. 17 cm.

399,–

21/2-20/3

Večer předvedete své kuliVaše rozhodnutí bude správnářské umění. A úspěch vás
né. I když se v budoucnu
nemine. Partner se bude olizovat až za možná objeví pochybnosti, nevzdávejte
ušima. Láska přece prochází žaludkem. se směru, jímž se dnes rozhodnete vydat.

JSTE ZAMILOVANÍ?
Zajímá vás budoucnost
vašeho vztahu?
Odhalte ji s pomocí karet!

Posílejte SMS ve tvaru 66SK
a text na 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

LOVLIG, váza. 49,–/ks Barvené sklo.
Různé barvy a vzory. V. 26 cm.

IKEA STOCKHOLM, mísa. 399,–
Nerezavějící ocel. Ø 42, v. 9,5 cm.

ČÍM VÍC NAKOUPÍTE,
TÍM VÍC DOSTANETE
Kupte si úložný nábytek do obývacího pokoje
a získáte 20 % z jeho ceny zpět na kartě IKEA
na váš další nákup.
Tato nabídka platí pro členy IKEA FAMILY
od 17. ledna do 27. února 2013.

Vydává METRO Česká Republika, a. s., se sídlem Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1, IČ 250 90 593. Tel.: 225 065 111. E-mail: recepce@metro.cz; web: www.metro.cz.
Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupci šéfredaktora: Jan David a Jan P. Štěpánek, e-mail: redakce@metro.cz. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR,
člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811.
Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech.

OLIK, váza. 29,–
Sklo. V. 13 cm.

PŘIDEJTE SE
K IKEA FAMILY
Staňte se zdarma členem IKEA FAMILY
a začněte hned využívat všechny členské
výhody. Zaregistrujte se v obchodním domě
IKEA nebo na www.IKEA.cz/IKEAFAMILY

www.IKEA.cz | Otevřeno 7 dní v týdnu: 10.00–22.00
IKEA Černý Most – Centrum Černý Most, Praha 9 | IKEA Zličín – AVION Shopping Park, Praha 5-Zličín
IKEA Brno – AVION Shopping Park, Brno-Dolní Heršpice | IKEA Ostrava – AVION Shopping Park, Ostrava-Zábřeh

VASEN,
váza. 49,–
Sklo.
V. 20 cm.

REKTANGEL,
váza. Sklo.
V. 45 cm.

DOMOV

08

Loupili a kradli,
jen co vyšli ven

Čtyři stovky amnestovaných už opět
zatkli policisté.

Díky prezidentu Klausovi se
tisíce vězňů dostaly předčasně na svobodu. Jenže té si
mnozí očividně neváží.
Jen pár hodin po opuštění
bran valdické věznice jeden
z amnestovaných neodolal
a ukradl obsluze baru peníze.
Krádeží, loupeží a dalších
škod postupně přibývalo, až
do začátku tohoto týdne policisté evidovali přes čtyři stovky přestupků a trestných
činů, kterých se dopustili právě amnestovaní vězni.

„Nadřízení nás přímo vyzvali, ať okamžitě hlásíme
případy, ve kterých figuruje
někdo z amnestovaných,“ potvrdil deníku Metro pražský
kriminalista, který nechce
být jmenován. To by vysvětlovalo, proč má policie statistiky tak rychle pohromadě.
Podle nich se vězňové dopouštěli nejčastěji majetkových trestných činů. Jeden
z amnestovaných se třeba neštítil okrást brněnského seniora o důchod, pražská mordparta řešila i vraždu bezdomovce. Ta byla naštěstí mezi
všemi případy ojedinělá.

TOMÁŠ
BELICA

tomas.belica@metro.cz

Policisté už mají vraha tříleté holčičky, která byla
usmrcena v pondělí večer
v rodinném domě v českolipské čtvrti Svárov. Kdo
byl obviněn z brutální
vraždy, ale odmítají sdělit. Za vraždu mu hrozí výjimečný trest. iDNE S.cz

Na známce

Budoucí český prezident
Miloš Zeman zveřejnil na
svém webu fotografii,
kterou Česká pošta využije jako podklad pro zhotovení známek s hlavou
státu.
ZE MANNAHRAD .C Z

Piráti žalují
Klause
Podáváme žalobu na prezidenta
Klause, informoval
o tom místopředseda

Napište svou bublinu

Kvíz
Brankářské chrániče
1 jsou
nohou v ledním hokeji
nezbytnou částí
výstroje, přezdívá se
jim:
a) buzery
b) betony
c) boxery

psí je druh
2 vBojga
živočicha žijícího
oblasti jihovýchodní

Podle policejních statistik spáchali amnestovaní od 3. ledna do 11. února celkem 421
přestupků a trestných činů.

●

●

Asie. V tomto případě
se jedná o:
a) opici
b) rybu
c) hada

V Praze propuštění vězni
spáchali 82 přestupků a 105
trestných činů, tím nejzávažnějším byla vražda.
Naopak nejméně případů
bylo na Vysočině (jeden
trestný čin a dva přestupky)
a v Karlovarském kraji (pět
trestných činů).
Nejvíce se dopouštěli přestupků proti majetku (129
případů) a trestných činů
krádeže (127 případů).

Zprávy krátce

Mají vraha malé
holčičky, policie
tají jeho jméno

Sudoku

Praha je jejich hřištěm

●

Pirátské strany Jakub Michálek (viz foto). Důvodem jsou utajované informace o přípravě amnestie
a lidech, kteří o ní věděli
předem. Piráti odkazují
na zákon o svobodném
přístupu k informacím.

Volby byly prý
v pořádku
Nejvyšší správní soud včera vyřešil 48 volebních
stížností, žádné nevyhověl. V jednom případě
sice zjistil chybu, výsledek hlasování ale nemohla ovlivnit. Se svými stížnostmi tak neuspěli ani
dokumentaristka Olga
Sommerová nebo právní aktivista a blogger
Tomáš Pecina. Č TK
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„Haleluja,
hoši! Konečně jste
zjistili, kde je
soupeřova branka!“
KačenKa Greiny,
FacebooK

Přední malíř v galerii

Díla významného českého malíře Tomáše Císařovského
mohou vidět návštěvníci Wannieck Gallery v Brně. Kromě jeho maleb a akvarelů (viz foto nahoře) jsou v bývalé
továrně u železničního nádraží vystaveny i sochy a objekty Eriky Bornové (viz foto dole), Císařovského partnerky.
Výstava potrvá do 19. května.
Č TK – J AN TO MAND L

F O TO : 2x G E TTY

Počasí

Sněhový servis: skiareály

DNE S

ZÍTRA

Min: -3
Max: 1

Min: -2
Max: 2

Herlíkovice
Šachty
Kamenec
Kašperské Hory
Mariánské Lázně
Kozinec

60 cm
50–80 cm
30–50 cm
20–40 cm
45–70 cm
20–35 cm

Stupeň zátěže: bio 2

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

ČT1
12:30 Sama doma
14:00 Banánové rybičky
14:40 Jsou hvězdy, které
nehasnou
15:35 13. komnata Josefa Váni
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 Policajti
z centra (3/14)
O mrtvých jen dobře
Kriminální seriál
(ČR/Slovensko, 2012). Hrají:
F. Blažek, R. Zach, R. Stanke,
A. Švehlík, D. Matásek
a další. Režie T. Szilvasi
20:55 Copak bych vám lhal?
21:23 Losování Šťastných 10
a Šance milion
21:25 Máte slovo s M. Jílkovou
22:20 Inspektor Rebus II (3/10)
Hlas krve. Kriminální
seriál (VB, 2006)
23:30 Smrt na ostrově
Thriller (Francie/
Švýcarsko, 2008)
01:15 AZ-kvíz
01:35 Banánové rybičky
02:15 Malá farma:
Venkov vábí město

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
13:35 Putování za vínem:
Španělsko – Galicie
14:05 Zázračná planeta:
Muž mezi kosatkami
14:55 Afrika navždy
16:25 Klíč
16:50 Kde peníze pomáhají
17:00 Planeta YÓ
18:15 Kouzelná školka
18:45 Večerníček
18:50 Včelka Mája (44/104)
19:15 Doug (9/26)
19:35 Cesta do vesmíru
19:50 Zprávy v českém
znakovém jazyce

20:00 Herbert Nitsch –
na nádech za hranice
možností
Dokument (Francie). Muž,
který chce dohnat tisíce let
vývojového náskoku delfínů
a vorvaňů
21:00 Svět zázraků
21:25 Interpol: Stopy slídila
Dokumentární cyklus
22:15 Borgiové II (1/10)
Býk Borgiů. Historický
seriál (Kanada/Irsko/
Maďarsko, 2012)
23:05 Krásný ztráty
23:35 Artmix
00:25 The Pacific (5/10)
Válečný seriál
(USA, 2010)
01:15 Moje rodina VI (1/7)
Ráj pro idioty
Sitcom (VB, 2005)

NOVA
12:55 Nemocnice Chicago
Hope IV (17)
13:50 Pohřešovaní III (12)
14:40 Odložené případy IV
15:35 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (21)
16:30 Přátelé IX (8)
17:00 Odpolední Televizní
noviny, Sportovní noviny,
Počasí
17:40 Námořní vyšetřovací
služba VII (21)
18:30 Ulice (2244)
19:30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

20:20 Ordinace v růžové
zahradě 2 (390)
Něco je špatně. Rodinný
seriál (2012). Hrají:
D. Morávková, M. Stránský,
J. Čenský, V. Kratina a další.
Režie J. Rezková
21:30 Kriminálka
Las Vegas XII (2)
Kriminální seriál
(USA, 2011)
22:20 Noční Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
22:55 Věznice Fortress 2
Akční sci-fi
(USA/Lucembursko,
1999)
00:35 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (21)
Do hořkého konce
Kriminální seriál
(USA, 2006)

12:05
12:25
13:15
14:10
15:05
16:55
17:50
19:05

červená
4 vNezralá
krvinka nacházející se
kostní dřeni má svůj

Díky olympiádě vešlo
5 Alberta
v kanadské provincii
ve známost

Napadá vás vtipný popisek?

NOVA CINEMA
09:15
10:05
10:10
11:20

1880 do Británie z:
a) Číny
b) Koreje
c) Indonésie

specifický název:
a) hemoglobin
b) erytroblast
c) leukocyt

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

Stolní tenis se vyvinul
3 přivezené
ze společenské hry
kolem roku

Andílci (60)
Film o filmu – Bídníci
Susedia (26, 27)
Martial Law – Stav
ohrožení I (1)
Teleshopping
Pohřešovaní III (11)
Gilmorova děvčata V (20)
Andílci (61)
Síla lásky
Gilmorova děvčata V (21)
Susedia (28, 29)
Martial Law – Stav
ohrožení I (2)
Akční seriál (USA, 1998)

20:00 Námořní
vyšetřovací služba III (7)
Věc cti. Kriminální seriál
(USA, 2005). Hrají:
M. Harmon, M. Weatherly,
P. Perrette, D. McCallum,
S. Murray a další
20:55 Námořní vyšetřovací
služba III (8)
V utajení. Kriminální
seriál (USA, 2005)
21:45 Milenec
Melodrama (Vietnam/
Francie/VB, 1992)
23:55 Odložené případy III (5)
Uvězněná. Krimiseriál
(USA, 2005)
00:40 Teleshopping
00:50 Milenec
Melodrama (Vietnam/
Francie/VB, 1992)
02:40 Teleshopping

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

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

Diagnóza vražda VIII (3)
Schimanski: Smrtící láska
Policie Hamburk II (7)
Komisař Rex VII (2)
Walker,
Texas Ranger V (8)
Rosamunde Pilcherová:
Pírka ve větru
Romantický
film (SRN, 2004)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Reportéři na vaší straně
VIP zprávy

20:15 VIP Prostřeno!
Pořad je upravenou verzí
oblíbeného kulinářského
pořadu Prostřeno!,
ve kterém jsou soutěžícími
známé osobnosti
21:45 Ano, šéfe!
22:55 Rizzoli & Isles:
Vraždy na pitevně II (12)
Potíže s bratrem
Kriminální seriál
(USA, 2010)
23:50 Firma (10)
Kapitola desátá. Akční
seriál (USA, 2012)
00:45 Živí mrtví II (4)
Čerokézská růže
Hororový seriál
(USA, 2010)
01:45 Volejte Věštce
03:30 Reportéři na vaší straně
04:05 Receptář prima nápadů

město Calgary.
Metropolí je ale:
a) Edmonton
b) Regina
c) Victoria

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

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
14. února 2013

ÓČKO
06:00 Ranní Fresh
Vstávání s muzikou
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
14:35 Mixxxer
Klipy na přání, tipy,
soutěže, chat
16:30 Óčko News
16:35 Bravo TV
17:00 Óčko hity

18:30 Óčko News
Hudba, film, zábava –
nikdo a nic nám neuteče
18:35 Óčko Expres
Největší hity Expresrádia
19:30 Novinky
20:00 CZ & SK
České a slovenské klipy
21:00 Hitzone 90's
Největší hity 90. let
21:45 Limuzína
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

2
KULTURA
Hudba

Legenda
se vrací

Americký zpěvák a hudebník
Dan Reed se opět vrací na
pražské hudební pódium. Po
třech letech natočil nové album Signal Fire, které pokřtí
na speciálním narozeninovém
koncertu v sobotu v Paláci
Akropolis. Na koncertě jako
host vystoupí i anglická
písničkářka Georgina Harvey.

pište a foťte na mms@metro.cz
14. února 2013

12

KULTURA

Zamilovaný Valentýn
s Justinem Bieberem

Mladý Kanaďan
vyráží na turné se
svým novým albem
Believe Acoustic.

Believe Acoustic

Jde o Justinovo třetí remixované album.
●

●

Jaké nové album vlastně je
a jakou budoucnost Justin
plánuje? Čeká ho podobný
osud jako jiné mladé hvězdy?

Na Believe Acoustic jsi
mnohem osobnější. Jak jsi
dokázal být tak přirozeně
důvěrný, takového tě neznáme?

Zní to přirozeně, protože
přirozené to je. Akustické
koncerty na ulici v mém rodném městě nebo na YouTube
– tak jsem začínal. Taková podoba písní mi umožňuje být
v úzkém kontaktu s fanoušky.

Dostaneme se tak blíž
k pravému Justinovi?

Všechno, jak slyšíte, tako-

Vyšlo 29. ledna.
CD obsahuje záznamy
z živých koncertů a akustické verze písní z jeho třetí
studiové nahrávky alba Believe (2012) a tři nové písně.

vý doopravdy jsem. Toto album vážně publiku umožňuje vidět mě v trochu jiném
světle. Celá deska zní mnohem syrověji, jsem na ní odkrytější.

Dřívější hvězdy ve tvém
věku (Timberlake, Britney) obvykle začínaly určovat svůj hudební výraz až
ve vztahu ke staršímu publiku. Na koho míříš ty?

Rostu a společně se mnou
vyzrává i můj hlas. Nepřemýšlím o tom, jakým směrem se

bude má hudba vyvíjet. Jednoduše píšu o tom, co se mi v životě stává, jak to prožívám,
a důsledkem toho je má hudba velmi živá.

Pompeje
ohrožuje
také mafie

Slavná památka
je v havarijním
stavu, větší část
musí být uzavřena.
Může za to také
neapolská mafie.

Co budeš dělat na Valentýna?
Teď mám čas, tak snad
něco vykoumám.

Nemůžeme se nezeptat na
Nothing Like Us – píseň o
rozchodu se Selenou Gomézovou. Pro hudební magazín Billboard jsi přiznal,
že neprožíváš nejšťastnější období svého života
a že je na kamarádech,
aby tě z toho dostali. Co ti
ten vztah dal?

Stav ohrožení

Odkládání nutných oprav,
všeobecná zanedbanost
a škody způsobené silnými
dešti před časem donutily
italskou vládu vyhlásit
v Pompejích stav ohrožení.
●

Skupina italských úředníků
s napojením na neapolskou
mafii protahovala probíhající
rekonstrukci
starověkých
Pompejí. Památka tak kvůli
korupci a dalším nelegálním
aktivitám zůstává v havarijním stavu a celé části města
jsou turistům uzavřeny.
Před týdnem italská policie
zadržela bývalého ředitele rekonstrukčních prací Luigiho
d'Amoru a vyšetřuje na svobo-

Dal mi možnost poznat,
kdo vlastně jsem a kým jednou chci být…

A?

Naučil jsem se, že to nejdůležitější na světě je být tu pro
někoho. MIC HAE L FRE IDSON
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Rozlehlý památkový komplex je navíc nedostatečně
zabezpečený a mnozí návštěvníci neodolají pokušení
odnést si svůj kus historie.

dě pět dalších lidí, mezi nimi
i bývalého zvláštního komisaře Marcella Fioriho, napsal
britský deník The Guardian.
Ten byl přitom pověřen bývalým italským premiérem Berlusconim, aby řídil obnovu památek a řešil problémy spojené s vandalismem. iDNE S.cz

Je libo fotografie s Georgem Clooneym?

Muzeum voskových figurín Madame Tussaud v Carnaby Street v Londýně včera ještě
před svatým Valentýnem představilo nového George Clooneyho. Zájemci, převážně dívky, se mohli s hvězdou vyfotit.
G E TTY

Zprávy krátce

Brity popudil
italský bulvár
I přes protesty britské královské rodiny zveřejnil
včera italský bulvární magazín Chi (Kdo) snímky těhotné princezny Kate.
„Roste jí pupek,“ zní
upoutávka na obálce bulvárního magazínu. NE K

Coca-Cola.
Zabila ženu?
Nadměrné pití slavné limonády přispělo před třemi lety ke
smrti jisté Novozélanďanky.
Vyplývá to ze zprávy novozélandského
koronera,
podle nějž by výrobci nealkoholických nápojů měli zvážit
umístění varovných nápisů
na výrobky. Novozélandské
sdružení výrobců v potravinářství to ale odmítlo. Č TK

Metro

inzerce

inzerce

men women ONLY

zín
první unisexový maga a
zdarm
2013
únor

“VŽDYŤ JÁ POŘÁDNĚ NIC NEUMÍM,”

SVĚŘILA SE NÁM V ROZHOVORU HEREČKA
KRISTÝNA LEICHTOVÁ. PROHLÉDNĚTE SI JEJÍ
FASHION STORY ZE ZÁKULISÍ DIVADLA KOMEDIE.

VALENTÝN Z POVINNOSTI

JAK VNÍMAJÍ REDAKTORKY ŽENSKÝCH
MAGAZÍNŮ SVÁTEK LÁSKY? A JAKÉ TO JE PSÁT
KAŽDÝ ROK O TOM SAMÉM?

NAČEPUJ MI HLADINKU!

NA VLASTNÍ KŮŽI JSME SI ZKUSILI POVOLÁNÍ
HOSPODSKÉHO VÝČEPNÍHO.

Co vyčtete
z obličeje

Poznáte podle
tvaru nosu
charakter člověka?
Pro jedny pavěda,
pro jiné zlatý důl.

lal
„Bulvár ze mě udě
ěju“
feťáka. Tomu se sm
otevřeném
Lukáš Langmajer v
jaké je to
rozhovoru o tom,
líbilo
být táta. A jak se mu
se
natáčení Babovřesk
Zdeňkem Troškou?

Kristýna
Leichtová

„Je mi líto všech,
kteří mi závidí
můj život.“

ZDARMA NA VÍCE NEŽ
500 DISTRIBUČNÍCH
MÍSTECH V ČR*

Nenechte si ujít jedinečnou
příležitost. Nabídka je
časově omezena, proto
rezervujte nyní.
Během letu si užijte jedinečný palubní zábavní systém ice, výtečnou
gurmánskou kuchyni a mnohokrát
oceněný servis našich posádek.
DESTINACE

ECONOMY CLASS

Dubaj
Kolombo
Phuket
Maledivy
Mauricius
Seychely

12 343 Kč
15 720 Kč
16 681 Kč
18 599 Kč
21 173 Kč
21 716 Kč

emirates.com/cz

Uleťte
všedním dnům
již od 12 343 Kč*

Staňte se členy programu Skywards a poznejte svět výhod na skywards.com

*SEZNAM VŠECH DISTRIBUČNÍCH MÍST
NALEZNETE NA WWW.METRO.CZ

Více než 125 destinací po celém světě. Uvedené ceny jsou platné pro odlety z Prahy v období 1. 2. – 14. 12. 2013 do Dubaje a v období 1. 2. – 30. 6. a 15. 8. – 14. 12. 2013 pro všechny ostatní destinace.
Zahrnují veškeré poplatky. *Tarify podléhají zvláštním podmínkám. Rezervujte do 28. 2. 2013. Pro rezervaci letenek a další informace navštivte emirates.com/cz, volejte Emirates na čísle 239 016 320
nebo kontaktujte svou cestovní kancelář.

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
14. února 2013

Zprávy krátce

Zadrželi pašeráky
s 60 kg marihuany
Německá policie zadržela
čtyřčlennou berlínskou
skupinu pašeráků marihuany z Česka. Zajistila u ní
60 kilogramů drogy, jejímž prodejem by si překupníci přišli na 480 tisíc
eur (12 milionů korun).

Méně vojáků pro
Afghánistán

Afghánistán uvítal
rozhodnutí amerického prezidenta Baracka Obamy stáhnout ze země
polovinu ze

66 tisíců vojáků USA a výrazně omezit přítomnost
v Afghánistánu do února
2014. Radikální hnutí Taliban to označilo za nedostatečné.

I Slovensko přišlo
o autora bankovek

●

●

AP

●

Pohled z vrtulníku na shořelý srub, kde se Dorner ukryl.

iD NE S.cz

inzerce

V USA hledaný
muž číslo jedna
zřejmě uhořel ve
srubu.
Americká policie včera
v troskách shořelého srubu
v kalifornských horách nalezla tělo, které by mohlo patřit

Nenechte si ujít poprvé ve

Při tomto útoku zemřela
dcera vysloužilého kapitána
losangeleské policie a její
snoubenec.
Otec zabité dívky zastupoval
Dornera během disciplinárních slyšení, která v roce
2008 vedla k jeho propuštění od policie kvůli údajně falešným svědeckým výpovědím.
Na Dornera byla vypsána
losangeleskou policií dosud
nejvyšší odměna – jeden milion dolarů.

hledanému bývalému policistovi Christopheru Dornerovi.
Dorner je podezřelý, že ze
msty kvůli svému propuštění
z losangeleského sboru zabil
nejméně tři osoby. Americká
média o nálezu těla informovala již dříve, tehdy ale informaci vyšetřovatelé odmítli
potvrdit. Uvedli, že kvůli příliš vysokým teplotám na spáleništi není možné trosky pro-

V KINECH OD 14. ÚNORA

WWW.FALCON.CZ

V severním Mexiku pohřbili
„nejošklivější ženu na světě“,
která se narodila se vzácnými
chorobami, jež jí dodávaly děsivý vzhled. Pohřbu se dočkala více než 150 let po smrti.
Ženu předváděli jako hříčku
přírody po cirkusech celého
světa, a to i po smrti jako mumii. Julia Pastranaová trpěla
hypertrichózou a hyperplazií, kvůli nimž měla hustě
ochlupený obličej a podsaditou čelist. Tím si vysloužila
přídomky „opičí“ či „medvědí
žena“. Američan, který ji vystavoval na přehlídkách kuriozit, se s ní oženil. V roce
1860 mu porodila syna, který
zdědil její choroby. Pastranaová po porodu zemřela. Č TK

Číňané pijí
šampaňské

Čína se dostala do první
desítky zemí, kam se vyváží šampaňské, a to s milionem prodaných láhví.
To představuje nárůst
o téměř sto procent ve
srovnání s rokem 2011.
Francouzské šampaňské
si loni dokázalo udržet
stabilní roční obrat v přepočtu přes 110 miliard korun díky vývozu mimo
EU. A to i přes pokles
o 4,4 procenta v počtu
prodaných láhví.
Č TK

Večeře v restauraci a drobný
dárek. Tak si většina z nás
představuje svátek svatého
Valentýna. „Večeři v restauraci si častěji dopřejí lidé z velkých měst, a to až padesát
procent z nich. Ti nejmladší
rádi zůstávají doma a sami
něco uvaří. U starších ročníků jednoznačně převládá
jako dárek květina a také větší dárek,“ doplňuje Libor Svoboda, výkonný manažer společnosti Era, která prováděla
valentýnský průzkum.
V rámci květin je největší
zájem o růže. „Již tradičně
jdou nejvíce na odbyt červe-

né a růžové růže, kterých
se například loni 14.
února prodalo přes
sto tisíc kusů. Zájem je ale také o
další typy květin,
jako jsou tulipány,
orchideje či gerbery doplněné
o drobné valentýnské dekorace,“ popisuje nákupčí čerstvých květin Tesco
Eva Kramářová.

Mimo květin, za které
podle průzkumu společnosti Home Credit plánují zamilovaní utratit průměrně 380 korun, patří
mezi oblíbené dárky
také čokolády, kosmetika, plyšáci, šperky,
šumivá vína či spodní
prádlo. Muži pak
nejčastěji 14. února nakupují červené a černé
ženské prádlo.
Stoupá také
zájem o fotorámečky a alba
na fotky. AV

Číslo dne

500

Tolik korun chce maximálně
utratit průměrný Čech za dárek pro svou drahou polovičku na Valentýna. Více než tolik utratí zhruba pětina lidí.

Apple. V Brazílii
nemá nárok na
značku iPhone
Americký technologický gigant Apple v Brazílii nemá
právo na značku iPhone, pod
kterou prodává své populární telefony. Uvedl to včera
brazilský patentový úřad. Dodal, že práva na tento název
byla v roce 2008 zaregistrována brazilské společnosti Gradiente, která o registraci požádala již v roce 2000. Apple
podle agentury DPA podal žádost až v roce 2007.
Rozhodnutí však pro Apple
zatím neznamená automatický zákaz používání značky
iPhone v Brazílii. Č TK
Kurzy
EURO
25,42

Kde se nejvíc slaví

DOLAR
18,85

Jak lidé podle Tesca nejvíce
utráceli loni za Valentýna.
●

Nejvíce květin se prodalo
v Říčanech, sladkostí v Břeclavi, vín ve Dvoře Králové
a plyšáků pak v Ivančicích.

LIBRA
29,35
NAFTA:
NATURAL:

35,83
36,34
inzerce

AP

hledat. Nyní ale kriminalisté
potvrdili, že ostatky nalezli.
Ty prozatím ale nebyly ještě
průkazně identifikovány.
Dorner se v horské chatě
opevnil v úterý. Obklíčilo ho
speciální policejní komando.
Když po neúspěšném vyjednávání propukla přestřelka, při
níž přišel o život jeden policista, v domě rovněž vypukl
požár. Č TK

Nejošklivější
žena. Pohřbili
ji po 150 letech

©2013 Disney/Pixar

V restauracích
bude dnes natřískáno. Místa obsadí
zamilovaní. Poznávací znamení: váza
s květinou na stole.

Dorner se dostal do centra zájmu před týdnem, kdy byl
označen za podezřelého ze
střelby ve městě Irvine.

Policie obklíčila okolí srubu, potom začala přestřelka.

Blesk byl pravý.

Valentýnu stále
vládnou květiny

Nejvyšší odměna

Ve věku 62 let zemřel slovenský malíř Jozef Bubák,
mimo jiné autor podoby
slovenských bankovek.
Také Česko přišlo
o autora bankovek,
před čtrnácti dny
zemřel grafik Oldřich Kulhánek. Č TK
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Honba za bývalým
kolegou skončila

Blesk do baziliky.
Zřejmě byl pravý
Blesk, který uhodil do kopule
vatikánské Svatopetrské baziliky jen pár hodin poté, co papež Benedikt XVI. oznámil
svou abdikaci, byl zřejmě
opravdu pravý. Dokládají to
nezávisle na sobě fotografie
různých
zpravodajských
agentur. Původní snímek italské agentury ANSA obletěl
svět, ale běžní lidé i fotoreportéři jeho pravost začali okamžitě zpochybňovat na sociálních sítích. Č TK
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Kolik bude stát asteroid?

Americká společnost Deep Space Industries, která chce
v kosmu těžit suroviny, ohodnotila asteroid, který zítra
proletí okolo Země. Asi 45 metrů široký asteroid má
podle nich hodnotu 200 miliard dolarů (3,8 bilionu korun). Bohatství se skrývá v zásobách vody a v kovové
rudě. Tak si vědci představují budoucí těžbu.
D SI

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
14. února 2013
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o drobné valentýnské dekorace,“ popisuje nákupčí čerstvých květin Tesco
Eva Kramářová.

Mimo květin, za které
podle průzkumu společnosti Home Credit plánují zamilovaní utratit průměrně 380 korun, patří
mezi oblíbené dárky
také čokolády, kosmetika, plyšáci, šperky,
šumivá vína či spodní
prádlo. Muži pak
nejčastěji 14. února nakupují červené a černé
ženské prádlo.
Stoupá také
zájem o fotorámečky a alba
na fotky. AV

Číslo dne

500

Tolik korun chce maximálně
utratit průměrný Čech za dárek pro svou drahou polovičku na Valentýna. Více než tolik utratí zhruba pětina lidí.

Apple. V Brazílii
nemá nárok na
značku iPhone
Americký technologický gigant Apple v Brazílii nemá
právo na značku iPhone, pod
kterou prodává své populární telefony. Uvedl to včera
brazilský patentový úřad. Dodal, že práva na tento název
byla v roce 2008 zaregistrována brazilské společnosti Gradiente, která o registraci požádala již v roce 2000. Apple
podle agentury DPA podal žádost až v roce 2007.
Rozhodnutí však pro Apple
zatím neznamená automatický zákaz používání značky
iPhone v Brazílii. Č TK
Kurzy
EURO
25,42

Kde se nejvíc slaví

DOLAR
18,85

Jak lidé podle Tesca nejvíce
utráceli loni za Valentýna.
●

Nejvíce květin se prodalo
v Říčanech, sladkostí v Břeclavi, vín ve Dvoře Králové
a plyšáků pak v Ivančicích.

LIBRA
29,35
NAFTA:
NATURAL:

35,83
36,34
inzerce

AP

hledat. Nyní ale kriminalisté
potvrdili, že ostatky nalezli.
Ty prozatím ale nebyly ještě
průkazně identifikovány.
Dorner se v horské chatě
opevnil v úterý. Obklíčilo ho
speciální policejní komando.
Když po neúspěšném vyjednávání propukla přestřelka, při
níž přišel o život jeden policista, v domě rovněž vypukl
požár. Č TK

Nejošklivější
žena. Pohřbili
ji po 150 letech

©2013 Disney/Pixar

V restauracích
bude dnes natřískáno. Místa obsadí
zamilovaní. Poznávací znamení: váza
s květinou na stole.

Dorner se dostal do centra zájmu před týdnem, kdy byl
označen za podezřelého ze
střelby ve městě Irvine.

Policie obklíčila okolí srubu, potom začala přestřelka.

Blesk byl pravý.

Valentýnu stále
vládnou květiny

Nejvyšší odměna

Ve věku 62 let zemřel slovenský malíř Jozef Bubák,
mimo jiné autor podoby
slovenských bankovek.
Také Česko přišlo
o autora bankovek,
před čtrnácti dny
zemřel grafik Oldřich Kulhánek. Č TK
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Honba za bývalým
kolegou skončila

Blesk do baziliky.
Zřejmě byl pravý
Blesk, který uhodil do kopule
vatikánské Svatopetrské baziliky jen pár hodin poté, co papež Benedikt XVI. oznámil
svou abdikaci, byl zřejmě
opravdu pravý. Dokládají to
nezávisle na sobě fotografie
různých
zpravodajských
agentur. Původní snímek italské agentury ANSA obletěl
svět, ale běžní lidé i fotoreportéři jeho pravost začali okamžitě zpochybňovat na sociálních sítích. Č TK
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Kolik bude stát asteroid?

Americká společnost Deep Space Industries, která chce
v kosmu těžit suroviny, ohodnotila asteroid, který zítra
proletí okolo Země. Asi 45 metrů široký asteroid má
podle nich hodnotu 200 miliard dolarů (3,8 bilionu korun). Bohatství se skrývá v zásobách vody a v kovové
rudě. Tak si vědci představují budoucí těžbu.
D SI

2
KULTURA
Hudba

Legenda
se vrací

Americký zpěvák a hudebník
Dan Reed se opět vrací na
pražské hudební pódium. Po
třech letech natočil nové album Signal Fire, které pokřtí
na speciálním narozeninovém
koncertu v sobotu v Paláci
Akropolis. Na koncertě jako
host vystoupí i anglická
písničkářka Georgina Harvey.

pište a foťte na mms@metro.cz
14. února 2013
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Zamilovaný Valentýn
s Justinem Bieberem

Mladý Kanaďan
vyráží na turné se
svým novým albem
Believe Acoustic.

Believe Acoustic

Jde o Justinovo třetí remixované album.
●

●

Jaké nové album vlastně je
a jakou budoucnost Justin
plánuje? Čeká ho podobný
osud jako jiné mladé hvězdy?

Na Believe Acoustic jsi
mnohem osobnější. Jak jsi
dokázal být tak přirozeně
důvěrný, takového tě neznáme?

Zní to přirozeně, protože
přirozené to je. Akustické
koncerty na ulici v mém rodném městě nebo na YouTube
– tak jsem začínal. Taková podoba písní mi umožňuje být
v úzkém kontaktu s fanoušky.

Dostaneme se tak blíž
k pravému Justinovi?

Všechno, jak slyšíte, tako-

Vyšlo 29. ledna.
CD obsahuje záznamy
z živých koncertů a akustické verze písní z jeho třetí
studiové nahrávky alba Believe (2012) a tři nové písně.

vý doopravdy jsem. Toto album vážně publiku umožňuje vidět mě v trochu jiném
světle. Celá deska zní mnohem syrověji, jsem na ní odkrytější.

Dřívější hvězdy ve tvém
věku (Timberlake, Britney) obvykle začínaly určovat svůj hudební výraz až
ve vztahu ke staršímu publiku. Na koho míříš ty?

Rostu a společně se mnou
vyzrává i můj hlas. Nepřemýšlím o tom, jakým směrem se

bude má hudba vyvíjet. Jednoduše píšu o tom, co se mi v životě stává, jak to prožívám,
a důsledkem toho je má hudba velmi živá.

Pompeje
ohrožuje
také mafie

Slavná památka
je v havarijním
stavu, větší část
musí být uzavřena.
Může za to také
neapolská mafie.

Co budeš dělat na Valentýna?
Teď mám čas, tak snad
něco vykoumám.

Nemůžeme se nezeptat na
Nothing Like Us – píseň o
rozchodu se Selenou Gomézovou. Pro hudební magazín Billboard jsi přiznal,
že neprožíváš nejšťastnější období svého života
a že je na kamarádech,
aby tě z toho dostali. Co ti
ten vztah dal?

Stav ohrožení

Odkládání nutných oprav,
všeobecná zanedbanost
a škody způsobené silnými
dešti před časem donutily
italskou vládu vyhlásit
v Pompejích stav ohrožení.
●

Skupina italských úředníků
s napojením na neapolskou
mafii protahovala probíhající
rekonstrukci
starověkých
Pompejí. Památka tak kvůli
korupci a dalším nelegálním
aktivitám zůstává v havarijním stavu a celé části města
jsou turistům uzavřeny.
Před týdnem italská policie
zadržela bývalého ředitele rekonstrukčních prací Luigiho
d'Amoru a vyšetřuje na svobo-

Dal mi možnost poznat,
kdo vlastně jsem a kým jednou chci být…

A?

Naučil jsem se, že to nejdůležitější na světě je být tu pro
někoho. MIC HAE L FRE IDSON
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Rozlehlý památkový komplex je navíc nedostatečně
zabezpečený a mnozí návštěvníci neodolají pokušení
odnést si svůj kus historie.

dě pět dalších lidí, mezi nimi
i bývalého zvláštního komisaře Marcella Fioriho, napsal
britský deník The Guardian.
Ten byl přitom pověřen bývalým italským premiérem Berlusconim, aby řídil obnovu památek a řešil problémy spojené s vandalismem. iDNE S.cz

Je libo fotografie s Georgem Clooneym?

Muzeum voskových figurín Madame Tussaud v Carnaby Street v Londýně včera ještě
před svatým Valentýnem představilo nového George Clooneyho. Zájemci, převážně dívky, se mohli s hvězdou vyfotit.
G E TTY

Zprávy krátce

Brity popudil
italský bulvár
I přes protesty britské královské rodiny zveřejnil
včera italský bulvární magazín Chi (Kdo) snímky těhotné princezny Kate.
„Roste jí pupek,“ zní
upoutávka na obálce bulvárního magazínu. NE K

Coca-Cola.
Zabila ženu?
Nadměrné pití slavné limonády přispělo před třemi lety ke
smrti jisté Novozélanďanky.
Vyplývá to ze zprávy novozélandského
koronera,
podle nějž by výrobci nealkoholických nápojů měli zvážit
umístění varovných nápisů
na výrobky. Novozélandské
sdružení výrobců v potravinářství to ale odmítlo. Č TK

Metro

inzerce

inzerce

men women ONLY

zín
první unisexový maga a
zdarm
2013
únor

“VŽDYŤ JÁ POŘÁDNĚ NIC NEUMÍM,”

SVĚŘILA SE NÁM V ROZHOVORU HEREČKA
KRISTÝNA LEICHTOVÁ. PROHLÉDNĚTE SI JEJÍ
FASHION STORY ZE ZÁKULISÍ DIVADLA KOMEDIE.

VALENTÝN Z POVINNOSTI

JAK VNÍMAJÍ REDAKTORKY ŽENSKÝCH
MAGAZÍNŮ SVÁTEK LÁSKY? A JAKÉ TO JE PSÁT
KAŽDÝ ROK O TOM SAMÉM?

NAČEPUJ MI HLADINKU!

NA VLASTNÍ KŮŽI JSME SI ZKUSILI POVOLÁNÍ
HOSPODSKÉHO VÝČEPNÍHO.

Co vyčtete
z obličeje

Poznáte podle
tvaru nosu
charakter člověka?
Pro jedny pavěda,
pro jiné zlatý důl.

lal
„Bulvár ze mě udě
ěju“
feťáka. Tomu se sm
otevřeném
Lukáš Langmajer v
jaké je to
rozhovoru o tom,
líbilo
být táta. A jak se mu
se
natáčení Babovřesk
Zdeňkem Troškou?

Kristýna
Leichtová

„Je mi líto všech,
kteří mi závidí
můj život.“

ZDARMA NA VÍCE NEŽ
500 DISTRIBUČNÍCH
MÍSTECH V ČR*

Nenechte si ujít jedinečnou
příležitost. Nabídka je
časově omezena, proto
rezervujte nyní.
Během letu si užijte jedinečný palubní zábavní systém ice, výtečnou
gurmánskou kuchyni a mnohokrát
oceněný servis našich posádek.
DESTINACE

ECONOMY CLASS

Dubaj
Kolombo
Phuket
Maledivy
Mauricius
Seychely

12 343 Kč
15 720 Kč
16 681 Kč
18 599 Kč
21 173 Kč
21 716 Kč

emirates.com/cz

Uleťte
všedním dnům
již od 12 343 Kč*

Staňte se členy programu Skywards a poznejte svět výhod na skywards.com

*SEZNAM VŠECH DISTRIBUČNÍCH MÍST
NALEZNETE NA WWW.METRO.CZ

Více než 125 destinací po celém světě. Uvedené ceny jsou platné pro odlety z Prahy v období 1. 2. – 14. 12. 2013 do Dubaje a v období 1. 2. – 30. 6. a 15. 8. – 14. 12. 2013 pro všechny ostatní destinace.
Zahrnují veškeré poplatky. *Tarify podléhají zvláštním podmínkám. Rezervujte do 28. 2. 2013. Pro rezervaci letenek a další informace navštivte emirates.com/cz, volejte Emirates na čísle 239 016 320
nebo kontaktujte svou cestovní kancelář.

DOMOV

08

Loupili a kradli,
jen co vyšli ven

Čtyři stovky amnestovaných už opět
zatkli policisté.

Díky prezidentu Klausovi se
tisíce vězňů dostaly předčasně na svobodu. Jenže té si
mnozí očividně neváží.
Jen pár hodin po opuštění
bran valdické věznice jeden
z amnestovaných neodolal
a ukradl obsluze baru peníze.
Krádeží, loupeží a dalších
škod postupně přibývalo, až
do začátku tohoto týdne policisté evidovali přes čtyři stovky přestupků a trestných
činů, kterých se dopustili právě amnestovaní vězni.

„Nadřízení nás přímo vyzvali, ať okamžitě hlásíme
případy, ve kterých figuruje
někdo z amnestovaných,“ potvrdil deníku Metro pražský
kriminalista, který nechce
být jmenován. To by vysvětlovalo, proč má policie statistiky tak rychle pohromadě.
Podle nich se vězňové dopouštěli nejčastěji majetkových trestných činů. Jeden
z amnestovaných se třeba neštítil okrást brněnského seniora o důchod, pražská mordparta řešila i vraždu bezdomovce. Ta byla naštěstí mezi
všemi případy ojedinělá.

TOMÁŠ
BELICA

tomas.belica@metro.cz

Policisté už mají vraha tříleté holčičky, která byla
usmrcena v pondělí večer
v rodinném domě v českolipské čtvrti Svárov. Kdo
byl obviněn z brutální
vraždy, ale odmítají sdělit. Za vraždu mu hrozí výjimečný trest. iDNE S.cz

Na známce

Budoucí český prezident
Miloš Zeman zveřejnil na
svém webu fotografii,
kterou Česká pošta využije jako podklad pro zhotovení známek s hlavou
státu.
ZE MANNAHRAD .C Z

Piráti žalují
Klause
Podáváme žalobu na prezidenta
Klause, informoval
o tom místopředseda

Napište svou bublinu

Kvíz
Brankářské chrániče
1 jsou
nohou v ledním hokeji
nezbytnou částí
výstroje, přezdívá se
jim:
a) buzery
b) betony
c) boxery

psí je druh
2 vBojga
živočicha žijícího
oblasti jihovýchodní

Podle policejních statistik spáchali amnestovaní od 3. ledna do 11. února celkem 421
přestupků a trestných činů.

●

●

Asie. V tomto případě
se jedná o:
a) opici
b) rybu
c) hada

V Praze propuštění vězni
spáchali 82 přestupků a 105
trestných činů, tím nejzávažnějším byla vražda.
Naopak nejméně případů
bylo na Vysočině (jeden
trestný čin a dva přestupky)
a v Karlovarském kraji (pět
trestných činů).
Nejvíce se dopouštěli přestupků proti majetku (129
případů) a trestných činů
krádeže (127 případů).

Zprávy krátce

Mají vraha malé
holčičky, policie
tají jeho jméno

Sudoku

Praha je jejich hřištěm

●

Pirátské strany Jakub Michálek (viz foto). Důvodem jsou utajované informace o přípravě amnestie
a lidech, kteří o ní věděli
předem. Piráti odkazují
na zákon o svobodném
přístupu k informacím.

Volby byly prý
v pořádku
Nejvyšší správní soud včera vyřešil 48 volebních
stížností, žádné nevyhověl. V jednom případě
sice zjistil chybu, výsledek hlasování ale nemohla ovlivnit. Se svými stížnostmi tak neuspěli ani
dokumentaristka Olga
Sommerová nebo právní aktivista a blogger
Tomáš Pecina. Č TK

13

SERVIS

„Haleluja,
hoši! Konečně jste
zjistili, kde je
soupeřova branka!“
KačenKa Greiny,
FacebooK

Přední malíř v galerii

Díla významného českého malíře Tomáše Císařovského
mohou vidět návštěvníci Wannieck Gallery v Brně. Kromě jeho maleb a akvarelů (viz foto nahoře) jsou v bývalé
továrně u železničního nádraží vystaveny i sochy a objekty Eriky Bornové (viz foto dole), Císařovského partnerky.
Výstava potrvá do 19. května.
Č TK – J AN TO MAND L

F O TO : 2x G E TTY

Počasí

Sněhový servis: skiareály

DNE S

ZÍTRA

Min: -3
Max: 1

Min: -2
Max: 2

Herlíkovice
Šachty
Kamenec
Kašperské Hory
Mariánské Lázně
Kozinec

60 cm
50–80 cm
30–50 cm
20–40 cm
45–70 cm
20–35 cm

Stupeň zátěže: bio 2

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

ČT1
12:30 Sama doma
14:00 Banánové rybičky
14:40 Jsou hvězdy, které
nehasnou
15:35 13. komnata Josefa Váni
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 Policajti
z centra (3/14)
O mrtvých jen dobře
Kriminální seriál
(ČR/Slovensko, 2012). Hrají:
F. Blažek, R. Zach, R. Stanke,
A. Švehlík, D. Matásek
a další. Režie T. Szilvasi
20:55 Copak bych vám lhal?
21:23 Losování Šťastných 10
a Šance milion
21:25 Máte slovo s M. Jílkovou
22:20 Inspektor Rebus II (3/10)
Hlas krve. Kriminální
seriál (VB, 2006)
23:30 Smrt na ostrově
Thriller (Francie/
Švýcarsko, 2008)
01:15 AZ-kvíz
01:35 Banánové rybičky
02:15 Malá farma:
Venkov vábí město

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
13:35 Putování za vínem:
Španělsko – Galicie
14:05 Zázračná planeta:
Muž mezi kosatkami
14:55 Afrika navždy
16:25 Klíč
16:50 Kde peníze pomáhají
17:00 Planeta YÓ
18:15 Kouzelná školka
18:45 Večerníček
18:50 Včelka Mája (44/104)
19:15 Doug (9/26)
19:35 Cesta do vesmíru
19:50 Zprávy v českém
znakovém jazyce

20:00 Herbert Nitsch –
na nádech za hranice
možností
Dokument (Francie). Muž,
který chce dohnat tisíce let
vývojového náskoku delfínů
a vorvaňů
21:00 Svět zázraků
21:25 Interpol: Stopy slídila
Dokumentární cyklus
22:15 Borgiové II (1/10)
Býk Borgiů. Historický
seriál (Kanada/Irsko/
Maďarsko, 2012)
23:05 Krásný ztráty
23:35 Artmix
00:25 The Pacific (5/10)
Válečný seriál
(USA, 2010)
01:15 Moje rodina VI (1/7)
Ráj pro idioty
Sitcom (VB, 2005)

NOVA
12:55 Nemocnice Chicago
Hope IV (17)
13:50 Pohřešovaní III (12)
14:40 Odložené případy IV
15:35 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (21)
16:30 Přátelé IX (8)
17:00 Odpolední Televizní
noviny, Sportovní noviny,
Počasí
17:40 Námořní vyšetřovací
služba VII (21)
18:30 Ulice (2244)
19:30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

20:20 Ordinace v růžové
zahradě 2 (390)
Něco je špatně. Rodinný
seriál (2012). Hrají:
D. Morávková, M. Stránský,
J. Čenský, V. Kratina a další.
Režie J. Rezková
21:30 Kriminálka
Las Vegas XII (2)
Kriminální seriál
(USA, 2011)
22:20 Noční Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
22:55 Věznice Fortress 2
Akční sci-fi
(USA/Lucembursko,
1999)
00:35 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (21)
Do hořkého konce
Kriminální seriál
(USA, 2006)

12:05
12:25
13:15
14:10
15:05
16:55
17:50
19:05

červená
4 vNezralá
krvinka nacházející se
kostní dřeni má svůj

Díky olympiádě vešlo
5 Alberta
v kanadské provincii
ve známost

Napadá vás vtipný popisek?

NOVA CINEMA
09:15
10:05
10:10
11:20

1880 do Británie z:
a) Číny
b) Koreje
c) Indonésie

specifický název:
a) hemoglobin
b) erytroblast
c) leukocyt

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

Stolní tenis se vyvinul
3 přivezené
ze společenské hry
kolem roku

Andílci (60)
Film o filmu – Bídníci
Susedia (26, 27)
Martial Law – Stav
ohrožení I (1)
Teleshopping
Pohřešovaní III (11)
Gilmorova děvčata V (20)
Andílci (61)
Síla lásky
Gilmorova děvčata V (21)
Susedia (28, 29)
Martial Law – Stav
ohrožení I (2)
Akční seriál (USA, 1998)

20:00 Námořní
vyšetřovací služba III (7)
Věc cti. Kriminální seriál
(USA, 2005). Hrají:
M. Harmon, M. Weatherly,
P. Perrette, D. McCallum,
S. Murray a další
20:55 Námořní vyšetřovací
služba III (8)
V utajení. Kriminální
seriál (USA, 2005)
21:45 Milenec
Melodrama (Vietnam/
Francie/VB, 1992)
23:55 Odložené případy III (5)
Uvězněná. Krimiseriál
(USA, 2005)
00:40 Teleshopping
00:50 Milenec
Melodrama (Vietnam/
Francie/VB, 1992)
02:40 Teleshopping

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

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

Diagnóza vražda VIII (3)
Schimanski: Smrtící láska
Policie Hamburk II (7)
Komisař Rex VII (2)
Walker,
Texas Ranger V (8)
Rosamunde Pilcherová:
Pírka ve větru
Romantický
film (SRN, 2004)
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Reportéři na vaší straně
VIP zprávy

20:15 VIP Prostřeno!
Pořad je upravenou verzí
oblíbeného kulinářského
pořadu Prostřeno!,
ve kterém jsou soutěžícími
známé osobnosti
21:45 Ano, šéfe!
22:55 Rizzoli & Isles:
Vraždy na pitevně II (12)
Potíže s bratrem
Kriminální seriál
(USA, 2010)
23:50 Firma (10)
Kapitola desátá. Akční
seriál (USA, 2012)
00:45 Živí mrtví II (4)
Čerokézská růže
Hororový seriál
(USA, 2010)
01:45 Volejte Věštce
03:30 Reportéři na vaší straně
04:05 Receptář prima nápadů

město Calgary.
Metropolí je ale:
a) Edmonton
b) Regina
c) Victoria

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

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
14. února 2013

ÓČKO
06:00 Ranní Fresh
Vstávání s muzikou
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
14:35 Mixxxer
Klipy na přání, tipy,
soutěže, chat
16:30 Óčko News
16:35 Bravo TV
17:00 Óčko hity

18:30 Óčko News
Hudba, film, zábava –
nikdo a nic nám neuteče
18:35 Óčko Expres
Největší hity Expresrádia
19:30 Novinky
20:00 CZ & SK
České a slovenské klipy
21:00 Hitzone 90's
Největší hity 90. let
21:45 Limuzína
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

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
14. února 2013

Slovo dne

UTOPIE

Opraví to někdo?

DOBRÝ DEN, JMENUJI SE

JULIE ČERVENÁ
BYLO MI TŘICET LET A JSEM SINGLE

VELKÉ SPORY
Vidím to kolem sebe neustále. Moje kamarádky vedou se svými
partnery nekončící boje. Nepřou se přitom v drtivé většině případů o to, kdo měl být zvolen prezidentem nebo jestli bude tunel
Blanka pro pražskou dopravu pohroma, či ne. V podobných významných tématech u nich doma buď panuje harmonická shoda,
nebo jim odlišný názor druhého nevadí. Ekonomické, politické
nebo filozofické otázky jim domácí pohodu nenarušují. Ale jak někdo nechá rozkopnuté boty v předsíni nebo nedokáže ani přes
opakovaná upozornění rozlišit, které nádobí do myčky patří a které nikoliv, rozhoří se spor, ve kterém slitování a smír nemají místo. Kamarádka Karolína si nemůže
stěžovat na to, že by její muž neCitát
uklízel. On uklízí. Ale Karolína si
„On není
stěžuje, že uklízí špatně. „No, chápeš to?“ rozohňuje se, když mi počuně, jenom
zadí jejich vleklého sporu o domámá odlišná
cí práce objasňuje. „On třeba vynekritéria.“
se koš, odnese tříděný odpad, ale
už nedá nový pytlík!“ Vibruje hněvem. Kamarádka Petra řešila obdobně závažný problém s praním.
Její přítel si prý vůbec nevšimne, že „by se mělo vyprat“, takže je
to pokaždé na ní. Se zájmem jsem poslouchala litanie svých kamarádek a představovala jsem si, jaké by to bylo, kdyby se se svými
muži, které si vybraly kromě jiného kvůli jejich inteligenci, názorům a pohledu na svět, dokázaly o problematice špinavého
prádla, dilematu mačkání zubní pasty a paradoxu prázdných skleniček od majonézy v lednici bavit podobně, jako spolu řeší zprávu
o nové ministryni kultury nebo daňovou politiku vlády. Kdyby to
nebrali osobně a jeden druhého vyslechli, možná by Petra dokázala pochopit, ze zatímco podle ní „by se mělo vyprat“ minimálně
tehdy, když je plný koš, pro jejího muže je signálem až to, když
mu dojdou trička. Takže on není čuně, jenom má odlišná kritéria.
Já vím, že je to utopie, ale nebylo by to pěkné?
Řešení sudoku

Výrok dne

Na příjezdu autobusů ke
stanici metra Kačerov směrem od zastávky autobusů
Pod Dálnicí zejí v silnici
již několik týdnů jámy,
které jsou čím dál hlubší.
Záleží jen na ohleduplnosti řidičů, ale autobusům
hrozí rozsypání. Trpí kromě ložisek kol celá konstrukce autobusů, ale hlavně trpí páteře cestujících.
Jámám se nelze vyhnout.
U zřízence metra jsem se
pouze dozvěděl, že to je
záležitost správy silnic. To
ty jámy kromě cestujících opravdu nikomu nevadí?
F. JIROUŠ

Smutná tvář
S lítostí jsem pozoroval
smutnou tvář pana poslance Pekárka, který si na poslední možný termín vyzvedl předvolání k nástupu do výkonu pětiletého
vězení. Jediné moudré řešení, které ještě učinil,
bylo ponechat si poslanecký mandát, a přidělat tak
vrásky ODS, která ho pouze využila pro hlasování
o nedůvěře a následně ho
vydala ke stíhání.
J. POUL, 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.

Anketa z Facebooku deníku Metro
Slavíte svátek svatého Valentýna, nebo vás spíš rozčiluje?

(ze sloupku J ulie Č ervené na
této straně)

Fantastická, vysněná,
neuskutečnitelná,
nereálná představa, plán,
návrh něčeho, úvaha
o něčem, výmysl

„Vždycky čtěte
etikety. Většinou
je tam pravda.“
PE TR HAVLÍČ E K,
VÝŽIVOVÝ SPE C IALISTA
Havlíček odpovídal v on-line rozhovoru čtenářům iDNES.cz na
otázky spojené s výběrem jídla.
Poradil také, proč se nenechávat
okrádat výrobci potravin či jak
shodit přebytečná kila.

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

Komiks

Pavol Igrini
Teď už je
s kým, takže asi
začnu.

Petr Šístek
Lidé, kteří se mají rádi,
si mají lásku dokazovat
denně a ne jen 14. 2.

21/3-20/4

Váhy

23/9-23/10

Budete v sobě dusit žárlivost
Přesvědčíte se o tom, že
a hlubokou nedůvěru k partmáte po boku člověka, který
nerovi. Výsledkem bude mrazivá atmo- za vámi bude vždy stát. Jednoduše se
sféra, která zavládne ve vašem vztahu. utvrdíte, že jste si vybrali správně.

Býk

21/4-21/5

Štír

15,–/ks
*

Blíženci

22/5-21/6

Může být u vás doma a klidně hned.
Než konečně rozkvetou záhony, louky
a parky, udělá vám radost rozkvetlá
květina v jedné z mnoha váz z IKEA.
Naše nabídka je doslova
pestrobarevná. Členové
IKEA FAMILY právě teď
získají vybrané vázy za ještě
výhodnější cenu. Staňte
se členem IKEA FAMILY
ještě dnes a můžete
využívat všechny
výhody okamžitě.

SNÄRTIG,
umělá
gerbera.
Polyester,
viskóza,
plast.
V. 29 cm.

9,–
*

* Nabídka
platí pro členy
IKEA FAMILY

Běžná cena 19,–

14.–17. 2.

SNÄRTIG,
váza. Sklo.
V. 18 cm.

24/10-22/11

22/6-22/7

23/8-22/9

Běžná cena 249,–
SOCKERÄRT, váza/džbán.
Smaltovaná ocel. V. 22 cm.

SOMRIG,
váza.
29,–/ks
Barvené
sklo.
V. 21 cm.

29,–
*

Běžná cena 39,–
SMYCKA,
umělá
orchidej.
Polyester,
plast.
V. 43 cm.

Střelec 23/11-21/12

19,–
*

Kozoroh 22/12-20/1

Vodnář

21/1-20/2

Veškeré činnosti v domácNeustále přemýšlíte nad všenosti přenecháte partnerovi.
možnými variantami vývoje
Překvapivě nebude klást žádný odpor vašeho vztahu, ale ze světa fantazie se
a ochotně udělá vše, o co ho požádáte. ne a ne dostat. Pojďte s pravdou ven.

Panna

*

Max. 3 ks na 1 nákup.

Budete muset čelit pracovV milostném životě budete
ním povinnostem, kterých
spokojeni. Přestali jste se
nyní máte najednou víc než dost. Naštěs- trápit tím, co nezměníte, a místo toho
tí vám však pomůže váš ochotný kolega. se soustředíte na pozitivní stránky.

23/7-22/8

199,–

nebo do
vyprodání.

Uvědomíte si, že sporů ve
Dnes se stanete velkým mivztahu už bylo dost, a projelostným lákadlem pro široké
víte partnerovi vstřícné gesto. Uvidíte, okolí. Sex-appeal z vás přímo vyzařuje,
že ani on za vámi nezůstane pozadu.
navíc máte naprosto skvělou náladu.

Rak

HULTET,
mísa. 99,–
Bambus. Ø 30 cm.

TAK KDE JE
TO JARO?

Běžná cena 25,–

Váš protějšek vámi bude
Stres v zaměstnání se vám
doslova okouzlen. Ukážete
dnes nevyhne, nicméně
mu, že si věříte a neznáte hranice. Víte, i když bude dnešní den opravdu dost
že můžete dokázat všechno na světě.
náročný, nakonec všechno zvládnete.

Lev

Klára Dvořáková
Slavím 1. máj, je romantičtější a nechci cpát peníze
obchodníkům do chřtánu.

ZDROJ: AKADEMICKÝ
SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

SOMMARMYS,
váza. 39,–/ks
Barvené sklo. Různé barvy
a tvary. V. 14 cm.

BLADET, váza. 79,–
Sklo. Ø 12, v. 22 cm.

Dopisy a vzkazy

DOFTA, potpourri
v krabičce.
69,–/ks
240 g.

Nabídka platí pouze do vyprodání zásob. Změny v důsledku tiskových chyb jsou vyhrazeny. © Inter IKEA Systems B.V. 2013.

Sloupek
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Ryby

REKTANGEL, váza. 59,–
Sklo. 10×8, v. 14 cm.

Běžná cena 39,–
9–
REKTANGEL,
váza. Sklo.
5,5×5,5, v. 21 cm.

CYLINDER, sada
3 váz. 299,– Sklo.
Ø 8, v. 28 cm.
Ø 10, v. 23 cm.
Ø 12, v. 17 cm.

399,–

21/2-20/3

Večer předvedete své kuliVaše rozhodnutí bude správnářské umění. A úspěch vás
né. I když se v budoucnu
nemine. Partner se bude olizovat až za možná objeví pochybnosti, nevzdávejte
ušima. Láska přece prochází žaludkem. se směru, jímž se dnes rozhodnete vydat.

JSTE ZAMILOVANÍ?
Zajímá vás budoucnost
vašeho vztahu?
Odhalte ji s pomocí karet!

Posílejte SMS ve tvaru 66SK
a text na 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

LOVLIG, váza. 49,–/ks Barvené sklo.
Různé barvy a vzory. V. 26 cm.

IKEA STOCKHOLM, mísa. 399,–
Nerezavějící ocel. Ø 42, v. 9,5 cm.

ČÍM VÍC NAKOUPÍTE,
TÍM VÍC DOSTANETE
Kupte si úložný nábytek do obývacího pokoje
a získáte 20 % z jeho ceny zpět na kartě IKEA
na váš další nákup.
Tato nabídka platí pro členy IKEA FAMILY
od 17. ledna do 27. února 2013.

Vydává METRO Česká Republika, a. s., se sídlem Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1, IČ 250 90 593. Tel.: 225 065 111. E-mail: recepce@metro.cz; web: www.metro.cz.
Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupci šéfredaktora: Jan David a Jan P. Štěpánek, e-mail: redakce@metro.cz. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR,
člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811.
Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech.

OLIK, váza. 29,–
Sklo. V. 13 cm.

PŘIDEJTE SE
K IKEA FAMILY
Staňte se zdarma členem IKEA FAMILY
a začněte hned využívat všechny členské
výhody. Zaregistrujte se v obchodním domě
IKEA nebo na www.IKEA.cz/IKEAFAMILY

www.IKEA.cz | Otevřeno 7 dní v týdnu: 10.00–22.00
IKEA Černý Most – Centrum Černý Most, Praha 9 | IKEA Zličín – AVION Shopping Park, Praha 5-Zličín
IKEA Brno – AVION Shopping Park, Brno-Dolní Heršpice | IKEA Ostrava – AVION Shopping Park, Ostrava-Zábřeh

VASEN,
váza. 49,–
Sklo.
V. 20 cm.

REKTANGEL,
váza. Sklo.
V. 45 cm.

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
14. února 2013
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Poslanci konečně zrušili
svou doživotní imunitu

Sněmovna schválila ústavní novelu,
jež omezí imunitu
zákonodárců a
ústavních soudců.

Barevná

Jedna z největších hudebních přehlídek v Česku –
Colours of Ostrava, kterou navštěvují desetitisíce lidí, letos představí držitelku cen Grammy Dobet Gnahoréovou z Pobřeží slonoviny. Festival
barevné hudby z různých
koutů planety se uskuteční od 18. do 21. července
v Ostravě. PRO F IME D IA.C Z

Policie bude konečně moci
stíhat poslance a senátory
i v případě, že je jejich kolegové nevydají k trestnímu stíhání. Zrušení doživotní imunity zákonodárců totiž znamená, že policie bude mít jistotu, že je bude moci stíhat, až

ve své funkci skončí. Předloha, kterou nyní musí ještě
schválit Senát, ruší doživotní
imunitu. Trvala by jen po
dobu mandátu. Obdobnou
předlohu už Sněmovna schválila i dříve, v Senátu se ale pro
její podporu nenašlo dost hlasů. To by se tentokrát, podle
slibu ČSSD, která má v Senátu většinu, nemělo opakovat.
Pro poslaneckou předlohu
podepsanou zástupci všech
sněmovních stran hlasovalo
148 ze 162 přítomných zákonodárců, proti jich bylo pět.
Pro změny ústavy je ve Sněmovně potřeba nejméně

Imunita v praxi

Od roku 1993 Poslanecká sněmovna vydala k trestnímu stíhání 19 poslanců.
●

●

●

Josef Krejsa (SPR-RSČ) a David Rath (zvolen za ČSSD)
byli vydáni dokonce ve dvou
případech.
V nynějším volebním období vydala dolní komora ke
stíhání nejvíce svých členů:
zatím šest.
Naposled Sněmovna vydala
Vlastu Parkanovou (TOP 09)
a Romana Pekárka (ODS).

inzerce

ROBERT
OPPELT

robert.oppelt@metro.cz

Solární baroni.
Úlevy pro
miliardáře

Dávky. Přišly
další problémy
Přes 15 tisíc lidí čeká na své sociální dávky. Důvodem je zřejmě problém v počítačových sítích, které operace řídí. Česká
spořitelna, jež provozuje sociální karty a pomoc od státu
přes účty k lidem rozesílá, zatím přesnou příčinu hledá.
Úřad práce prý dávky do jednotného výplatního místa odeslal v pátek 8. února. Odtud
měly putovat na účty k sKartám. Na běžná konta ale nedorazily. Lidé, kteří dávky potřebují nutně, si je musí vybrat
s sKartou z bankomatu. Č TK

120 hlasů. V minulosti se
o různých podobách omezení imunity jednalo ve Sněmovně osmnáctkrát, schválení se ale dočkaly jen úpravy
ve vztahu k přestupkům. Zástupkyně předkladatelů Kateřina Klasnová (VV) zdůraznila, že doživotní imunita je rarita. Připomněla, že zákonodárci už omezili v souvislosti
s přímou volbou rozsah imunity prezidenta, a měli by ji
tedy vyšší než hlava státu.

Troškovy očekávané drbny dorazily do kin
Komedie z vesnického prostředí režiséra Zdeňka Trošky (vpravo) Babovřesky měla včera
večer za účasti tvůrců premiéru v pražském multikině Cinestar Anděl. Vznikala loni v létě
v jihočeských Dobčicích, Pištíně, Hluboké nad Vltavou a okolí. Účinkují v ní například
Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Lucie Plekancová Vondráčková, Jana Synková, Pavel
Kikinčuk, Jan Dolanský a také hvězdná Lucie Bílá (vlevo).
Č TK – MIC HAL KRUMPHANZL

Zatímco se velmi kriticky
mluví o tom, že za extrémně
štědře nastavenou podporu
fotovoltaiky zaplatíme až bilion korun, pokusil se pro solární barony poslanec za
ODS Tomáš Úlehla prosadit
další úlevy.
Podle jeho návrhu by se nemuseli starat o solární panely, které už dosloužily. Úlehla se toto snažil ve Sněmovně propašovat do novely zákona o odpadech. Tento
krok by tak generoval další
zisk provozovatelů elektráren na úkor životního prostředí, možná
i veřejných rozpočtů. Jeho
návrh se naštěstí nesetkal
s větší podporou.
iDNE S.cz

NOVÉ CENY

1+kk 1,3mil.
2+kk 1,7mil.
3+kk 2,8mil.

Panorama KYJE II

ve výstavbě

Nejlevnější byty na metru!
www.ekospol.cz

Další projekty: Písnice•Dubeč•Měcholupy•Uhříněves•Barrandov

komerční příloha
čtvrtek 14. února 2013

teplovacími systémy, výtahy a řešením interiérů.
Vůbec poprvé na veletrhu
proběhne soutěž Mladý
malíř 2013.
Hostem veletrhu budou
již tradičně HRNČÍŘSKÉ
TRHY, které představí lidovou tvorbu 80 keramiků

a výtvarníků.
Aktivně se také můžete
zapojit do hodnocení soutěže TOP LIGHT. Již pátý
ročník soutěže s názvem
TOP LIGHT je soutěž svítidel, do které může firma
přihlásit jak kusová svítidla, tak i celou sestavu. Prezentovat je možné všechny
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typy svítidel, tedy stojací,
stolní, nástěnná i stropní
svítidla. Každá společnost
má k dispozici výstavní
plochu 2 m2. Vyjádřit svůj
názor můžete na místě i vy.
Dvacátý šestý ročník mezinárodního veletrhu bytového designu PRAGOIN-

TERIER 2013 tedy nabídne
celkový přehled vybavení
bytu doslova od podlahy
až po strop. Prodejní výstava je vhodná pro všechny,
kteří plánují „zařídit se
v novém“, i pro ty, kteří
chtějí jen pozměnit, vylepšit a doplnit svoje bydlení.
Pokud změny zatím nechystáte, díky této výstavě

proniknete do tajů nejnovějších materiálů, tvarů
i designu.
Návštěvníky veletrhu také
čeká opravdu kvalitní doprovodný program složený z přednášek a soutěží.
Více informací naleznete na
www.pragointerier.cz
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Více info na:

Zdravotní stav
určí dva lékaři

Nevěříte už svému
doktorovi? Zajděte
se poradit s jiným.

SLEVA AŽ 300.000 Kč
S HYPOTÉKOU 1 %
800 500 506
více info na ﬁnep.cz

KVALITA
ROZHODUJE

Váš lékař tvrdí, že jste zdraví
jako řípa, vy si myslíte opak.
Nově máte v takovém případě možnost se o svém stavu
poradit s jiným odborníkem.
„Nebojte se, že se snad na vás
někdo bude dívat skrz prsty.
Nyní máte ze zákona na konzultaci s jiným lékařem – čili
na druhý názor – právo,“ říká
náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák.
V případě, že se rozhodnete jít na konzultaci za jiným
lékařem, musíte si s sebou
vzít minimálně výsledky
svých posledních testů. Lepší
však je si přinést kopii celé
zdravotní dokumentace. Ta
nově u vašeho druhého lékaře zůstává.
Pokud nevíte, za kým na
konzultaci jít, poraďte se buď
přímo s vaším doktorem či

Druhý lékař

Ministerstvo zdravotnictví na
pacienty apeluje, aby konzultaci využívali spíše ve vážnějších případech.
●

Citát

„Legislativa existuje,
bude chvíli trvat, než
se pacienti naučí tuto
možnost využívat.“
FERDINAND POLÁK
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

požádejte pobočku své zdravotní pojišťovny. Ta by vám
měla doporučit některého ze
svých smluvních partnerů,
který bude ochoten vás přijmout.
Přestože o možnosti konzultace zatím většina pacientů neví, někteří lékaři jim ji
sami doporučují. „Pokud

●

●

Ve chvíli, kdy jdete za druhým lékařem na konzultaci,
nemusíte již většinou podstupovat další testy.
Některým vyšetřením však
nemusí lékař věřit a může je
dát přezkoumat.
K přezkoumání může dojít
například u výsledků ultrazvuku, které závisí na kvalitě
vyšetřujícího lékaře.

mám pocit, že má pacient nějaké pochybnosti, pošlu ho
na konzultaci k nějakému odborníkovi sama,“ říká praktická lékařka z Centra individuální péče Kateřina Písecká.

ADAM
VÁCHAL

adam.vachal@metro.cz

Drogy v hlavní roli

Několik herců libereckého Divadla F. X. Šaldy se v lednu
na vlastní pěst vydalo na noční sprejerské dobrodružství
s cílem propagovat svou novou inscenaci s názvem
LSDown. Jejich undergroundová akce ovšem skončila policejním zásahem a zadržení strávili noc v cele. Nové hře,
jejíž premiéra je naplánována na zítřek, tak zajistili velkou publicitu. Představení pojednává o životě a smrti Timothy Learyho, experimentátora s LSD.
Č TK

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
14. února 2013
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Pomoc pro kočku. Teď
se hledají dobrovolníci

Odbočila trochu dříve

Tento manévr se řidičce bílého automobilu příliš nevydařil. Z Vinohradské ulice včera ráno odbočila směrem k Počernické o něco dříve a uvízla v kolejích. „Po dobu narušení provozu tramvají byly zavedeny odklony linek 5
a 26,“ uvedla Aneta Řehková z dopravního podniku.
I vaše fotky posílejte na mms@metro.cz. MIRO SLAV KO C AND A

Zprávy krátce

Takhle dlouho
musíme šlapat
Patnáct minut místo původních pěti trvá seniorům z penzionu v Řepínské ulici, než dojdou na
zastávku autobusu 183.
Ten má být náhradou za
omezení linky 152,
podle seniorů i radnice
Prahy 8 však není, což
měla dokázat včerejší
akce „Dojdi si na svoji
zastávku“. BE L

Jestli jste kutilové, rádi pomáháte kvůli dobrému pocitu,
a navíc máte jeden ze dvou
následujících víkendů volný,
je tato zpráva přesně pro vás.
Koncem měsíce už se má
stěhovat z pražské Jahodnice
do Klecan kočičí útulek Pražského spolku ochránců zvířat. Díky deníku Metro čtenáři přispěli na rekonstrukci
částkou přes 200 tisíc korun.
„Vše je na cestě ke zdárnému
konci. Abychom ale ušetřili
dost podstatné peníze za práce, které nemusí dělat profíci, rádi bychom malování
stěn či natírání trubek nechali udělat dobrovolníky,“ uvedla za ochránce Hana Janišová.
Mezi dobrovolníky, kteří
pomáhali o minulém víkendu, patří i Petra Wojnarová
(na snímku). Informace na telefonu 728 193 712 nebo mailem na psoz@seznam.cz. DAV

Petra Wojnarová v akci

Tisíce mladých
Dánů paří v Praze
Řádění dánské
mládeže souvisí
s akcí cestovních
kanceláří, které lákají na levný alkohol a ubytování.

Na zimních prázdninách jsou
v těchto dnech v Praze tisíce
dánských studentů. Jejich cílem však nejsou památky, ale
bary a kluby. Opilá mládež navíc často pokračuje se zábavou i na hotelových pokojích, kde ničí vybavení.

Před několika lety se v podobném kontextu psávalo
o britských turistech, kteří se
do české metropole jezdili
opíjet levným pivem a alkoholem. Totéž si oblíbila dánská mládež –
podle všeho
jich tu slaví
jarní prázdniny až deset
tisíc, mnohým z nich
přitom
ani
není 18 let.
Česko je skvělé
místo pro levnou zábavu pro mladé. Evidentně
je to k nám láká.

Dánská agentura Rejsemaegleren se na svých stránkách chlubí tím, že vloni takto do Česka přivezla přes dva
a půl tisíce dánských středoškoláků. Cíl? „Zaručená zábava a levné
ceny, takže všichni vaši přátelé se
mohou
přidat,“ píše se
na webových stránkách agentury.
Incidenty, do kterých se
mladí Dánové zapletli, už zaujaly i dánská média, která tak
objevila Prahu. iDNE S.cz

inzerce

OBCHOD STAROŽITNOSTMI
VÝKUP ZA HOTOVÉ – AUKČNÍ PRODEJ

PRAHA 4, MICHELSKÁ 12A
• rádi vykoupíme či přijmeme do aukčního prodeje
VEŠKERÉ OBRAZY, (kvalitní i běžné, poškozené,
nepodepsané, neznámí autoři), MINCE (zlaté,
stříbrné, celé sbírky), BANKOVKY, VEŠKERÉ
POHLEDNICE, BODÁKY, UNIFORMY, ŠAVLE,
VYZNAMENÁNÍ, VÁNOČNÍ OZDOBY, BETLÉM
(i papírový), HOUSLE (i silně poškozené). KAPESNÍ
I NÁRAMKOVÉ HODINKY (se stopkami, černým
číselníkem) i nejdoucí, NÁBYTEK
do r. 1970, sklo, porcelán, šicí stroje. Vykupujeme též
ZLATÉ A STřÍBRNÉ ZLOMKY A ZUBNÍ ZLATO.
1g ryzího zlata za 950 - 1 000Kč. STřÍBRNÉ
PřÍBORY.
KNIHY, ČASOPISY, KOBERCE
starý textil, přehozy, ubrusy atd.

HOUSLE A HUDEBNÍ NÁSTROJE
i silně poškozené!

• znalecké posudky, ocenění po telefonu zdarma
• jsme členové asociace starožitníků v ČR
• jistota reálně existující firmy s koncesí
• rádi přijedeme kamkoli i pro málo věcí
• nejlépe celé pozůstalosti
Návštěva možná po tel. dohodě.

Tel.: 602 229 348, 777 001 333
E-mail.: gregor999@seznam.cz
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Praha 1. Chystá
se prodávat
další domy
K prodeji chce městská část
nabídnout asi 25 obecních
domů, které až dosud nebyly
zařazeny do privatizace.
U dalších 32 domů, u nichž
se převod do osobního vlastnictví zdržel, chce zmírnit
pravidla prodeje. Podle starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého by tak měla být urychlena
poslední fáze privatizace
městských bytů v Praze 1.
„Bytový fond by měl být
z větší části privatizován. Motivace městské části není finanční. Nás více trápí vynaložené peníze do oprav než
výše příjmu za prodej,“ uvedl
Lomecký. Městská část si
chce do budoucna ponechat
jen byty služební a sociální.
V současné době se v první
městské části privatizují byty
původním nájemcům za deset až patnáct tisíc korun za
metr, podle lokality a stavu
bytu. V případě, že se budou
prodávat domy, do nichž
městská část investovala,
zvedne se cena na 25 tisíc až
30 tisíc za metr. Č TK

Iron Maiden

Jedna z nejstarších metalových kapel založená
roku 1977 se 29. července vrátí do Prahy. Po
dvou letech vystoupí na
stadionu v Edenu. Předprodej vstupenek za 990
až 1790 korun bude zahájen v sobotu.
MAF RA

RYCHLÁ PŮJČKA
Dnes zavoláte, stačí OP
a dnes máte finance
k dispozici.

PO-NE: 800 600 292
info-linka ,zprostředkovatel pro více investorů

DOMOV
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Pořiďte si NízkoeNergetický
dům a ušetřete!

Doby, kdy mezi hlavní kritéria u nových domů
patřily cena, tvar, velikost a poloha jsou již
dávno pryč. Investoři mnohem častěji vyhledávají
projekty, které jsou také úsporné a splňují přísná
pravidla pro zařazení do skupiny nízkoenergetických staveb. Není ovšem pravda, že nízkoenergetický a pasivní dům nemůže být zároveň pěkný,
a mnohdy je k nerozeznání od běžného domu.

Energeticky úsporné domy lákají i svým vzhledem.

Kvalitnější bydlení

Není žádným tajemstvím, že
život v nízkoenergetických
domech nám kromě nižších
účtů za teplo zpříjemňují
i další faktory. Nucené větrání s rekuperací tepla nám zajišťuje stále čerstvý a zdraví
vzduch, což má pozitivní vliv
na naše zdraví i na celkovou
pohodu uvnitř domu.
Poměrně častou námitkou
bývá tvrzení, že nízkoenergetické nebo pasivní domy
jsou výrazně dražší a budoucí úspory a kvalitu bydlení si
vyšší investicí vlastně předplácíme. To dnes už neplatí.
Z praxe vyplývá, že cena nízkoenergetického domu bývá
vyšší cca o 3 –10% oproti klasickému domu s vědomím,
že v tomto domě můžete
ušetřit ročně za vytápění kolem 40 – 60%.

činnějších způsobů snižování emisí skleníkových plynů.
Komplexní izolace chrání
dům proti vnějším vlivům,
jako jsou déšť a silný vítr. Tím
se také výrazně prodlužuje
životnost budovy. Značnou
předností je i fakt, že zateplovací systémy jsou odolné
vůči vlhkosti a vzniku plísní
a přitom jsou zcela zdravotně nezávadné. Zateplení má
také prokazatelně pozitivní
vliv na naše zdraví. V neposlední řadě získáme dům
v novém kabátě, za nejž se
rozhodně nebudeme stydět.
Průměrná doba, za kterou se
finance do zateplení vrátí, se
pohybuje v rozmezí 7 až 15
let. Díky neustále rostoucím
cenám energií je však pravděpodobné, že se bude dále
zkracovat.

I rekonstrukcí lze
dosáhnout menších
účtů za vytápění

VOLEJTE ZDARMA

Soutěž o atraktivní ceny za 300 000,-

komerční příloha
čtvrtek 14. února 2013

I starší dům může vhodnou
rekontrukcí dosáhnout parametrů nízkoenergetického
domu. Nízká energetická náročnost budov a kvalitní zateplení jde pak ruku v ruce.
Jen je třeba se poradit s odborníkem a vhodně volenými opatřeními snížit úniky
tepla a tím účet za energie.
Pokud dobře zateplíme, je
i následná investice do nového kotle mnohem menší,
protože nepotřebujeme tak
velký výkon jako před zateplením. Navíc můžeme volit
mezi některým z obnovitelných zdrojů energie.

Tepelná izolace
– výhody zateplení

Díky tepelné izolaci lze
snížit náklady na vytápění až o 80 %. Díky nízkým
tepelným ztrátám lze v zatepleném domě například
později zahájit a dříve
ukončit topnou sezónu.
Škrtnout si můžeme i vysoké výdaje za klimatizaci
během léta. Zateplení budov je také jedním z nejú-

Výrazného snížení energetické náročnosti bydlení lze dosáhnout i v rámci
rekonstrukce.
Foto: EPS

Kdy mluvíme
o úsporných domech?
Energetická spotřeba budov
(má se na mysli pouze energie potřebná na vytápění) se
počítá v kilowatthodinách na
metr čtvereční za rok. Současné domy mají něco mezi 80
až 150 kWh/m2/rok v závislosti na tvaru budovy, starší
domy (a k nim patří i starší
paneláky) až 250kWh/m2/rok.
Při spotřebě do 50 kWh/m2/
rok hovoříme o nízkoenergetických a do 15 kWh/m2/rok u
bytových domů a do 20 kWh/
m2/rok u rodinných domů
o pasivních domech.

Dominika Bučková

Foto: Atrea

+
PLUS

pište a foťte na mms@metro.cz
14. února 2013
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Nový fluence.
Lepší a dražší

Standardní výbava obsahuje i klimatizaci, rádio, tempomat nebo přední mlhovky.

RE NAULT

Oblíbený rodinný sedan Renault Fluence se u nás začal
prodávat v modernizované
variantě. Její cena s benzinovým motorem 1.6 začíná
o čtyřicet tisíc výš než u doprodeje předchozí verze:
tedy na 264 900 korunách.
Bohatá standardní výbava
obsahuje například klimatizaci, rádio, tempomat nebo
přední mlhovky. OB

Pomocníci s r. o.

Nové vozy jsou díky moderním technologiím bezpečnější
a pohodlnější. Někteří elektroničtí asistenti ale mají své
mouchy nebo nadělají více
škody než užitku kvůli nesprávnému použití. O co jde?
Parkovací asistenty pomohly méně zdatným řidičům.
Elektronika za ně najde vhodné místo a pak točí volantem,
zatímco šofér podle pokynů
pouze řadí a šlape na plyn. Fascinující! Jenže automobilky
vědí, proč při parkovacím manévru varují, ať sledujete okolí. Nedávno mě asistent zaparkoval za řadu vozidel přímo
doprostřed křižovatky tvaru T
– mezera jako mezera. A nemyslete si, že elektronika vidí
obrubníky. Své o tom vědí drahé ráfky.
Neméně fascinujícím pomocníkem je adaptivní tempomat. Automaticky udržuje
vzdálenost od nejbližšího auta
ve vašem pruhu. Jenže v prud-

FOTO: ONDŘEJ BĚHAL

Auta zvládají díky
rozvoji elektroniky
spoustu věcí za řidiče. Ne vždy to ale
funguje bez chyb.

Bývaly doménou luxusních značek. To už neplatí
Elektroničtí asistenti se stávají
čím dál dostupnější součástí
nových vozů.
●

Aktivní parkovací asistent, který sám točí volantem, objevíte
například u malé Lancie Y už
ve verzi za 273 tisíc či u rodin-

ších obloucích se stává, že radar zaměří i auto v pruhu vedlejším a kvůli tomu nesmyslně

ného focusu za 334 550 Kč.
●

Za systém, který nezávisle na
řidiči zastaví v rychlosti do
30 km/h před pevnou překážkou, si lze připlatit i u minivozu Škoda Citigo. Auto s ním se
dá pořídit od 192 000 Kč.

přibrzdí. Vysvětlujte to pak
šoférovi vzadu jedoucího
vozu...

Podobně mne párkrát vykoupaly systémy, které varují
před nárazem do auta před
vámi a jež v krajním případě
začnou brzdit. Představte si situaci – vůz, který dojíždíte, se
chystá odbočit. Včas bliká a vidíte, že řidič manévr zvládne,
aniž byste museli zpomalit.
V momentu, kdy se k němu
přibližujete, už prostor před
vámi zabírá jen malá část odbočujícího vozu. I tu ale radar
vidí. Elektronika vyhodnotí situaci jako neodvratnou nehodu a začne panicky brzdit.
V lepších případech to skončí
šokem z leknutí a nadávkami
řidičů za vámi.
V městském provozu umí
elektronika před překážkou
dokonce zastavit. Novináři si
to testovali na polystyrenových kvádrech a figurínách. Zažil jsem kameramana, který si
před auto stoupl sám, aby měl
exkluzivní záběr. Redaktorka
za volantem psychicky nevydržela a ťukla do brzdového pedálu. Tím se ale systém deaktivuje. S pocitem viny nohu stáhla, auto jelo dál a samozřejmě
nezastavilo. Odnesla to naštěstí jen kamera a příď auta...

ONDŘEJ
BĚHAL

www.vybermiauto.cz

Zajímavost

Rooney
v camaru
Fotbalisté Manchesteru
United si přebírali sponzorské
vozy od Chevroletu. Hvězdný
útočník Wayne Rooney sáhl
po svalnatém kabrioletu
Camaro Convertible
s maximálním výkonem
přesahujícím 400 koní.
„Vybral jsem si manuální
převodovku, protože si chci
vychutnat sportovní auto co
nejvíc,“ prohlásil predátor
týmu United.

Roland Garros. Kupte si
208 a leťte za tenisem
Značka Peugeot je tradičním
partnerem legendárního tenisového turnaje
Roland
Garros, jenž
letos proběhne od
26. května
do 9. června.
Také tento rok
představí Peugeot nové
speciální série, poskytne flotilu vozů pro přepravu hráčů, vystaví na
turnaji novinky a také na-

bídne speciální akce. Letos se
ovšem poprvé připojuje i Peugeot v Česku.
Všichni zákazníci, kteří
si zakoupí nový Peugeot
208 a využijí při tom financování Peugeot Finance, získají výlet
na
Roland
Garros. Poukaz
zahrnuje jednu
zpáteční letenku, ubytování
na jednu noc,
vstupenku
na
zápas a oběd. ME T

Seat Leon v novém kabátě

Seat v Česku začal oficiálně prodávat od 299 900 korun
pětidveřovou variantu kompaktního hatchbacku Leon.
Zároveň odtajnil fotku třídveřové verze SC (na snímku),
která do Česka přijede v květnu. Koncem roku rozšíří sestavu kombík ST s možností pohonu všech kol. Začátkem
roku 2014 přifrčí sportovní Leon Cupra.
O B/SE AT
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Budou padat hlavy.
Školy slučování nečeká

Praha ruší slučování škol. Radní kvůli
němu odvolají ředitele pro školství.

Střední průmyslovou školu
elektrotechnickou se sídlem
v ulici V Úžlabině ani obchodní akademii ve Svatoslavově
ulici žádný přesun do jiných
budov nečeká. Opatření, která měla podle původních tvrzení zkvalitnit pražské školství, byla zrušena. Ukázalo se
totiž, že byla unáhlená.
Spolu s přehodnocením původních plánů byl s okamžitou platností odvolán ředitel
magistrátního odboru školství, mládeže a sportu Jiří Pilař. Tím však reorganizace odboru nekončí. „Další kroky
půjdou v rychlém sledu. Ke
konkrétním aktivitám v oblasti školství přistoupíme až
na základě skutečně kvalitně

Truhlíky.
Překážely při
opravě potrubí
Jeden z obřích betonových
truhlíků se zelení, které jsou
rozmístěné na Smíchově, přidělal práci vodárnám. V Ostrovského ulici u Ženských domovů totiž právě pod ním
prasklo potrubí. Technici se
k poruše dostali až za desítky
minut – nejprve jej museli jeřábem přesunout. „Došlo
k havárii vodovodního řadu
průměru sto padesát milimetrů a truhlík jsme stěhovali,“
potvrdil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Ondřej
Pokorný. iDNE S.cz
Zprávy krátce

Praha zkontroluje
peníze na áčko
Za záchranu své školy bojovali i studenti z Úžlabiny.

vypracované koncepce,“ říká
Jiří Vávra, předseda klubu zastupitelů TOP 09.
Koncepce zkvalitňování
pražského školství by tak
mohla být představena veřejnosti přibližně za tři týdny.

Vyjádřit se k ní bude mít možnost také veřejnost.
Ta se ostře postavila proti
přestěhování školy V Úžlabině. Ta loni s přispěním magistrátu investovala zhruba dva
miliony korun do opravy uče-

PAVE L TŮMA

ben a celkové rekonstrukce
budovy. Letos získala dalších
osm set tisíc na vybavení.

ADAM
VÁCHAL

adam.vachal@metro.cz

Magistrát požádal dopravní podnik, aby překontroloval financování
výstavby prodloužení
metra A z Dejvické do
Motola. Důvodem jsou
současné problémy při financování tunelového
komplexu Blanka. Č TK
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Události

Václav Klaus

Prezident
přijde o lva
O dva nejvyšší české řády
přijde prezident Klaus. Prezidentovi republiky přísluší Řád
Bílého lva a Řád TGM. Zatímco Václavu Havlovi byly usnesením parlamentu propůjčeny doživotně, Václav Klaus je
po opuštění funkce prezidenta bude muset vrátit. Podle
Lidových novin totiž nikdo
z poslanců usnesení i kvůli
jeho lednové amnestii
nechce navrhnout.

pište a foťte na mms@metro.cz
14. února 2013

02

PRAHA

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

Cestování - nabídka

Smog. Na Nuseláku se
uskutečnil dýchánek
Na Nuselském mostě se to
včera hemžilo aktivisty. Konal se zde totiž další z řady
„smogových dýchánků“ iniciativy AutoMat. Účastníci
akce chtěli přimět řidiče k zamyšlení, zda musí jezdit každé ráno do práce autem. Zároveň apelovali na politiky, aby
začali jednat a přijali opatření, která zlepší ovzduší ve
městě. „Přestože smog zahaluje metropoli každou zimu,
vedení města nepovažuje
zdraví Pražanů za svou prioritu,“ rozohnil se Vratislav
Filler z AutoMatu. AV

Dýchánek

AUTO *MAT

Zprávy krátce

Zpěvák se vrací
po pěti letech

Australský zpěvák a skladatel Nick Cave s kapelou
Bad Seeds na koncertě 22.
listopadu ve sportovní
hale na pražském Výstavišti představí
nové album
Push the Sky
Away, které
vyjde 18. února. Do metropole se vrací
po pěti letech,
na stejném místě se představil
v roce 2008.

Praha hledá firmu
na osvětlení
Magistrát chystá zakázku
na zajištění veřejného
osvětlení, smlouva se současným správcem, firmou
Eltodo Citelum, totiž
skončí 1. ledna 2014. Hodnota desetileté zakázky
by měla být v řádech miliard korun, roční náklady na zajištění veřejného osvětlení by
se mohly pohybovat
zhruba kolem čtyř set
milionů až
půl miliardy. Č TK

Sicílie 55+ - odlety sobota od 27.4. do 18.5.+13.9. do 25.10.,
cena od 11.850 do 13.950,- Kč, polopenze vč. pití,
jednolůžkový přípl.1.500,- Kč, dítě do 14 let na přistýlce 50 % sleva
Menorka 55+ - odlety 25.4. - 23.5. + 12.9. - 26.9., cena od 10.550
do 12.750,- Kč, polo/plná penze, vč. pití, jednolůžkový příp. 1.500,- Kč
Sardinie 55+ odlety 30.3. - 23.6., 26.9. - 10.10.,
cena od 11.990 do 14.990,- Kč, polopenze vč. pití
Španělsko - Mar Menor 55+ odlety 15.4. - 20.5. + 30.9. - 28.10.,
cena od 9.990 do 12.990,- Kč 4 hotel s polo/plnou penzí vč. pití
Francouzská riviera 55+ odlety 1.9. - 22.9. od,
cena od 14.990 do 15.490,- Kč, polopenze, výlet zdarma
Další nabídky 55+ jaro + podzim 2013: Španělsko - Mallorka + Andalusie,
Černá Hora, Bulharsko, Madeira, Turecko, Malta, Portugalsko
řecké ostrovy
severní Kypr pro všechny - odlety od 29.5. do 23.10., polopenze,all inclusive
od 11.260,- Kč, dítě na přistýlce 5.990,- Kč
záloha pouze 3.500,- Kč / osoba
www.travelonline.cz, Truhlářská 4, Praha 1
tel.: 245 008 334, 775 217 041, caamitie@seznam.cz

Dřív u soch svatých na Karlově mostě svítily plamínky věčného světla, teď pod nimi
straší odpadkové koše. Přesunutí košů přímo před barokní díla zarazilo i průvodce turistů. Nádoby plné odpadků
podle nich nejsou důstojným
doplňkem slavných soch jedné z nejznámějších pražských památek, kudy denně
projdou tisíce cizinců.
„Umístění košů u soch rozhodně není v pořádku. Asi je
přeházel nějaký turista,“ di-

vil se mluvčí Technické správy komunikací Tomáš Mrázek.
Manipulace s koši překvapila i Sdružení výtvarníků Karlova mostu, které se o most
stará. „Na umístění košů si
nám zatím nikdo nestěžoval.
Pokud bude na jejich umístění více negativních ohlasů, samozřejmě je přestěhujeme,“
slibuje předseda sdružení Roman Kotrč.
Koše podle Kotrče nemají
na mostě stálá místa, protože
s nimi často manipulují turisté, hýbe se s nimi i při údržbě
či čištění mostu. Oblíbenou
zábavou opilých turistů je
podle Kotrče házet do řeky jejich kovové vnitřky.

Barokním sochám dělají společnost odpadkové koše.

ME TRO

ROBERT
OPPELT

robert.oppelt@metro.cz

Vzdělávání - Kurzy nabíd.
• STUDIUM BIBLE, ZDARMA, anglicky nebo česky, osobně, korespondenčně, e–mailem. Individ. otázky
i kurzy. e–mail: mike.morrow@ecn.cz
tel.: 777 630 724

Služby - nabídka
• STĚHOVÁNÍ, VYKLIZENÍ, bourání, likvidace, odvoz odpadu. Doprava po Praze zdarma, rychle, levně,
ochotně, nonstop. Fa Radost, tel:
774759671, Po-Ne

ŽALUZIE, ROLETY

Aleš SUCHÝ
Tel.: 728 863 201

Ostuda. Fotky soch
už jen s odpaďáky?
Ošklivější jsou teď
snímky z Karlova
mostu, který je přitom největším magnetem na turisty.

• A.s. v Praze 9-Černý Most přijme do 4 různých pozic lidi na
stálý prac. úvazek. Plat dle zař.
20000/měs. nebo 1200/den,
tel.: 720693077 od 10-17 hod.
• 3* HOTEL v blízkosti I.P.Pavlova,
Praha 2, přijme kuchařku na
HPP. Celotýdenní provoz, vyučení
v oboru vítáno, kontaktní osoba:
777 610 087

l
l

l

záruka 3 roky
doprava zdarma
montáž do 3-5 dnů

kupón
sleva 60%
z ceny
mont. žal.

NEJLEVNĚJŠÍ VYKLÍZENÍ

Fa Sál vyklízí sklepy, půdy, byty
Drobné demolice vč. nakládky a skládky

Mobil: 603 455 868, tel./fax: 272 701 997

www.sal.cz info@sal.cz
PRONÁJEM KONTEJNERŮ

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

737 858 585

VŠEM
80 000KÈ
DNES!!!

• KVALITNÍ rodinné LYŽOVÁNÍ za velmi příznivé ceny do 100 km od Prahy směr Mladá Boleslav. Více na
www.zasada.cz/zasada-ski-centrum,
tel.: 601 372 810

Práce - nabídka

• BA přijme pracovníky na pozici DETEKTIV - pouze s Certifikátem. Nástup ihned - pracoviště
Praha 4 - obchodní centra. Tel.:
725 329 580
• Okamžitě přijmeme 12 venkovních prodavačů/ek pro Prahu.
Výplata každý den až 1500,- Kč.
Tel: 274773610
• Vydělávej splácením hypotéky.
Brigáda od 18 let pro všechny do
90 let. Peníze ihned po podpisu.
Tel.: 702 441 700

Přijmeme řidiče sk.d,

znalost Prahy a bydliště v Praze podmínkou,
znalost Aj,Nj,Rj výhodou,
praxe v oboru nutná.
Nabízíme nový vozový park
a příjemný kolektiv.
Bližší informace při osobním pohovoru.
V případě zájmu zašlete své CV na
email: dataautotrans@dataautotrans.cz,
tel. 284 814 145.

Bezpečnostní agentura přijme

zaměstnance (i ČID, PID)
pro ostrahu objektů v Praze
bez možnosti ubytování
Požadujeme: trestní
bezúhonnost, osvědčení o dílčí
kvalifikaci – strážný
Nabízíme: dobré mzdové
podmínky, příplatek na výstroj
a stravování, odměna za
přivedeného zaměstnance,
příplatek za vlastního psa.

TEL: 222 780 671, 737 337 088

• Správní firma přijme na HPP
ÚČETNÍ pro SVJ. Znalost účtování
SVJ a praxe podmínkou. Nabízíme
stabilní zázemí, finanční a profesní růst. 603451870
• Správní firma přijme na HPP
PŘEDPISOVATELKU NÁJEMNÉHO.
Znalost problematiky a praxe podmínkou. Nabízíme finanční a profesní růst. 603451870
• Hledáme obchodního zástupce pro prodej spodního prádla.
Region střední, západní, severní Čechy. Jen ŽL. Zájemci volejte:
777 621 365
• Vydavatelství P10 přijme pro
svoji tiskárnu obchodního zástupce. Praxe nutná v oboru polygrafie! Životopisy: kohler@tigis.cz,
602 287 322
• Na ostrahu objektů v Praze
a dále ve Zdibech přijmeme osoby se zdrav. postižením. Požadujeme čistý TR, zdrav.způsob. Tel:
602935880, 272760020.
• Přijmeme terén. infor. referenty.
Vhodné pro VPP, ženy na MD, studenty i aktivní důchodce se znalostí PC. Nástup dle dohody. CV na:
iep.jc@email.cz
• Do Hostivic přijmeme brigádníky/ce na balení zboží do krabiček, různé směny, výplata 1x týdně. Nutný potrav. průkaz! Volejte
PO-PÁ, 9-17 h. 724772129
• Přijmeme osoby se zdr.
postižením na ostrahu pekáren
v Brandýse nad Labem. Pož. čistý TR, zdrav. způsobilost. Tel:
602935880, 272760020.
• Přijmeme úklidové pracovníky osoby se zdravotním postižením
na úklid hotelu v Praze. Požadujeme čistý TR, zdrav. způsob. Tel:
602935880, 272760020.

581 112 669
PŮJČKY
od

5 - 50 000 Kč

BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY
A POPLATKU PŘEDEM

POUZE PRAHA
A KLADNO

736 204 410
605 246 323

www.uverihned.cz

SERVIS
• ZUBNÍ ORDINACE v Praze přijímá
nové pacienty–ošetření chrupu, vč.
pevných a snímacích náhrad. Krátké objednací termíny, smlouvy
s pojišť. 605253491

Finance - nabídka
• OKAMŽITĚ POSKYTNEME jakékoliv částky. Stačí trvalý pobyt a OP.
Vše vyřídíte během chvilky u nás
v kanceláři nebo osobní schůzkou.
Tel.: 724 706 812
• PENÍZE VELMI rychle a bez formalit. Poskytujeme jakékoliv částky s možností předčas. splácení.
Nyní s možností odkladu splátek
až na 4 měs. 602209100
• JSME JEDNIČKY na trhu. Bez
poplatků a bez registrů. Peníze do 30 min. Peníze ještě dnes
až k Vám do domu. Jednoduché
vyřízení. T.: 724 047 385
• Skutečná půjčka, NIŽŠÍ ČÁSTKY
poskytujeme klientům v hotovosti,
vyšší částky se zástavou nemovitosti. Vše rychle bez složitého papírování. 602 295 280
• Peníze BEZ skrytých POPLATKŮ.
I pro klienty se zadlužením. Jednoduše a rychle na OP. Pomůžeme
téměř všem. Vysoká průchodnost.
Tel.: 724 073 013
• 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. 724546100
• POSKYTUJEME jakékoliv ČÁSTKY, vyplácíme exekuce, uděláme z Vašich několika půjček jednu. Vše velmi rychle. Bez nahlížení
do registrů. T.: 602 789 415
• FINANČNÍ VÝPOMOC všem a ještě dnes. Pouze na osobní schůzku v kanceláři. Vyplácíme ihned.
Kolik chcete, tolik dostanete. Tel.:
724 062 569
• Půjčky, velmi RYCHLÉ VYŘÍZENÍ. Bez nahlížení do registrů. I pro
předlužené klienty. Výsledek budete, vědět ihned. Tel.: 602 378 892
• PENÍZE a RYCHLE?? Stačí, když
mi zavoláte. Řeším vše. Osobní schůzka je nezbytná. Do 30
min. výsledek. Bez formalit. Tel.:
724 214 707
• Půjčíme VLASTNÍ PENÍZE. Bez
poplatků ještě dnes. I menší částky. Stačí OP a trvalý pobyt. Popř. na
směnku. T.: 602 107 434
• PENÍZE DO 30 min. Bez poplatků, řešíme vše. Ještě dneska
vyřídíme, popřípadě přijedeme
k Vám. Stačí OP + trvalý pobyt. Tel.:
724 744 956
• OBČANSKÁ PŮJČKA, nízké splátky, dlouhá doba splácení. Bez
poplatků předem a to vše velmi
rychle. Nám stačí OP a trvalé bydliště. Volejte 724 579 714
• 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. 724056796
• FINANČNÍ VÝPOMOC bez poplatků a hned. Pomůžeme všem
i lidem s nízkým příjmem nebo
důchodcům. Stačí nám OP a vše
vyřídíme za Vás. Tel.: 602 406 777

• Půjčíme Vám na cokoliv. Neplatíte žádne poplatky za vyřízení. Kolik
si řeknete tolik dostanete bez ručitelů a ještě dnes. t.: 724 540 830
• Půjčíme peníze ihned. Odklad
splátek až o 6 měsíců. Rychlé vyřízení, stačí pouze OP a trvalý pobyt.
Pouze na osobní schůzku. Tel.:
724 772 475
• Užijte si zimní výprodeje s půjčkou od PROFI CREDIT až 166 000
Kč na cokoliv! Volejte ZDARMA
800 701 000.
• 1000 Kč hotově ještě dnes
na Florenci. Za 15 dní vrátíte
1200 Kč, zašlete sms ve tvaru:
TAG T 1000 RČ číslo OP na tel.
736 30 40 30. Voláme do 30 min.
• Rychlá půjčka pro zaměstnance, důchodce a OSVČ, bez poplatku a volání na 900.., volejte
776 274 184
• Rychlá půjčka bez poplatků,
registr nevadí. Stačí prokázat příjem zaměstnanci a důchodci,
OSVČ - stačí 2 daň. přiznání. Tel.:
608 309 265

Pronájmy - nabídka
• 3 volné pokojíky pro 1 os. 125
Kč/den. 3990 Kč/měsíc, metro,
Flora, Muzeum. TV, wifi, sprcha,
WC. Klid, dohoda možná. Nelze
děti a zvířata. 702403181

Pronájmy - poptávka
• HLEDÁM PRO ZAMĚSTNANCE
z kanceláře byty k pronájmu v Praze, právní servis zajištěn. Děkuji.
Tel.: 274 78 44 28
• ZDARMA pronajmu váš byt slušným a zaměstnaným klientům,
dlouhodobý pronájem. Možnost
sjednání garance plateb. Tel.
296577214, 773407403.
• Pro zaměstnance obchodních
firem hledáme pěkné byty k pronájmu po celé Praze. Garantujeme
pouze solidní nájemce. BEZ PROVIZE! Nabídněte: 734 319 305
• 2 osoby pár hledají pronájem
menšího bytu v Praze, může být
garsonka až 2+1, ale s cenou do
13000 Kč včetně poplatků a energií. Děkuji. T: 775 088 498
• Ubytujte studenty a nejen
je... Pronajměte přes nás byt či
pokoj bez jakýchkoli poplatků! T:
731 417 103, www.s-bydleni.cz,
e-mail: info@s-bydleni.cz

Byty - nabídka
• Realitní inzerce ZDARMA pro
soukromé osoby a firmy. Nabídky realit v Praze a Středočeském
kraji. Info linka 725 772 904,
www.realitniserverpraha.cz

Byty - poptávka
• Peníze ihned. Přímý zájemce ihned koupí byt v Praze do 10 miliónů Kč. Děkuji za nabídku. Tel.:
777212134
• Hledám OBECNÍ BYT v Praze,
zaplatím dluhy na nájmu, exekucí, i s výpovědí, před privatizací,
zajistím náhradní byt, záloha. Tel.:
773 907 134
• Koupím byt kdekoliv v Praze,
dám okamžitou zálohu, platba
hotově, právní záležitosti vyřídím.
Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel.
234095720, 720539665
• Koupím byt před privatizací, obecní. Nabízím náhradní
byt a finanční vyrovnání v hotosti. Uhradím i dluh na nájmu. T.:
725 805 115
• SOUKROMÁ OSOBA nabízí hotovost za byt v Praze a okolí (do 20
km), exekuce, dluhy vyřeším. Možnost okamžité zálohy. Volejte:
602 204 244
• Koupím byt v Praze osobní nebo
družstevní do 6.000.000 Kč, platba v hotovosti. Exekuce a dluhy
zaplatím. Volejte 775432964
• Hledám byt před privatizací.
Nabízím náhradní byt, zaplatím případné dluhy či odstupné. Nabídněte, dohoda jistá. Tel.: 775995602
• Hledám byt před privatizací. Dluh
nevadí. Nejraději Praha 8. Kontaktujte nás na tel. 602568875

Pozemky - nabídka
• Prodám staveb. pozemky 3.845
m2 za 378.000,-Kč a 3.702 m2 za
666.900,-Kč u Dvora Králové n/L.
Krásná příroda a čisté život. prostř.
Tel.: 731 721 178

Ostatní
• VÝKUP ZLATA, stříbra. Ceny dle
burzy, profi přístup, tavba, analýza
s Vaší účastí. Peníze ihned! Slezská 125, „M“ Flora, t:608776313,
www.oro-praha.cz
• Akce! Zaváděcí slevy jen do
15.3.2013! Navštivte náš e-shop
www.alkohol-obchod.cz a ochutnejte tradiční likéry a medovinu české
výroby s tradicí.

Nemovitosti - poptávka

Intimní - nabídka

• Vykoupíme nebo prodáme - váš
byt, rod. dům, chatu, Praha a okolí. Peníze ihned. Řešíme exekuce, právní vady, dluhy, privatizace.
777 306 102
• Investor s vyřešeným financováním koupí Vaši nemovitost (byt,
dům, pozemek). Na vlastnictví
a zadluženosti nezáleží. Kdekoliv
v Praze. T.: 602 155 655
• Odkoupím Vaši nemovitost.
Zajistím energetický průkaz zdarma, rychlé a seriózní jednání.
Volejte nebo pište sms na tel.:
723 465 044

• NEZAPOMENUTELNÁ JÍZDA!

Sex s ženou nymfomankou!
Chceš? Tak písni hned SMS ve
tvaru 42KN a text na 909 15 36

• Poslechni si můj žhavý OR-

GASMUS! Jsem stará, ale stále to
umím! Božka 60. T.: 909 90 99 25
nebo piš SMS na 909 15 50 s kódem 53BD a textem!

• Nadržená DŮCHODKYNĚ

Miluše (73)! Nemám moc
zubů, ale o to je to lepší! Kdo
vyzkouší neprohloupí! Zavolej
mi 909 801 801 kód VH49

• Sexy movitá zrzka Týna 31. Vy-

zkoušej práh mé citlivosti :-)! Nejradši to mám ZEZADU! Přirážej a
nepřestávej! Vytoč 909 80 50 40
nebo pošli SMS na 909 15 40
s kódem 45VZ a tvůj text!

• Zadaná a přítulná! Zaskoč

za manžela! H ned! Volej
774 413 689
E.M.A. Europe sro, tech. Materna, pro starší 18let, max.
1sms/50Kč; 1min/90Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

3

pište a foťte na mms@metro.cz
14. února 2013
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JUSTIN BIEBER VYRÁŽÍ
NA
KONCERTNÍ
ŠŇŮRU
EXKLUZIVNĚ PRO METRO: O NOVÉ DESCE I O ROZCHODU
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Nejčtenější noviny v Pr
V úterý Letná zapadala čerstvým sněhem, včera při tréninku Sparty už po něm nebylo ani památky.

Č. 32, www.metro.cz
Svátek slaví: Valentýn
Min. -30
Max. 10

Č TK – STANISLAV ZBYNĚ K

Sparta se v Evropské
lize Chelsea nelekne
Fotbalisté Chelsea
včera dorazili
do Prahy a rychle
zmizeli z letiště.

Svých hvězd se tak nedočkalo několik desítek fanoušků,
kteří marně čekali v příletové hale starého ruzyňského

letiště. Pro hráče londýnského velkoklubu včetně brankáře Petra Čecha totiž přímo
k letadlu přijel autobus a odvezl tým do pětihvězdičkového hotelu.
Blues budou dnes od 19 hodin na Letné (živě na ČT Sport)
soupeřem pražské Sparty,
která stojí před jedním z největších zápasů své historie.
Hostí totiž jeden z nejslavněj-

ších klubů světa, úřadujícího
vítěze Ligy mistrů.
Sparťané však jsou pevně
odhodláni držet s gigantem
na hřišti krok. „Jsme natěšení a také odhodlaní odevzdat
na hřišti maximum,“ řekl včera kapitán Marek Matějovský. „Pokud chceme myslet
na úspěch, musíme hrát efektivně a disciplinovaně,“ řekl
kouč Vítězslav Lavička. SIM

Viktoria Plzeň

S cílem potvrdit vydařené
výkony z přípravy a přivézt si
nadějný výsledek do odvety
nastoupí dnes do úvodního
utkání 2. kola Evropské ligy
také druhý český zástupce.
●

Fotbalisté Plzně se také od
19.00 představí v Neapoli,
zápas živě vysílá TV Fanda.

Změna pro poslance. Imunita už nebude
chránit doživotně, jen při mandátu STRANA 6

Dauhá. Kvitová vyhrála Lev. Důležitý zisk bodů
set a soupeřka vzdala v metropoli Lotyšska

Lukáš Krpálek

Světová
jednička
Judista z Jihlavy se díky
nedělnímu vítězství na
prestižním závodě Grand
Slamu v Paříži probojoval na
první místo světového
žebříčku ve váhové kategorii
do 100 kilogramů. Stal se tak
prvním Čechem v historii,
který je světovou jedničkou.
Dvaadvacetiletý Krpálek má
na kontě 1066 bodů a vede
těsně před druhým Uzbekem
Ramziddinem Sajidovem
(1042 bodů) a třetím Tagirem
Chajbulajevem z Ruska (960),
který je úřadujícím
olympijským vítězem.

České tenistky Petra Kvitová
a Klára Zakopalová postoupily do 3. kola špičkově obsazeného turnaje v Dauhá. Zatímco Kvitové vzdala Ruska Jeka-

těrina Makarovová, Zakopalová odvrátila čtyři mečboly
a vyřadila po téměř tříhodinové třísetové bitvě Sloane Stephensovou z USA. Č TK

Hokejisté Lva Praha vyhráli v Kontinentální lize
na ledě Dinama Riga 3:1
a drží se na sedmém místě
Západní konference. Čes-

Na Karlově
mostě mají
sochy koše

ký klub si může zajistit
účast v play-off už zítra, pokud vyhraje tři body na
ledě moskevského Spartaku. SIM

Odpadkové koše nemají na
Karlově mostě svá určená
místa. Teď ale hyzdí
většinu obrázků, na nichž
si chcete zvěčnit sochy
na této pražské kulturní
památce. Přesto si na jejich
umístění dosud nikdo
nestěžoval. STRANA 2

Číslo dne

1.

Na MS v Itálii pojede pět českých skokanů

Jan Matura, Lukáš Hlava, Čestmír Kožíšek, Roman Koudelka a Jakub Janda, to je pětice
skokanů, kteří pojedou příští týden na MS v klasickém lyžování do Val di Fiemme. Matura včera skončil v závodu SP v Klingenthalu desátý, Lukáš Hlava byl šestnáctý. Poprvé
v kariéře vyhrál individuální závod SP devatenáctiletý Slovinec Jaka Hvala (na snímku). AP

Fin Jarmo Kekäläinen se stal
prvním Evropanem na pozici
generálního manažera klubu
hokejové NHL. Šestačtyřicetiletý bývalý útočník bude
působit v Columbusu, kde
nahradil v úterý nečekaně
odvolaného Scotta Howsona.
Kekäläinen doposud působil
ve stejné funkci v Jokeritu
Helsinky, finský klub jej ale
uvolnil. „Splnil se mi jeden
z mých snů, které jsem měl
poté, co jsem skončil
s hokejem,“ řekl Kekäläinen
na mimořádné tiskové konferenci v Helsinkách. „Jsem
šťastný i hrdý, že jsem tuto
šanci dostal,“ dodal.

Omezení
imunity
politiků
je tady

Vaše zdraví
posoudí také
druhý lékař

Svatý Valentýn: svátek nejen zamilovaných

Zatímco v Thajsku se mladý pár rozhodl vzít přesně v předvečer svátku zamilovaných,
jistý americký právník Walter Bentley nabízí u příležitosti svatého Valentýna netradiční
dárek – rozvod zdarma. Bezplatné zastupování při rozluce s životním partnerem získá
ten, kdo rozvod zdůvodní „nejdojemnějším nebo nejpřesvědčivějším příběhem“. Jak slavíme a jaký dárek vládne Valentýnovi u nás, čtěte na straně 11.
AP – WASO N WANIC HAKO RN

Když vám váš lékař tvrdí,
že jste zdrávi, a vy si to
nemyslíte, může váš spor
rozhodnout další doktor.
Na druhý názor, tedy na
konzultaci s dalším
lékařem, máte právo
ze zákona. STRANA 5

Svobody si
příliš neváží

Už čtyři stovky bývalých
vězňů zatkli policisté poté,
co se na svobodu dostali
díky lednové amnestii
prezidenta Klause. STRANA 8

Sparta dnes
hostí Chelsea

Fotbalisté Chelsea se po
příletu do Prahy vyhnuli
fanouškům. Týmu,
jehož branku hájí
česká reprezentační jednička Petr
Čech, se
sparťané
nebojí.
STRANA 20
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Iva Pazderková

skiareál HERLÍKOVICE

Bzv yžovní
 poust ábay !

Generální partner
skiareálu

Odjezdy skibusů denně v 6:35 hod Praha — Černý Most. Více na www.snowhill.cz nebo tel.: +420 737 222 456

Zprávy krátce

Baroš je volný,
Turci ho pustí
předčasně

Fotbalový útočník touží po návratu do Baníku,
Galatasaray Istanbul už tomu bránit nebude

1

Fotbalista Lampard
z Chelsea bude psát
dětské knížky

Anglický záložník Frank
Lampard z Chelsea bude
psát dětské knížky. Čtyřiatřicetiletý fotbalista v nich
bude vyprávět dobrodružství školáka Frankieho,
jeho přátel a psa Maxe.
„Vymyslel jsem je, když
jsem četl vlastním dětem,“
uvedl Lampard, který má
dvě malé dcery Lunu (7 let)
a Islu (5).

2

Jágr v pořadí nejlepších střelců
zámořské NHL přeskočil Robitaillea

Jaromír Jágr přispěl čtvrtým gólem v sezoně k výhře
Dallasu v Edmontonu 4:1 a osamostatnil se na desáté
příčce historické tabulky střelců NHL. Hvězdný útočník, jenž zítra oslaví 41 let, trefou s pořadovým číslem 669 přeskočil Luka Robitaillea a nyní bude pronásledovat Maria Lemieuxe, na něhož ztrácí 21 branek.

Ďábelsky vychytralá soutěž o 100 000 Kč,
v níž se účastníci pořádně zapotí!

DNES VE 20.00

Fotbalista Baroš se dohodl na
ukončení smlouvy s Galatasarayem

3

Návrat fotbalisty Milana Baroše do Ostravy se
výrazně přiblížil. Bývalý reprezentační útočník
se včera dohodl na předčasném rozvázání smlouvy v tureckém Galatasarayi Istanbul, kde mu měl původní kontrakt vypršet po konci
sezony. Baroš je tak nyní volným
hráčem a jeho možnému příchodu do
Baníku už nic nebrání. „Byl to velmi
dlouhý proces, než obě strany dospěly k tomuto nejlepšímu řešení stávající situace,“ uvedl na hráčově
webu agent Pavel Paska.

Už čeká na dlahu
Šestadvacetiletý fotbalový obránce Brém Theodor Gebre Selassie už netrpělivě čeká na karbonovou dlahu, s níž se
chce v co možná nejkratší době vrátit na trávník
po úterní zlomenině záprstní kosti na levé ruce.

Top 12 zrušili
Tradiční turnaj pro elitní evropské stolní tenisty Top 12 počínaje letošním rokem zmizí z kalendáře. Soutěž pro 12
hráčů a hráček z čela evropského žebříčku se konala pravidelně od roku
1971, nový výkonný výbor federace ETTU se ji
po 42 ročnících rozhodl
zrušit kvůli malému zájmu o pořadatelství. Č TK

Vary i Třinec nadělovaly

Ve šlágru 47. kola extraligy porazil Zlín Spartu 2:1 po
samostatných nájezdech. Další včerejší výsledky: Karlovy
Vary–Vítkovice 8:3, Třinec–Kladno 7:2, České Budějovice–Chomutov 2:0, Litvínov–Pardubice 3:2n a stejným
skóre skončil také zápas mezi Kometou Brno a Plzní. Č TK

O lepší pozice je
obraly chyby při
závěrečné střelbě

České biatlonistky
Gabriela Soukalová
a Veronika Vítková
útočily na umístění
v první šestce.

Ve vytrvalostním závodě na
15 kilometrů na mistrovství
světa v Novém Městě na Moravě ale kvůli chybě při poslední střelbě skončily až ve druhé desítce. Soukalová obsadila dvanácté místo, Vítková dojela o dvě místa za ní.
„Při té střelbě jsem si vůbec nevěřila, když jsem viděla ten strašný vítr. Bohužel ta
poslední rána mě hodně
mrzí,“ posteskla si Soukalová
v televizním rozhovoru.
Titul na nejdelší trati obhájila vedoucí žena Světového
poháru Norka Tora Bergerová, která na probíhajícím
šampionátu získala už třetí
zlato. Č TK

Svou zbraň právě nabíjí Češka Gabriela Soukalová.
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