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NÁBYTEK PRO VŠECHNY

SLEVA

*

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

Ložnice,

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

Postel + skříň
+ 2x noční stolek

Sleva

46%

6
6999,–

12 999,-

CENA ZA KOMPLET

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

www.asko.cz

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

VOLKSWAGEN

skiareál HERLÍKOVICE

Bzv yžovní
 poust ábay !
Zprávy krátce

Moravec skončil
nakonec čtvrtý

P O ZO R! P O S L E
STARTOVNÍ ČÍ DNÍ
S L A!

PŘIDEJTE SE
A BĚŽTE ČESKEM!

Generální partner
skiareálu

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

Maraton Praha

12. května 2013
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Český biatlonista Ondřej
Moravec skončil ve vytrvalostním závodě na 20
kilometrů na světovém
šampionátu v Novém
Městě na Moravě těsně
pod stupni vítězů na
čtvrtém místě. O medaili
přišel kvůli chybě na poslední střelecké položce.
Pokud by ji zvládl čistě,
získal by zlato.

Ledecká byla
v Soči šestá
Závod je součástí RunCzech běžecké ligy

www.runczech.com

Hlavní partneři

Oficiální partneři

Hlavní mediální partneři

Patroni

Obří slalom ovládla Francouzka, Záhrobské se nedařilo

Obří slalom na mistrovství světa ve Schladmingu vyhrála Francouzka Tessa Worleyová. A to před obhájkyní titulu Tinou
Mazeovou ze Slovinska a domácí Rakušankou Annou Fenningerovou. České reprezentantky Šárka Záhrobská s Martinou
Dubovskou skončily na 37., respektive 39. pozici s téměř desetivteřinovým odstupem.
Č TK/AP – ALE SSAND RO TRO VATI

Má půlrok za doping

KONCERT
VE PROSPĚCH DĚTÍ Z KLINIKY DĚTSKÉ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL

Až do 15. dubna
má trest za doping
tenistka Barbora Záhlavová-Strýcová.

S. R

K   .   
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Za dopingový nález během říjnového turnaje v Lucemburku dostala Záhlavová-Strýcová (na snímku) půlroční
zákaz. Podle Mezinárodní tenisové federace měla v těle za-
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PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ
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V STUPENKY V SÍTÍCH :

chybnila, ale za porušení dopingových pravidel jí zpětně
zastavila činnost od 16. října.
Po turnaji v Lucemburku Záhlavová-Strýcová nastoupila
ještě na akci ITF v německém
Ismaningu. Z obou turnajů
nyní byla diskvalifikována
a musí vrátit prémie.
Jako poslední byl z českých
tenistů za doping potrestán
Ivo Minář, který dostal v roce
2009 trest za nepovolený potravinový doplněk. Č TK

Kvitová je ve
čtvrtfinále
Petra Kvitová si zahraje
na turnaji v Dauhá čtvrtfinále. Rusku Petrovovou porazila 4:6, 6:4, 6:3
a čeká ji zřejmě Serena
Williamsová.

Maradona je
popáté otcem
Diego Maradona se stal
popáté otcem. Jeho dlouholetá přítelkyně Veronica Ojedaová porodila
syna, kterému dali jméno Diego Fernando Maradona Ojeda. Č TK
inzerce
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kázaný stimulant sibutramin.
Hráčka záměrné užití látky
popřela, podle její verze byl
obsažen v potravinovém doplňku Acai Berry Thin. Trest jí
vyprší 15. dubna.
Šestadvacetiletá česká tenistka, které patří 124. místo
ve světovém žebříčku WTA,
vypadla na turnaji v Lucemburku v prvním kole. Její vzorek antidopingoví komisaři
poslali k analýze do Montrealu. Federace její tvrzení nezpo-

Snowboardistka Ester Ledecká skončila na Světovém poháru v Soči šestá
v paralelním obřím slalomu. Pro sedmnáctiletou
reprezentantku to je životní úspěch, ve své premiérové sezoně v SP
byla dosud nejlépe jedenáctá.

A V POKLADNÁCH

R UDOLFINA

PÁTEK
15. 2. 2013
OD 18.30
TIPSPORT ARENA

vás zve na koncert

V   TICKETPRO, ..,TICKETSTREAM    ČEDOK, FIRO-,  KANZELSBERGER    BONTONLAND, ..,    R. K .:    

WWW.HCSPARTA.CZ

3

pište a foťte na mms@metro.cz
15. února 2013
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Viktorka teď může
dokonce i prohrát

STRANA 9

PRAHA

Pátek, 15. února 2013

sport

aze
Nejčtenější noviny v Pr

Budeme
v Soči bez
Jágra?

Dokončení ze strany 15
Intimní - nabídka

• U H R A N Č I VÁ B O KO V K A !

Dívky a paní z Tvého regionu!
100% diskrétnost! Piš SMS ve
tvaru 46AU a text na 909 15 50

• Venku o holi, doma sexuální

čiperka! Sex mi dává sílu! Stará
Žofka 67. T.: 909 80 50 40 nebo
piš SMS na 909 15 40 s kódem
67EL a tvůj text!

Petr Čech se v brance Chelsea v chladném večeru moc nezapotil.

Jen patnáct vteřin
po střídání stačilo
Oscarovi z Chelsea,
aby rozhodl včerejší utkání na Letné.
Zápas mezi Spartou a Chelsea
na pražské Letné zůstával
dlouho bez gólu. Ten první
padl až v 82. minutě utkání,
kdy na trávník vběhl střídající Brazilec dos Santos Emboaba Júnior Oscar. Sparťané se
ani nestačili rozkoukat a Oscarovi stačilo 15 vteřin na
hřišti, aby dal bez velkých po-
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Sparta

Chelsea

Branka: 82. dos Santos
Emboaba Júnior Oscar
Diváci: 18 952

tíží gól. A hned dvě minuty
poté mohlo být ještě hůř. Torres pálil pod břevno v dobré
pozici, ruka Vaclíka se však
vymrštila včas. Následné střídání pět minut před koncem
pak už sparťanům nemohlo
pomoci. Více než 18 tisíc čes-

• Fin. zaj. vdova bez CHLA-

• Dvě kámošky na SEX! Zn.: Ta-

• Čekám, že mi předvedeš

drsný sex! Volej 844 844 005,
5Kč/min!
E.M.A. Europe sro, tech. Materna, pro starší 18let, max.
1sms/50Kč; 1min/90Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Č TK – MIC HAL KAMARYT

kých fanoušků se tak v mrazivém počasí, kdy se fotbalistům kouřilo z úst a mnohého
jako by chlad hnal dopředu,
dobrého výsledku nedočkalo.
V první polovině byli přitom
sparťané docela aktivní a několikrát se dostali velmi blízko k brance, v níž stál Petr
Čech. Ani tři nastavované minuty pak Letenští už využít
nedokázali.
Naopak velmi dobře se
od začátku dařilo Viktorii Plzeň v Neapoli. Vedla už v první polovině utkání, a to gólem Vladimíra Daridy. Ve druhém poločase pak přidali Západočeši další dva góly, a to
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Neapol

Plzeň

O málo, ale přece. O tři procenta si za autopojistku připlatíte třeba u Allianz nebo České pojišťovny.
Mladí řidiči, připravte si ještě víc. U rizikových skupin bude povinné ručení ještě o něco dražší STRANA 5

Branky: 28. Darida, 79. Rajtoral, 90. Tecl
Diváci: 20 000

díky střelám Františka Rajtorala a Stanislava Tecla. Italové se na- opak k žádné úspěšné střele nedostali.
Odveta je na programu za
týden v Plzni, Viktoria si
může dovolit i porážku o dva
góly. JOS

Zabil přítelkyni.
Dostala čtyři rány

PA! Trochu smutný, nemyslíš?
Na perverzní hrátky je třeba
dvou! Přidej se! Andrea 41. Volej 909 90 99 25 kód CR86

jemství udržíme :-)! Projeď nás
hezky obě najednou! Dvojitá
odměna zárukou! I+E. Ozvi se
909 801 801 nebo písni SMS
na 909 15 36 s kódem 89ZV
a tvůj text!

Č. 33, www.metro.cz
Svátek slaví: Jiřina
Min. -20
Max. 20

Povinné ručení auta
vás letos přijde dráž

Hokej

Jaromír Jágr naznačil, že na
olympijské hry v Soči příští
rok pojede jen v případě, že
nebude působit v zámořské
NHL. V rozhovoru pro kanadskou televizi TSN to vysvětlil
tím, že potřebuje být zvyklý
na rozměry kluziště, na
kterém se hraje. To v Soči
bude přitom větší, než
na jakém hraje nyní.

TOHLE ŽE JE GOLEM
ZE
STARÉ
PRAHY?
AMERIČANÉ VYRÁBĚJÍ VIDEOHRU O PRAŽSKÉ LEGENDĚ

Baroš v Baníku už na jaře

Návrat Milana Baroše do Ostravy by měl být uzavřen koncem tohoto týdne. Dvaatřicetiletý fotbalista se vyvázal ze
smlouvy v Galatasarayi Istanbul. S Baníkem je rámcově
domluven na podmínkách svého působení v jarní části sezony.
MAF RA – MIC HAL ŠULA

Mělo to být asi valentýnské
překvapení, skončilo však krvavě. Jihoafrický handicapovaný atlet Oscar Pistorius byl
obviněn z vraždy přítelkyně.
Měl ji zastřelit včera ráno ve
svém domě v Pretorii. Údajně
si ji spletl se zlodějem. Přesné
okolnosti střelby jsou zatím
nejasné, policie však potvrdila, že šestadvacetiletého atleta zadržela a obvinila z vraždy. Zastřelenou je modelka
Reeva Steenkampová.
Podle místních médií chtěla svého partnera překvapit
při příležitosti svátku svatého Valentýna. Když ho vzbudila, atlet si ji prý spletl se zlo-

Vrahem?

O SC ARPISTO RIUS.C O M

dějem, několikrát na ni vystřelil a zasáhl ji do hlavy a rukou. „Byla zasažena čtyřikrát
a na místě zemřela,“ uvedla
policejní mluvčí. Č TK

Sparta podlehla Chelsea, Plzeňané naopak výhrou obrovsky překvapili

Dva ostře sledované zápasy Evropské ligy čekaly včera večer české fotbalisty. Na stadionu pražské Sparty se místní utkali se slavným anglickým klubem
Chelsea, v jehož brance nechyběl Petr Čech. Naopak plzeňskou Viktorii čekal zápas v cizině, když v italské Neapoli hrála proti místnímu klubu. Sparťané
ke konci zápasu anglickému klubu podlehli. Velké překvapení se ale konalo v Neapoli, kde Západočeši vstřelili hned tři góly a vyhráli. Na snímku Václav
Kadlec (vpředu) ze Sparty a a Marko Marin (vpravo) z Chelsea bojují o míč. Více na straně 16
Č TK – MIC HAL KAMARYT

1
UDÁLOSTI
Metro hlídač

Staňte se redaktorem
Metra – a vydělejte si!
O všem, co se v Praze
děje, víte nejlíp vy. Pošlete nám zprávu, fotku
nebo video. Nejlepší
fotky otiskneme a jejich
autor získá až 800 korun.
Své příspěvky posílejte
na: mms@metro.cz nebo
www.metro.cz/hlidac

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

Praha získá tisíce
parkovacích míst

Řidiči budou mít
více možností, kde
zaparkovat. Další
garáže zas zlevní.

Modré parkovací zóny chce
v blízké budoucnosti zavést
na svém území hned několik
městských částí. Řidiči si již
nyní lámou hlavu, kde budou
parkovat. Pomoci by jim
v tom měly nové podzemní
parkoviště a dále také parkovací domy, které vyrostou
v některých částech metropole. „V průběhu roků 2014
a 2015 na Proseku a Střížkově
chceme postavit tři parkovací
domy s přibližně 1200 parkovacími místy,“ informuje
mluvčí Prahy 9 Jitka Fišerová.
Nová garážová stání by
měla v nejbližší době vzniknout také mezi Florou a náměstím Jiřího z Poděbrad. „Záměrem projektu je na místě
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Citát

„Než se nám podaří garáže u Flory zrekonstruovat, využijeme
přízemní prostory.“
ONDŘEJ RUT
MÍSTOSTAROSTA PRAHY 3

zrekonstruovat dva garážové
objekty. Než se to podaří, využijeme přízemní prostory,
kde je nyní třicet parkovacích
míst. Na ně již brzy vypíšeme
výběrová řízení,“ popisuje plány místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut.
Současně však má radnice

třetí městské části problém
zaplnit některé své stávající
parkovací domy. Konkrétně
se jedná o hromadné garáže
v Lupáčově ulici, kde se proto
nyní rozhodla snížit cenu za
pronájem parkovacích ploch.
Také na území Prahy 6 budou mít řidiči nová místa
pro umístění svého vozu.
„V souvislosti s výstavbou
městského okruhu dochází
v současné době ke stavbě kapacitních podzemních garáží
v prostoru Prašného mostu,“
informoval mluvčí Prahy
6 Adam Halmoši.
Praha 13 pak plánuje vybudovat dvě terasy pro automobily na sídlišti Velká Ohrada.
„Jakmile to klimatické podmínky dovolí, bude zde zahájena stavba teras pro 99
vozů,“ popisuje mluvčí městské části Samuel Truschka.

ADAM
VÁCHAL

adam.vachal@metro.cz

Cestování - nabídka

Zprávy krátce

Policie chytila
zfetované řidiče

Několik řidičů pod vlivem alkoholu a drog odhalili policisté při včerejší bezpečnostní akci. Prověřili 786 aut a 834 lidí
a zjistili 113 přestupků
a osm trestných činů. Pokuty dosáhly téměř 56 tisíc korun. Č TK

Farmářský trh
u Vltavy začíná

dobrovolníky - diabetiky 2. typu
na dietì a léèbì metforminem

Už zítra se na náplavku
na Rašínovo nábřeží vrátí čeští farmáři se svými
produkty. Přijedou se
svým tradičním sortimentem. Kromě zabijačkových specialit tu bude
hrát také hudba. Nakoupit tu bude možné pečivo, mléčné výrobky
nebo maso. ME T

REFRAKČNÍ VÍKEND

22. – 23.3. 2013
NABÍZÍME MOŽNOST
SPOJIT KONZULTACI
I LASEROVOU OPERACI
V JEDEN DEN

Oslavte konec zimy bez dioptrických brýlí

ReLex Sm
mile operace bez lamelyy – nejlepší volba na celý život.
RELEX SMILE LASER

REFRAKČNÍ VÍKEND 22.–23.3.
NABÍZÍME MOŽNOST SPOJIT
KONZULTACI I LASEROVOU
OPERACI V JEDEN DEN

Při operaci se neodkrývá celá rohovka
povrch oka zůstává zcela neporušený.
Pouze na Oční Klinice Horní Počernice
LASEROVÉ OPERACE DO 45 LET
Zcela novou, špičkovou operační techniku
při refrakčních nitroočních operacích nabízí
FEMTOSEKUNDOVÝ LASER
3D RELEX SMILE LASER

REFRAKČNÍ OPERACE NAD 50 LET
Zcela novou, špičkovou operační techniku
nabízí femtosekundový laser LenSx®.
IMPLANTACE MULTIFOKÁLNÍCH ČOČEK

Umožňuje vidění do dálky i do blízka bez brýlí
IMPLANTACE TRIFOKÁLNÍCH ČOČEK

Umožňuje vidění do dálky i do blízka,
vyřeší i vzdálenost na počítači bez brýlí
OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU

RELEX SMILE LASER
STEREOTAKTICKÉ LASEROVÉ
OPERACE BEZ NARUŠENÍ
POVRCHU OKA

PLASTICKÉ OPERACE
OPERACE HORNÍCH A DOLNÍCH
VÍČEK, ODSTRANĚNÍ ÚTVARŮ
NA OBLIČEJI

KONTAKT
Oční klinika Horní Počernice
tel. 281 865 664, 602 105 355
www.ocniklinikahp.cz

Zdraví

Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3.LF UK
hledá ke klinické studii hodnotící inzulínovou sekreci
pomocí syrovátkových proteinù a glukózy

inzerce

STEREOTAKTICKÉ LASEROVÉ OPERACE

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

Úèast ve studii je honorována 1000,- Kè (èistá mzda)
Prosíme zájemce, aby kontaktovali Janu Potoèkovou na tel.: 267 163 031(14-19 h.)

Práce - nabídka
• Telefonica O2 přijme kolegy pro péči o klienty. Kariérní růst, flexibilní doba. Plat od
20000 Kč. Praha. T: 601341841,
adela.snajdrova@telefonica.com
• Vydavatelství odborných lékařských časopisů, Praha 10, přijme inzertního poradce. Praxe
nutná. Nástup ihned. Kontakt:
kohlerova@tigis.cz, 602 230 922.
• Na ostrahu objektů v Praze
a dále ve Zdibech přijmeme osoby se zdrav. postižením. Požadujeme čistý TR, zdrav.způsob. Tel:
602935880, 272760020.
• 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.
• 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.
• Úklid kanceláří, Praha 7-Holešovice, 2x týdně, Praha 2-Karlovo
náměstí, 3x týdně. Pracovní doba
18-20 h., trestní rejstřík. Plat 2000
Kč. T: 739087376
Hledáme

Lenka Dusilová protestovala

Známí umělci, například Lenka Dusilová, držitelka několika hudebních
cen Akademie populární hudby, včera protestovali před budovou ministerstva kultury. Aktivisté se tak vyjádřili proti vedení resortu a především likvidačním škrtům, které mají zasáhnout oblast grantů na takzvanou živou kulturu.
MAF RA

Dánové. Další bitka

Zdá se, že dánští turisté budou – posilněni alkoholem – Praze pěkně zatápět. Policie musela včera ve tři ráno
opět zasahovat kvůli rvačce opilých
Dánů. V centru se popralo deset cizinců, dva z nich pak údajně napadli i zasahující policisty. Na policejním

webu to oznámila mluvčí policie Eva
Kropáčová. V noci na středu zase dánští studenti zničili vybavení jednoho
hotelu a v jiném hotelu se poprali. Policie kvůli tomu posílila hlídky. Včera
rvačka začala před barem v ulici V Kolkovně v Praze 1. Č TK

strážné, vrátné, ostrahu staveb.
Vyžadujeme jakékoliv pracovní
omezení
- invalidní důchod, ZPS, OZZ.
Nabízíme náborový příplatek
až 3.000 Kč. Plat 9.000 Kč,
50-70 Kč/hod. Místo práce
Praha a okolí.
Kontakt: 776 828 187

Referentka kanceláře Úřadu
MČ Praha Zličín

SŠ s maturitou, vysoká úroveň práce
s MS OFFICE, zkušenosti
s vyhotovováním zápisů z jednání.
Další dovednosti: znalost práce
s SW Adobe Desing Standard CS5,
CZECH POINT, zkouška
z ověřování shody opisů nebo
kopie s listinou a ověřování pravosti
podpisu.
Náležitosti přihlášky a termín
podání na www.mczlicin.cz
(úřední deska).

• Správa budov přijme provozního technika - elektrikáře. Praxe a vyhl. č. 50 podmínkou.
Bydliště Praha1 výhodou. Nástup
dle dohody. Nabídky zasílejte na:
info@rilancio.cz
• Fakturantku/asistentku na HPP
přijme firma v Praze. Požadujeme
ekonomické vzdělání. Nástup ihned. CV zasílejte do 22.2.2013
na: helclova@zenova.cz
• Přijmeme obchodního zástupce na prodej inzertních ploch na
produktech našeho vydavatelství.
Očekáváme pracovní nasazení,
organizační schopnosti, komunikativnost, vytrvalost a flexibilitu.
Nabízíme samostatnou, pestrou
a nadstandardně placenou práci
(600-700 tisíc Kč ročně), služební
vozidlo po zapracování, další benefity dle pracovních výsledků. Praxe
v obchodu výhodou. Informace na
608 813 237.
• Hledáme pracovní sílu do skladu
s textilem. Požadujeme zodpovědný přístup k práci, znalost práce
na PC. Nástup možný ihned. Místo výkonu práce Praha 9 – Horní
Počernice. Telefon 777 794 691.
• Strážné na poloviční úvazek pro
noční recepci, čistý TR podmínkou,
spolehlivost, slušné vystupování.
Tel.: 603 410 337 (9- 11 hod.),
mercur@volny.cz

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

SERVIS
• 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
• Půjčujeme peníze oproti zástavě nemovitosti bez prokazování
příjmů, splatnost až 15 let. Vyplácíme exekuce. 775 439 282,
777 696 836
• 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 od přímého investora od 30.000 Kč bez volání na
900!! Tel.: 773 217 513
• PENZIJNÍ REFORMA (II. pilíř).
Nenechávejte na státu rozdělování Vašich peněz. Info zdarma:
731 599 384, 608 820 309,
e-mail: pojistky.info@seznam.cz

Služby - nabídka

PŮJČKY
od

5 - 50 000 Kč

BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY
A POPLATKU PŘEDEM

POUZE PRAHA
A KLADNO

731 782 308
736 204 410

www.uverihned.cz

• LEGALIZACE STAVEB - zajistím územní rozhodnutí, stavební
povolení, kolaudační souhlas, projekce staveb a jiné doklady. Tel.:
731 124 671 a 606 651 018

ŽALUZIE, ROLETY

Aleš SUCHÝ
Tel.: 728 863 201

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

RYCHLÉ
PENÍZE

491 113 808

BEZ POPLATKÙ

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

737 858 585

Vzdělávání - Kurzy nabíd.

• Chcete získat práci v ekonomické profesi? ÚČETNÍ KURZY, akredit. MŠMT, v centru od 25/2/2013. Nabídka
zaměstnání. Tel.: 220921440,
www.ucetnikurzy.cz

Hobby - poptávka
• Koupím německé vojenské věci
z 2. sv. války: maskáče, přilby,
dýky, vysílačky, pilotní kukly, kombinézy, přístroje z letadel, atd. tel.:
602 385 958
• Sběratel koupí staré perské
koberce, obrazy a starožitný nábytek. Tel.: 602 218 721

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.

Nemovitosti - poptávka
• Ihned vykoupíme Váš byt, rodinný dům, činž. dům, pozemek. Hotovost do 3 dnů. Vyřešíme cokoli –
privatizaci, právní vadu, dluhy,
exekuce. T: 777603019
• 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

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
• Koupím byt kdekoliv v Praze,
dám okamžitou zálohu, platba
hotově, právní záležitosti vyřídím.
Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel.
234095720, 720539665
• 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

Vybav. domácnosti popt.
• Solidní ceny za Váš STAROŽITNÝ NÁBYTEK, sklo, porcelán, obrazy nabízí velká pražská provozovna. Oceníme i dle fotografií. tel.:
603478873

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
• Nabízím originální, ručně dělané české sklo - užitkové i designové. Možnost individuálního výběru.
Tel.: 731 124 671
• Nemáte nevyužité housle, violu,
čelo, basu, kytaru, saxofon, klarinet či trubku? Koupím i poškozené
a nekompletní. Tel. 728473687

Pokračování na straně 16

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

Sloupek

Dopisy a vzkazy

HELENA
ŠTÁCHOVÁ

KLAUS
PAPEŽEM
Paní Kateřina zastihne Spejbla v pilné práci. „Co děláte?“ vyzvídá. „Chystám rámeček, který spolu se mnou pamatuje našich deset prezidentů,“ ucedí Spejbl. „Že si je pamatuje rámeček, věřím, ale pamatujete si je i vy?“ nevěří Katka. „To si pište,“ urazí se Spejbl, „prvním byl vizionář Masaryk, co řekl:
Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. Vystřídal ho Beneš. Ten dodnes rozděluje národ svými dekrety, následoval ho Hácha.
Toho vystihuje vtip, jak na ulici
Citát
ztratil kapesník. Kolemjdoucí
Jeho mandát skončí mu ho podal. Prezident mu dlou28. února a ve stejný ho děkoval. Taková maličkost
nestojí za řeč, bránil se nálezce.
den abdikuje i prezi- To
není maličkost, kapesník je
dent věřících papež. jediná věc, do které smím strkat
nos, pravil Hácha. Po Benešovi,
který se nakrátko vrátil do úřadu, započala dlouhá řada vlády
proletariátu. Opilce Gottwalda vystřídalo ušaté torpédo Zápotocký, po něm nastoupil sličný Novotný, pak voják Svoboda,
co si věděl rady ve válce, ale ne v míru, a nakonec Slovák Husák. Pak se vrátila masarykovská demokracie. Vycinkali jsme
si snílka Havla a dnes je to pět let, co byl podruhé zvolen počtář Klaus. O tom je známo, že je papežštější než sám papež.
Jeho mandát skončí 28. února a ve stejný den abdikuje i prezident věřících papež. A Klaus už bude volný! Konečně se bude
muset zpovídat jen Bohu. Však se na státnické fotce nastupující Zeman předem nepokrytě modlí. Až zarámuju tu jeho fotku, pospíším si do Vatikánu. Budu se taky modlit a to by bylo,
abych nám tu demokracii u našeho nového papeže konečně
nevymodlil!“

V čase prezidentské volby
jsme si s přáteli pustili
film Americký prezident.
Aniž to byl úmysl, napadlo nás porovnání tohoto příběhu s naší skutečností. Nejen s ještě současným prezidentem, ale
i s tím novým, zvoleným.
Vím, že film je příběh
podle scénáře (v tomto případě dobře napsaného),
ale přesto ta naše realita
je tak na hony vzdálená
od toho, jak by to mělo vypadat. Václav Klaus doporučil jako téměř povinnou
četbu knížku svého zaměstnance Hájka Smrt
v sametu, která se zabývá
jeho předchůdcem Václavem Havlem a v mnohém
ho staví do záporného
světla. Tuto knihu číst nebudu, ale za téměř povinné bych doporučil Václavu Klausovi zhlédnout tento film, aby viděl, jaké má
mít prezident kvality
nejen morální, ale i odborné. Ale mám pocit, že
v jeho případě je příliš
pozdě. A co takhle pan Zeman?
PAVE L TURE K
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
Z jaké země bude pocházet příští papež?

(Ze článku Papež zamíří
do ústraní na str. 7)

Obvod působnosti
biskupa, biskupství
ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK
CIZÍCH SLOV

HOROSKOP
VOLEJTE

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

Beran

21/3-20/4

Váhy

23/9-23/10

Výstava snímků úspěšné
fotografky Alžběty
Jungrové pojmenovaná
Všechny děti bude k vidění až do 15. března v restauraci Luka Lu na pražském Újezdě.
MAF RA

Na tramvajovou zastávku někdo postavil kadibudku. Cestujícím ale sloužit neměla.
Nová služba dopravního
podniku? Ani náhodou, toalet se na zastávkách cestující
jen tak nedočkají. Umístění
přenosné budky s toaletou na
zastávce Újezd bylo pouhé nedopatření.
„Došlo k pochybení zaměstnance servisní firmy, jež zajišťuje provoz chemických soci-

álních zařízení pro řidiče
MHD. Zaměstnanec si chybně přečetl datum plánované
výluky na této zastávce,“ vysvětluje Aneta Řehková z tiskového oddělení dopravního
podniku. Cestující se toaletě
stojící na tramvajové zastávce podivovali.
„Procházela jsem se po
Malé Straně a najednou mě
ovanul nepříjemný zápach,“
popisuje svou zkušenost s toaletou Kristýna Dušková. Nyní
se již cestující mohou na místě zhluboka nadechnout. Kadibudka už je pryč.

ADAM
VÁCHAL

adam.vachal@metro.cz

Býk

21/4-21/5

Štír

24/10-22/11

Raději se držte stranou od
Buďte asertivní a naučte se
složitějších úkolů a věnujte
říct ne. Nedopusťte, abyste
se těm méně důležitým. Potřebujete si páteční večer trávili v práci jen proto, že
oddechnout a načerpat nové síly.
vám je hloupé odmítnout kolegy.

Blíženci

22/5-21/6

Střelec 23/11-21/12

Všechen stres a napětí z práce
Potřebujete zrekonstruovat
z vás dnes spadnou, až zjisdomov či pořídit nové auto?
títe, co si pro vás partner přichystal na Pokud nemáte uspořeno, nebojte se vyvíkend. Uvědomte si své štěstí.
užít půjčky či nákupu na splátky.

Rak

22/6-22/7

Kozoroh 22/12-20/1

S protějškem proberete spoCesta k úspěchům je dlouhá
lečný rozpočet. Jistě se najde
a plná překážek. Dnes vás
mnoho mezer a věcí, na kterých se dá čeká zkouška. Buďte klidní a překonejte
ušetřit. Najdete rozumný kompromis.
to, co stojí mezi vámi a vašimi cíli.

23/7-22/8

Vodnář

21/1-20/2

Jistá situace vás dnes popoNebojte se riskovat a buďte
strčí ke konečnému rozhodo krok napřed před vaší konnutí. Nerozhodujte se impulzivně, dejte kurencí. Zjistíte, že překážky, kterých
si na čas. Mohli byste hořce litovat.
jste se báli, často ani nepřijdou.

Panna

23/8-22/9

Ryby

21/2-20/3

Poproste svou milovanou
I když jste možná bez zápolovičku o pomoc s prací
vazků, dobře si promyslete
a naplánujte si společný páteční večer. návrhy kolegy. Pokud se jedná o pouhý
Jak se říká, ve dvou se to lépe táhne.

SMS

poradenství!
Pošlete SMS ve tvaru 31GA
a váš dotaz na tel.: 900 30 36

A

Rychlé a diskrétní odpovědi na vaše otázky!

E.M.A. Europe s.r.o. , tech. zaj. Materna, 1sms/max.36Kč, 1min/max.70Kč, www.platmobilem.cz, www.ema.bz
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Není to budka obyčejná, je to budka kouzelná? KRISTÝNA D UŠKO VÁ

Rozhodnou. O osudu Bílého medvěda

Vaši potomci jsou to nejcenVýplata vás konečně vytáhnější, co máte. Snažíte se pro
ne z finanční tísně. Pokud
ně udělat úplně všechno. Musíte však máte každý měsíc hluboko do kapsy,
přijmout realitu, že už dospívají.
nejspíš děláte něco špatně. Poučte se.

A

Představení pro dospělé – 20. a 27. 2. od 19 hodin. Více na spejbl-hurvinek.cz

Fotografka

Přesné prognózy na míru!

NO
VI
NK

Komiks

Kde se bere ten
povědomý zápach,
ptali se lidé kolem
zastávky Újezd.

„Za výroky
o Havlovi si stojím,
jsou to mé
dlouhodobé
názory.“

Lev

Roman Dušek Výmola
Matěj Turek
Tomáš Kubíček
A není to jedno?
Je to jedno, hlavně
Bude z Česka, BoboStejně se to nás ateistů aby byl slušný a myslel šíková již oznámila
netýká.
na obyčejné lidi.
kandidaturu.

Újezd ovládl smrad.
Stála tam kadibudka

DIECÉZE

VÁC LAV KLAUS, PRE ZIDE NT
Za kritickými výroky o Václavu
Havlovi si Klaus stojí. Havla
nazval i extrémním levičákem.

03

PRAHA

Slovo dne

NO
VI
NK

Řešení sudoku

Výrok dne

Povinný film pro
české prezidenty

NA NÁVŠTĚVĚ U SPEJBLŮ

14

SERVIS

Plánovaná stavba si mezi lidmi vysloužila přezdívku Bílý medvěd.

Zprávy krátce

Policisté stříleli
po zlodějích aut
Po automobilové honičce v Dolních Chabrech
zadrželi včera policisté
čtyři lidi, dva muže
a dvě ženy, kteří jeli ve
dvou kradených autech.
Při jejich pronásledování museli použít i varovný výstřel. „Zadržení
muži se pak podle policie k ukradení aut přiznali,“ uvedla pražská
policejní mluvčí Eva Kropáčová. Všichni čtyři dopadení byli už v minulosti trestáni za majetkovou trestnou činnost,
muži navíc mají zákaz řízení. Č TK

PPF RE AL E STATE

O to, aby městská část ustoupila od změny územního plánu týkající se pozemku mezi
Verdunskou a Jugoslávských
partyzánů, se dnes pokusí
opoziční zastupitelé Prahy 6.
Na Vítězném náměstí chce
v příštím roce začít stavět společnost PPF Real Estate. Do
konce roku 2015 zde plánuje
vybudovat moderní budovu,
které se mezi místními obyvateli přezdívá Bílý medvěd.
Právě kvůli protestům obyvatel se zítra budoucí podobou
a funkcí stavby bude zabývat
zastupitelstvo Prahy 6.
Opozice však očekává, že
vedení radnice nechá projekt
dále běžet. Doposud totiž výtky obyvatel radnice odmítala a vedení si notovalo s inves-

torem. Opoziční zastupitelé
proto žádají regulaci výšky
a objemu stavby. Projekt je
podle nich totiž předimenzovaný. Koalice v čele se starostkou Marií Kousalíkovou ale
nesouhlasí a projekt hájí.
Podle původních plánů pocházejících z 90. let se počítalo s tím, že v souladu s územním plánem vyroste na pozemku nové sídlo radnice.
Praha 6 ale od záměru ustoupila, rozhodla se pro rekonstrukci současného sídla a ve
spolupráci se společností PPF
Real Estate pro stavbu komerční budovy.

ADAM
VÁCHAL

adam.vachal@metro.cz

Odrazky. Na vltavských mostech mají
varovat labutě před nárazy do trolejí
Magistrát se chce postarat
o to, aby v budoucnu labutě
u Vltavy nenarážely na tramvajové troleje.
Řešením by mohl být systém FireFly, kdy speciální odrazové pruhy zavěšené na drátech ptáky zaplaší. Podle
Lukáše Viktory z České společnosti ornitologické jde o unikátní systém, v Česku zatím
nepoužitý, ale v zahraničí
dobře známý. „Využívá se všude tam, kde dochází ke kolizím velkých, těžkých, neobratných ptáků, jako jsou třeba právě labutě, s dráty vysokého napětí nebo s tramvajo-

Labutě jsou na kolejích častými hosty.

LE ILA ABD RAKHMANO VA

vým vedením, anténami či
dalšími tenkými objekty,“
řekl Viktora.
Principem jsou speciální
plasto-kovové pruhy, které se
zavěsí na troleje. Jsou reflexní
a zároveň vydávají speciální
ultrafialové světlo, které mohou vidět ptáci i za zhoršených podmínek, například
v mlze nebo šeru. Odrazka se
na drátech také pohybuje, takže ptáky plaší i zvukem.
Systém se má nejdříve objevit na mostech Palackého, Mánesově a Legií. Jeho instalaci
budou muset ještě posvětit památkáři. Č TK
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Ukradli hodinky
za 750 tisíc korun

Kradli v pražských
hotelech. Vzali si
věci za statisíce.

Podle vyšetřovatelů se zloději
vydávali za personál hotelu,
přičemž si z pokojů odnesli
třeba luxusní hodinky za tři
čtvrtě milionu korun. Krimi-

nalisté zatím zaznamenali
dvě lednové krádeže v hotelech na Žižkově a Starém Městě. „Podle kamerových záběrů kradli stejní pachatelé,“
sdělil mluvčí policie Tomáš
Hulan. Pachatelé okrádají především ruské turisty.
Pachatelé údajně odcizili
v jednom z hotelů dvě kabelky, ve kterých byla hotovost,
platební karty, mobilní telefo-

Místo čtyř náměstků bude
mít od 1. března městská policie jen dva. Její nový šéf Eduard Šuster tvrdí, že se škrty se
musí začít v horních patrech.

Speciální promítání a party až do rána – to je připraveno
na tento víkend pro návštěvníky kina Aero, které v těchto dnech slaví 15 let svého fungování. Dnešní večer bude
zahájen Kusturicovým filmem Černá kočka, bílý kocour.
Patnáctiletá jízda bude po projekci pokračovat i na baru,
kde za pultem nebudou chybět DJové Saša Michailidis
a Jerry Žák. Narozeninové oslavy budou pokračovat také
v neděli dvěma exkluzivními předpremiérami očekávaných filmových novinek. Jednou z nich je oscarovými nominacemi ověnčená komedie Terapie láskou, kde v hlavních rolích hrají Robert De Niro a Jennifer Lawrence (na
fotografii).
BO NTO NF ILM

odborně nazývají žíly:
a) kapiláry
b) vény
c) aorty

Dvojčlennou posádku
kánoe tvoří vzadu
2 sedící
kormidelník,
vpředu maká
takzvaný:
a) háček
b) ráček
c) máček

MAF RA

dojde, protože ti lidé přijdou
o podstatnou část svých příjmů. V měsíční bilanci to
může být tak sedmdesát tisíc.

Budou se krátit stavy
i v nižších patrech?

Dojde k omezení míst

s příplatkem za vedení, tedy
řídicích pozic. První etapa se
týká jednotlivců, nikoliv
všech.

pobřeží Severní
Ameriky, jde o:
a) hlodavce
b) ptáka
c) brouka

Marek Mahdal,
Facebook
F O TO : 2x G E TTY

Počasí

Sněhový servis: skiareály

DNE S

ZÍTRA

Min: -2
Max: 2

Min: -2
Max: 2

15:35
16:05
16:40
17:05
17:25

Nový šéf má plány.

Bobra zná každý. Když
se ale mluví o
3 bobrušce,
která žije na

„Manželka
už léta žádala o rozvod,
tak jsem na něj nakonec
přistoupil a rozsekl to!“

ČT1

Kolik tím ušetříte?

Kvíz
Tepny známe i díky
filmům o Básnících
1 jako
artérie. Jak se ale

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

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

Náměstkyně pro prevenci
se nově stává vedoucí odboru
prevence, který je přímo podřízen řediteli. Úsek náměstka
pro celoměstské útvary se
zrušil bez náhrady a on bude
dále působit v řadách městské policie. V současné době
se rozhoduje mezi dvěma nabídkami.
První etapa změn není
o úsporách, ale o stanovení
jednoznačné odpovědnosti
a organizační struktury. Tři
lidé tedy budou připravovat
druhou etapu a právě ta je zásadní. Tam dojde k přesunu
desítek a stovek míst do přímého výkonu služby. K finanční úspoře samozřejmě

Napište svou bublinu

Stupeň zátěže: bio 2

Co bude se dvěma „nepotřebnými“ náměstky?

Kino Aero slaví 15 let

Sudoku

ny a luxusní parfém. Při další
krádeži se jeden z pachatelů
údajně vnutil do pokoje s historkou, že kontroluje vybavení hotelu. Za dvě minuty stihl
podle Hulana odcizit zlaté hodinky s brilianty za 750 tisíc
korun. Policisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání. Kriminalisté také vyzývají další
případné poškozené, aby pomohli se svědectvím. Č TK

Strážníci. Nejdřív zhubne
vedení, pak se půjde do ulic
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17:30
18:00
18:25
18:55
19:00
19:50
19:59

Po stopách hvězd
Cestománie
AZ-kvíz
Malá farma
Besipky: Léky
za volantem
Abeceda ČT
Události v regionech
Taxík
Události za okamžik
a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Mimořádné
Sportky a Šance

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
14:05 Voda rovná se
existence
14:55 Dobrodružství vědy
a techniky
15:40 Technické divy světa:
Obří teleskopy (4/10)
16:30 Film 2013
17:00 Planeta YÓ
18:15 Kouzelná školka
18:45 Večerníček
18:50 Včelka Mája (45/104)
19:15 Doug (10/26)
19:35 Cesta do vesmíru
19:50 Zprávy v českém
znakovém jazyce

studentů James
Naismith roku:
a) 1891
b) 1911
c) 1931

Povodí řek Hudsonova
zálivu zahrnuje asi
5 třetinu
Kanady. Asi

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

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

NOVA
13:00 Nemocnice Chicago
Hope IV (18)
13:50 Pohřešovaní III (13)
14:45 Odložené případy IV
15:40 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (22)
16:30 Přátelé IX (9)
17:00 Odpolední Televizní
noviny, Sportovní noviny,
Počasí
17:40 Námořní vyšetřovací
služba VII (22)
18:30 Ulice (2245)
19:30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

Basketbal vytvořil pro
zpestření zimní
4 sportovní
přípravy

Napadá vás vtipný popisek?

NOVA CINEMA

PRIMA FAMILY

10:00 Susedia (28, 29)
11:10 Martial Law – Stav
ohrožení I (2)
11:55 Teleshopping
12:15 Pohřešovaní III (12)
13:00 Gilmorova děvčata V (21)
13:55 Dej si pohov, kámoši!
Komedie (USA, 1993)
15:50 Zbraně
pro San Sebastian
Western (Francie/
Mexiko/Itálie, 1968)
17:50 Susedia (30, 31)
19:05 Martial Law – Stav
ohrožení I (3)

11:05 Schimanski:
Schimanski musí trpět
13:05 Policie Hamburk II (8)
14:05 Komisař Rex VII (3)
15:05 Walker,
Texas Ranger V (9)
16:05 Rosamunde Pilcherová:
Láska ve hře
Romantický film
(SRN, 2003)
18:00 Prostřeno!
18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:45 Reportéři na vaší straně
20:00 VIP zprávy

20:00 Zlatíčka
pro každého
Romantická komedie (USA,
2001). Hrají: J. Robertsová,
C. Zeta-Jonesová, J. Cusack,
B. Crystal, H. Azaria a další.
Režie J. Roth

20:15 Žhavé výstřely 2
Akční komedie (USA,
1993). Hrají: Ch. Sheen,
L. Bridges, R. Crenna,
V. Golinová, B. Bakkeová
a další. Režie J. Abrahams

dvě stě let to byla
Země prince:
a) Karla II.
b) Jakuba II.
c) Ruprechta

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

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

ÓČKO
06:00 Ranní Fresh
Vstávání s muzikou
Devadesátky v devět
Óčko hity
Óčko News
Simply the Best
Ty největší hity všech dob
13:00 Óčko hity
14:30 Óčko News
14:35 Mixxxer
Klipy na přání, tipy,
soutěže, chat
16:30 Óčko News
16:35 Óčko chart deníku Metro
17:30 Óčko hity

09:00
10:00
12:00
12:05

TOMÁŠ
BELICA

tomas.belica@metro.cz

inzerce

RYCHLÁ PŮJČKA

ANGLIČTINA ZA 12

vyučují studenti AKCENT College pod dohledem zkušených
pedagogů a metodiků

Kdy:

21.02. – 19.05.2013

VOLEJTE ZDARMA
PO-NE: 800 600 292

Úroveň a čas: mírně pokročilí - Čt 8.30 - 11.45
středně pokročilí - Pá 9.30 - 12.45
Cena:

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

info-linka ,zprostředkovatel pro více investorů

2 080 Kč*

*při 100% účasti vracíme 80% zaplacené zálohy
při 80% účasti vracíme 50% zaplacené zálohy

tel.: 261 261 638/675

WWW.AKCENT.CZ

Každý ví, co děláme . . .

. . . a děláme to fakt dobře:

www.kuchynske-studio.cz

Konec SUPERAKCE se blíží . . .

. . . ZDARMA: LED podsvícení, skleněný obklad, montáž

20:00 Vyprávěj (5/22)
Poslové víry. Rodinný seriál
(2013). Hrají: R. Vojtek,
A. Kerestešová,
V. Freimanová, S. Skopal
a další. Režie B. Arichtev
20:55 13. komnata
Oldřicha Říhy
Dokument (2013)
21:24 Losování Šťastných 10
a Šance milion
21:25 Všechnopárty
22:05 Proč bychom se nebavili,
když nám Pánbůh
archiv dal
23:10 Kriminálka Paříž (41/62)
Bude z tebe chlap
Kriminální seriál
(Francie, 2007)
00:05 Město žen III (4/15)
Král konce ulice. Sitcom
(USA, 2011–2012)

20:00 Zázračná planeta:
Putování dinosaurů (1/2)
Dokument (VB). Hromadná
každoroční putování zvířat
za potravou a teplem se
konala už v pradávné
historii Země
20:50 Vesmír:
Souhvězdí (23/31)
Dokumentární
cyklus (USA)
21:35 Velikáni filmu: Spike Lee
Crooklyn
Komediální drama
(USA, 1994)
23:30 ČT Live – Divokej Bill
00:30 S Robertem v posteli
Dokument (1999)
00:55 Černá zmije III (6/6)
Duel a dualita
Sitcom (VB, 1987)
01:25 Pološero – Za katrem

20:20 10 000 př. n. l.
Dobrodružné drama (USA/
JAR, 2008). Hrají: S. Strait,
C. Curtis, O. Sharif,
C. Belle, J. Virgel a další.
Režie R. Emmerich
22:15 Smrtonosná zbraň 3
Akční thriller (USA,
1992). Hrají: D. Glover,
M. Gibson, R. Russoová,
J. Pesci, S. Wilson a další.
Režie R. Donner
00:25 Novodobá strašidla
Komedie (Itálie, 2009)
02:15 Novashopping
02:50 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (22)
Výměna. Kriminální
seriál (USA, 2006)
03:30 Kolotoč
04:15 DO-RE-MI
05:05 Novashopping

22:00 Sweeney Todd: Ďábelský
holič z Fleet Street
Muzikál (USA/VB, 2007).
Hrají: J. Depp,
H. Bonham Carterová,
A. Rickman, T. Spall,
S. B. Cohen a další.
Režie T. Burton
00:10 Dokažte mi vinu
Kriminální drama
(USA/SRN, 2006)
02:15 Teleshopping
02:20 Sweeney Todd: Ďábelský
holič z Fleet Street
Muzikál (USA/VB, 2007)

22:10 Show Jana Krause
23:10 X-Men 2
Akční sci-fi (USA, 2003).
Hrají: H. Berryová,
F. Janssenová, P. Stewart,
R. Romijn-Stamosová,
J. Marsden a další.
Režie B. Singer
01:45 Chlapec
v pruhovaném pyžamu
Válečné drama (USA,
2008). Hrají: D. Thewlis,
A. Butterfield,
J Scanlon a další.
Režie M. Herman
03:30 Volejte Věštce

18:30 Óčko News
Hudba, film, zábava –
nikdo a nic nám neuteče
18:35 Hip Hop Don't Stop
Hodinová nadvláda rapu
19:30 Novinky
Klipy nonstop
20:00 CZ & SK
České a slovenské klipy
21:10 Drzá Diana
Talk show Diany
Kobzanové
21:25 Hitzone 90's
Největší hity 90. let
22:30 Party Ride
Dance music pro všechny
02:00 Music Game
Interaktivní
hudební soutěž
03:30 Óčko flirt
Proud klipů se vzkazy
diváků Óčka

V době, kdy lidské hemžení
mezi výběhy zvířat nahradí
sníh a led, je návštěva zoo úplně jiným zážitkem než v létě.
„Venku je sice klid, ale v pavilonech je pořád živo,“ řekl
mluvčí zoo Michal Šťastný.
Návštěvníci mohou obdivovat i nové přírůstky, kromě
gorilího samečka třeba malé
žirafy v africkém pavilonu,
varany a želvy v pavilonu velkých želv či první letošní paovci.
Na další si zatím musí počkat. „Mládě orangutana uvidí návštěvníci asi až příští týden, protože samice je z lidí
zatím nervozní, a slůně až na
jaře po otevření nového pavilonu,“ vypočítává Šťastný.
V zoo už netrpělivě čekají
na jaro. Jeho příchod v zahradě tradičně oznamují krkavci. „Jakmile krkavci u nás
v pražské zoo snesou vejce,
všichni víme, že mláďata se
inzerce

protože Kauﬂand
je ﬁrma
s budoucností!

Víkend v zoo

Zahrada nabízí i v zimě řadu
zajímavých akcí a programů:
●

●

Zoostezka
Stačí si u vchodu vzít soutěžní tiket a navštívit deset stanovišť ve spodní části zoo.
Správné odpovědi vyplníte
do hracího tiketu a ten pak
vhodíte do schránky u hlavního východu. Vítězové dostanou malé dárky.

vylíhnou do přívětivého jarního počasí. Je to prý předpověď prověřená generacemi,“
prozradil s úsměvem ředitel
zahrady Miroslav Bobek. Na
snůšku ale v zoo zatím jen čekají.

ROBERT
OPPELT

robert.oppelt@metro.cz

Autopojistka: více
muziky i peněz

Nové knihy

Život v ulicích
staré Prahy

Další svazek z edice
Zmizelá
Praha je dílem historika Zdeňka
Míky. Zaměřuje se
na běžný
život na pražských ulicích. Na dvou stech dobových obrázcích zachycuje například zapomenutá pouliční řemesla i
nejznámější pražské figurky. Kniha z nakladatelství Paseka stojí 360 Kč.

Příjmy z povinného ručení nepokrývají odškodné, proto se zdražuje.

Jezuité. Co o nich
určitě nevíte

Krmení a cvičení
Po celý den můžete pozorovat krmení a cvičení tučňáků, velbloudů, žiraf, šelem,
varanů a ptáků. Přesné časy
jsou na webu zahrady
www.zoopraha.cz.

Nejsledovanější v zoo – gorilka a krkavec

2x ZO O PRAHA

Málokterá instituce má tak
negativní
pověst
jako jezuité. Kniha
historika
Milana
Bubna podrobně popisuje pravdivou historii Tovaryšstva Ježíšova u nás
i ve světě, vliv na české
školství i podíl jezuitů
z Čech v misiích. Kniha
z nakladatelství Libri stojí 520 Kč. ROW

Umění zabíjet. Výstava
panenek, o které se mluví
Známé panenky Barbie a Ken
se na snímcích fotografa
Lukáše Houdka pro výstavu
Umění zabíjet změnily. Místo
bezstarostného válení na pláži se jejich tváře objevují ve
zlověstných výjevech z roku
1945, které provázely odsun
sudetských Němců z Československa. „Chci konfrontovat veřejnost, která tyto pří-

Galerie Artwall

L. HO UD E K

pady zločinů na Němcích pokrytecky zamlčuje a vyhýbá
se skutečnosti, že jsme v pozici obětí byli současně agresory,“ vysvětluje fotograf.
Výstava Umění zabíjet je
k vidění v galerii Artwall
(opěrná stěna Letné, nábřeží
Kapitána Jaroše) a v Galerii
Národní technické knihovny
do 31. března. ROW
Zprávy krátce

Tychonovy záhady
odhalí výstava

Ve foyeru budovy Akademie věd na Národní třídě představují vědci výsledky výzkumů ostatků
dánského vědce Tychona Brahe, který působil
na dvoře Rudolfa II. Kolem jeho života a smrti
je řada otázek, na které
vědci hledali odpověď.
Výstava je přístupná každý všední den, od 8 do
19 hodin. ROW
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Bára natočila pohádku

Na různých místech v Česku vzniká nová česká filmová
pohádka Kovář z Podlesí s Bolkem Polívkou nebo Bárou
Seidlovou v hlavních rolích. Filmaři natáčeli v Rožnově
pod Radhoštěm nebo v jeskyních na Českolipsku, kde
vznikla i slavná pohádka S čerty nejsou žerty. Premiéra
se chystá na 16. května.
BO NTO NF ILM

Zprávy krátce

Koupíte tradiční
pomazánkové

Beroun se brání
těžbě plynu

Zhruba v polovině letošního roku se současné pomazánkové máslo nově
přejmenuje na „tradiční
pomazánkové“. Přejmenování oblíbeného výrobku
v polovině října Česku nařídil Soudní dvůr EU. Č TK

Odpůrci těžby břidlicových plynů se sjedou do
Berouna. Berounsko je jednou z lokalit, kterou si
těžaři vyhlédli. Lidé se
bojí, že dojde k znečištění
podzemních vod. Konference se tam uskuteční od
6. do 8. března. iDNE S.cz

„Reklamní kampaně na povinné ručení už nemluví
o tom, kde smlouvu pořídíte
nejlevněji. Soustřeďují se spíš
na to, jaké a kolik služeb za
své peníze dostanete,“ upozorňuje na nové trendy odborník na pojištění Radek Hanuš. Povinné ručení tak
mnohdy obsahuje i prvky havarijního pojištění, které pojištěnce kryje například proti
riziku střetu se zvěří nebo
proti škodám způsobeným
živly. Za to se ovšem připlácí.
„Motoristé jezdící dlouhodobě bez nehody budou mít
u Allianz povinné ručení vyšší pouze o tři procenta, což je

Citát

„Pojistné sazby dosáhly minima ekonomické rentability, a
logicky tak rostou.“
MARCELA MACHOVÁ
ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

vzhledem k nákladům na provoz vozidla pod jejich rozlišovací schopností,“ tvrdí mluvčí této pojišťovny Václav Bá-

lek. Podobně vzrostou letos
sazby i u České pojišťovny.
„Výjimkou mohou být vysoce
rizikové segmenty řidičů,
kde je nutno brát v úvahu jejich vysoký dlouhodobý škodní průběh,“ dodává Jan Marek z České pojišťovny. Zde
bude pojistka ještě dražší.
Tou nejrizikovější skupinou jsou podle statistik mladí řidiči. Ovšem ani starší
šoféři s více nehodami nebudou moci počítat s nižší sazbou. Jim se do ceny promítne
malus za škody.
A proč pojišťovny vůbec
zdražují? Některé totiž v boji
o klienty nasadily tak nízké
ceny, že jim nedokázaly pokrývat výši škod, zejména na
zdraví. Očekává se, že výše odškodného bude dále stoupat.

TOMÁŠ
BELICA

tomas.belica@metro.cz

Klaus. Stále kope do Havla

Prezident Václav Klaus si stojí za kritickými výroky o Václavu Havlovi, které uvedl
v polském týdeníku Do Rzeczy. „Jsou to mé dlouhodobé názory,“ řekl Klaus
při návštěvě českobudejovického pivovaru,
kde otevřel novou stáčírnu piva. Mimo jiné
nazval Havla extrémním levičá-

kem. Dosluhující prezident
uvedl, že jsou to názory, které zastává dlouhodobě, „ne-li
dokonce desetiletí“. „Byly to
lehce nahozené věty, za které se vůbec nestydím, které, myslím, jsou správné
a pravdivé,“ prohlásil.
Klaus v nedávném rozhovoru pro týdeník
Do Rzeczy Havla
označil za ex-

trémního levičáka, který bořil existující lidský řád.
Ostrých výroků na Havlovu
adresu z Klausových úst v poslední době přibývá. Například knihu Smrt v sametu
svého vicekancléře Petra Hájka, který Havla označil za služebníka Satanova a přirovnal
jej též k Antikristovi, Klaus
označil za téměř povinnou
četbu. iDNE S.cz
inzerce
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NOVOROČNÍ VÝPRODEJ
ANEB PROHŘEJTE SI KOSTI V LÁZNÍCH BĚLOHRAD

Ceny již od 700 Kč/noc s polopenzí
Z NABÍDKY VYBÍRÁME:

PROGRAM SENIOR
7 dní s polopenzí jen za 5 400 Kč
6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji***, 6x polopenze,
1x vstupní lékařská prohlídka, 12x procedura
BONUS:
volný vstup do bazénu, 1x pára a relaxační zóna,
1x sauna, 1x zákusek a káva

Kompletní
Kom
mpletní
m
letní nabídka akčních pobytů
pobyt na www.b
www.belohrad.cz
elohrad
rad.cz
rad
Lázně Bělohrad a.s. | Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad | rezervace na: info@belohrad.cz | tel.: +420 493 767 000

5%

Až krkavci snesou vejce,
přijde jaro už za chvíli
Zimní zoo má neopakovatelnou
atmosféru. Je tu
klid, chybí lidé.
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pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
15. února 2013

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

Zprávy krátce

Noví soudci až
na konci jara
Obsazení Ústavního soudu se podle předsedy
Pavla Rychetského vyřeší nejdřív koncem května, když půjde vše hladce. Řekl to po schůzce s
Milošem Zemanem. Č TK

Láska. On-line
Společnost Google oslavila
svátek svatého Valentýna animací na Google Doodle, Seznam.cz zase hodnotil zamilovanost e-mailů, které byly
poslány 14. února. „Pomocí
mailu jsme během dopoledne měřili míru zamilovanosti
lidí,“ popisuje mluvčí Seznamu Jakub Šumavský. AV

Valentýn

Valentýna včera oslavil Google dvěma ruskými koly.
●

Lidé si je mohli na Googlu
roztočit. A proč? 14. února
roku 1858 se narodil jejich
konstruktér George Ferris.

Ze staré tramvaje bude pomník

Z historické tramvaje z roku 1909, která ještě do podzimu minulého roku fungovala jako
seník na jednom statku u Opavy, se stane pomník jihlavské tramvajové dopravy na
mostě U Jánů. Ještě než se tak stane, musí vůz projít renovací. Do výběrového řízení za
1,5 milionu korun se zatím žádná firma nepřihlásila.
MAG ISTRÁT MĚ STA J IHLAVY

Komunista.
Funkci má dál
Ani transparenty, ani dvě petice za odstoupení nevedly včera k odvolání náměstka
hejtmana Karlovarského kraje
pro školství Václava Sloupa
z KSČM. Už druhé hlasování zastupitelstva, kde má většinu
KSČM a ČSSD, bývalý politruk
Pohraniční stráže ustál. Č TK
inzerce

Zprávy krátce

Zaplatili viru
Desítky lidí na Zlínsku zaplatily smyšlenou pokutu
za své údajné trestné
činy. Uvěřili výzvě, kterou
jim počítačový virus poslal do jejich počítače. Policie po pachatelích pátrá. Č TK
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Neznásilnil, teď
se mu omluvili
Ministerstvo spravedlnosti se konečně omluvilo
Janu Šafránkovi. Muž
z Hlinska si v 90. letech
odseděl rok za znásilnění,
i když byl nevinný. Vysoudil 4,5 milionu. iDNE S.cz

Zaplatíme
za plomby?
Pacienty možná
čekají novinky.

Platbu běžných plomb v hotovosti, snazší přechod k jiné
zdravotní pojišťovně či bonus tisíc korun ročně od pojišťovny za účast na prevenci
chystá ministerstvo zdravotnictví pro pacienty v novelách zákonů.
Ministerstvo se znovu pokusí prosadit placení amalgámových plomb, platby za ně
by se ale netýkaly dětí a seniorů nad 65 let a nemocných.
Nadále by ovšem pojišťovny
plně hradily zubní prevenci.
Zubaři dokonce navrhují, aby
se ještě rozšířila. Vynětím
plomb z úhrad by systém
ušetřil a peníze by ministerstvo chtělo dát na péči o lidi
s rakovinou či vzácným onemocněním. Užití fondu prevence se podle návrhu má
rozšířit o možnost dát finanční bonus pojištěncům za
účast na preventivních programech a dodržování léčebných opatření. Pojišťovny by

Film Láska nesentimentálně a analyticky zkoumá závěrečnou etapu lidského života. Jak s
tím divák naloží, je
zcela v jeho rukou.

Připravte si peníze a čas.

●

●

Za běžné plomby si zaplatíme. Pojišťovny je budou hradit pouze dětem a seniorům. Systém by tak měl ušetřit 1,5 miliardy ročně.
Když budete chodit na preventivní prohlídky, pojišťovna by vám mohla vyplatit bonus 1000 Kč ročně.
Ministerstvo zdravotnictví
svůj plán vládě předloží
v březnu, platit by mohl od
ledna příštího roku.

si mohly konkurovat širší nabídkou preventivních programů, bonus by mohl být v různé výši, maximálně 1000 korun za rok. Ministerstvo si od
návrhu slibuje zvýšení zájmu
o vyšetření rakoviny tlustého
střeva a konečníku, jež zatím
absolvovala jen pětina ohrožených osob. Nominální pojistné v návrhu není, podle
doporučení vlády ho musí ještě projednat odborníci. Č TK

Smrt je nejdřív rozdělí...

Láska. Poťouchleji snad už Michael Haneke svůj film o neodvratné smrti a závěrečné
fázi lidského života nemohl
pojmenovat. Jak zdánlivě prosté a nekomplikované. Ostatně jako celý film. Jestli ale
něco charakterizuje tvorbu
tohoto sofistikovaného manipulátora (Funny Games, Pianistka, Bílá stuha), je to kromě úsporného stylu, záměrných zámlk či nedořečeností,
promyšlených scénářů a velmi citlivého vedení herců právě velmi rafinované působení na divákovy emoce.

Láska

Premiéra: včera
●

●

●

Režie a scénář: M. Haneke
Hrají: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppertová
Francie, Německo, Rakousko, 2012, 125 minut

I tento zdánlivě odtažitě natočený film diváka nenápadně pohlcuje a znejisťuje, rozhodně jej nevede k nějaké dopředu připravené tezi.
Nejprve se divák seznámí
s ústřední manželskou dvojicí Georgesem (Jean-Louis
Trintignant) a Annou (Emmanuelle Riva) – bohatými učiteli hudby na penzi – na koncertě Annina žáka. To je také poslední moment, kdy byli spo-

Jan Fischer má po prohrané
bitvě o Hrad milionové dluhy. Bude muset odhadem doplatit ještě sedm až osm milionů, zatím však neví, kde
peníze vezme. Uvedla to
včera MF DNES. „Je ve svízelné situaci, ale jasně
řekl, že peníze sežene
a vše splatí. Během
několika dnů to
bude jasné,“ sdělil

Ochutnejte nejlepší vína

Vydejte se do Valtic.
●

●

V obřích sklepech zámeckého podzemí ve Valticích se
můžete seznámit se stovkou
nejlepších moravských a českých vín.
Nový ročník celoroční degustační expozice bude otevřen v sobotu 2. března,
navštívit ji pak můžete po
celý rok.

ky s výkladem sommeliera
mohou lidé samotná vína nakoupit. JAN DAVID

lečně mimo domov. Pak
Anne dostane mrtvici, zákrok v nemocnici se nevydaří
a ona ochrne na polovinu
těla. Nic není jak dřív. Ale je
potřeba se s tím nějak vyrovnat. Důstojně vyrovnat.
Od této doby jsou manželé
uvězněni v prostorném bytě,
kde se až na výjimky celý
film odehrává. Ale pozor, divák je uvězněn s nimi. Prožívá s Georgesem a Anne zcela
všední situace, jejich nejistotu a strach. O životě venku –
třeba jaký byl pohřeb známého, co dělá dcera (Isabelle
Huppertová) – se divák dozvídá jen zprostředkovaně skrze
vyprávění postav.
Zhoršující se Annin stav po
druhé mrtvici pak vystaví milující se dvojici, kterou uchvacujícím způsobem ztvárnili
oba zkušení herci, těžké
zkoušce. Ostatně podobně
jako diváka, který se v závěru
může ptát: A co je to vlastně
ta láska? ALE Š ME Č ÍŘ

...a pak opět spojí.

BRAŇTE SE NÁSTRAHÁM ZIMY

GUNAPREVAC

šéf jeho volebního výboru,
chirurg Jan Pirk. Problém nastal 31. ledna, kdy skončila činnost Fischerovy kanceláře. Bylo
nutné vyplatit mzdu
zaměstnancům a uhradit další výdaje, třeba
za telefon. Fischer musel nakonec ze svého
zaplatit 350 tisíc korun. iDNE S.cz

k prevenci i léčbě

nano

farmakollooggiiee

❖ šetrná, přírodní léčba
❖ pro děti i dospělé
❖ nežádoucí účinky nebyly dosud
zaznamenány

Školy. Druhá
zkouška
s novinkami
Zatímco v minulém roce byly
v testech žáků 5. a 9. tříd úlohy, v nichž mohli školáci vybrat jednu nebo více správných odpovědí, nově budou
v testech třeba úkoly na přiřazování obrázků nebo textu.
Novinek je víc. Ve druhém
kole generálních zkoušek si
žáci vedle povinné angličtiny
budou moci vybrat i němčinu
nebo francouzštinu. Oproti
loňsku se také testování protáhne na čtyři týdny, probíhat bude od 13. května do
7. června. Účast škol je povinná, příští rok už by se mělo
testovat naostro. BE L

ARTC AM

inzerce

Fischer. Samý dluh

Nejlepší. Králem vín
je chardonnay z Bzence

Sto nejlepších vín si můžete
užít ve Valticích, představuje
je Salon vín, který vyhlásil výsledky soutěže o nejlepší moravská a česká vína. Letos
bylo přihlášeno 1622 vzorků.
„Letošní kolekce špičky mezi
našimi víny potvrdila kvalitu
ročníku 2011,“ komentoval
výsledky Pavel Krška, ředitel
Národního vinařského centra. Absolutním šampionem
a zároveň vítězem kategorie
bílých suchých a polosuchých se stalo Chardonnay
2011, pozdní sběr ze Zámeckého vinařství Bzenec, z obce
Vracov. Ve sklepích valtického zámku si kromě ochutnáv-

Hanekeho Láska
se zadře pod kůži

Co změny přinesou

●
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Basiková slaví novou deskou

Poslední léta v hudební branži jsou pro zpěvačku Báru Basikovou, která v neděli oslaví padesátiny, ve znamení návratů. V roce 2005 se vrátila do kapely Precedens a se skupinou natočila její zatím poslední album Aurora. V loňském roce se opět představila v titulní roli Lucrezie
v obnovené premiéře muzikálu Lucrezia Borgia. Letos by konečně – po
dlouhých dvanácti letech – měla vyjít její nová sólová deska. Č TK/MAF RA

Lék k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Informační servis: inPHARM, s.r.o. tel.: 241 432 133, e-mail: inpharm@inpharm.cz, www.inpharm.cz

K dostání v lékárnách a na www.samoleceni.cz

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

Laterna magika nabízí
dětem „4D divadlo“
Laterna magika
a režisérka Procházková přichystaly novou rodinnou
inscenaci Vidím
nevidím.

V představení nejen pro děti,
ale i jejich rodiče se rozhodla
režisérka Maria Procházková
(autorka celovečerních snímků Kdopak by se vlka bál či
Žralok v hlavě) propojit prvky divadla, filmu a tance. Vytvořila tak originální imaginární svět malé holčičky, jež
měla problémy se zrakem. Inspiraci našla v knize své tety
Ivy Procházkové Pět minut
před večeří. „Nejprve jsem
přemýšlela, že bych příběh
zpracovala jako animovaný
film, tak bych ale spoustu
věcí dovysvětlovala a nedala
žádný prostor pro divákovu
představivost,“ vysvětluje
Procházková Metru, proč se
nakonec obrátila na Laternu
magiku. „Příběh je o holčičce, která část děje nevidí. Ve
filmu však nejde používat
tma, zvlášť když je příběh určen dětem. Zatímco když z ničeho nic zhasnete v sále, nutí
inzerce

Hlavní role

V roli malé Agátky se střídají
osmiletá Rozárka Husáková
a sedmiletá Ada Matoušů.
Jak se vám hraje s Lindou Rybovou a Tomášem Měcháčkem?
Ada: Hraje se nám s nimi
dobře, jsou milí, vtipní.
Rozárka: Mě to s nimi baví,
nikdy se s nimi nenudím, takže zábava.

Jak vypadá svět malé holčičky, jež nevidí?

Termíny představení
1. premiéra proběhla včera,
druhá je přichystána na dnes.
●

Nejbližší reprízy: neděle
17. února, 24. a 25. března
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Přijdou se na vás podívat kamarádi, spolužáci?
Rozárka: Přijde se na mě podívat moje nejoblíbenější kamarádka a myslím, že přijde
i jeden kamarád.
Ada: Přijdou, myslím, dvě kamarádky, ty se mnou do školy nechodí, ale jsou to moje
nejlepší kamarádky, potom
jedna kamarádka ze třídy
a rozhodně takovej velkej
kluk ze třídy, ten z toho úplně šílel.

Kohák. Pro
politiky netočí!
Jakub Kohák, známý vousáč
„Zadar“ z reklamy jistého
operátora i brankář Okresního přeboru, je v kurzu. Kam
přijde, tam pobaví. A tak nemohl chybět ani u Drzé Diany. A co jí prozradil? Například to, že si sám při fotbale
zlomil nohu. „Mám tak strašně rychlou kličku, že jsem
zfauloval sám sebe.“ Jakub je
ale hlavně režisér reklam.
I on má však hranice, za které nejde. Odmítl tak natočit
spot pro tři prezidentské kandidáty. Jaké? To se dozvíte
dnes u Drzé Diany. ME TRO

DRZÁ DIANA
Sledujte dnes večer
ve 21.10 hod na Óčku.

Óčko chart
deníku Metro

ondrej.nekola@metro.cz

Papež zamíří
do ústraní

Budu vám všem vždy
blízko, vzkázala včera
věřícím dosluhující
hlava katolické církve.

Papež Benedikt XVI. dal včera najevo, že se po své rezignaci ke konci tohoto měsíce stáhne do izolace. Kritici odstupující hlavy katolické církve
ale vyjadřují obavy, aby se Benedikt
XVI. nestal „stínovým papežem“. To
popírá poradce pro komunikaci Vatikánu Greg Burke, který se domnívá,
že papežova volba uchýlit se do kláštera na okraji Vatikánských zahrad,
jenž se nyní k tomuto účelu renovuje, svědčí o jeho úmyslu vzdát se dosavadního vlivu. „Přestože se odebírám ke svým modlitbám, budu vám
všem vždy blízko a jsem si jistý, že
i vy budete blízko mně, i když zůstanu skrytý světu,“ řekl včera papež Benedikt XVI. na setkání s kněžími římské diecéze. Č TK

Chce zůstat skrytý před světem.

Č TK

Zprávy krátce

to děti být potichu, jsou velmi pozorné,“ dodává Procházková. Rozhovor s režisérkou Procházkovou najdete na Metro.cz

ONDŘEJ
NEKOLA
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Dražila se zbraň Cooka Japonský Valentýn
Ada

Rozárka

Hlasujte na www.ocko.tv. Jak
dopadlo hlasování tento týden
se dozvíte dnes v 16.30 hod.

1.
2.
3.
4.
5.

V Japonsku byl včerejší Valentýn
opět jednosměrným svátkem,
kdy dárky dostávají jen muži.
Ovšem za měsíc oslaví Japonsko
Bílý den, kdy naopak muži nadělují ženám nějaký bílý dárek. Č TK

Írán. Blafoval s fotkou nové
stíhačky, šlo však o montáž

7.
8.
9.

ruDimental feat.
JOhn newmann
& alex clare
not giving in



10.

KrYštOf feat.
J. nOhavica
Křídla z mýdla

Óčko chart deníku Metro
uvidíte v pátek v 16.30 hod
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10% sleva

Na veškerý metrový textil lze uplatnit slevu na základě
tohoto inzerátu.

10% sleva platí od 8. 2. do 8. 4. 2013

3× v Praze

 

6.

One DirectiOn
Kiss You
raegO feat.
ch. DelaneY
Jediný co mám
a Banquet
climb the hill
James arthur
impossible
taYlOr swift
i Knew You were
trouble
will.i.am feat.
BritneY spears
scream & shout
imagine DragOns
it‘s time
50 cent feat.
eminem & aDam
levine my life

Za 219 600 australských dolarů
(asi 4,3 milionu korun) se včera
v Austrálii vydražila pistole britského mořeplavce a objevitele Jamese Cooka. Cena několikanásobně překonala odhady.

Haškova
Praha
Le ná | te
Haškov
aš va 10
0 | Pra
a 7 – Letná
tel.: 23
233 37
376 53
536
Košická
oši á 27
7 | Praha
rah 10 – Vršovice
V ov e | tel.:
tel
el : 271
71 740
40 541
41
Sázavská 34 | Praha 2 – Vinohrady | tel.: 222 510 625

Vlevo výsledná montáž, vpravo možné zdrojové fotografie.

Íránská tisková agentura vydala fotografii nové stíhačky. Během několika
hodin se však povedlo dokázat, že je
to fotomontáž. Diktátorské režimy
jsou podobnými přešlapy proslulé.
Na montáž upozornil The Atlantic.
Odhalit ji přitom nebylo těžké. Od
počátku totiž bylo jasné, že stíhačka
v této podobě létat nemůže, a zbývalo
jen najít důkaz v podobě zdrojových
fotek (nahoře z MashreghNews.ir,
dole z PickyWallpapers.com). Výsled-

KO LÁŽ: TE C HNE T.C Z

ná fotomontáž (KhouzNews.ir) pouze
přidává efekt pohybového rozmazání
a autor si také trochu pohrál s barvami sopky. Nedělal si naopak žádné
starosti s vyvážením bílé u stíhačky.
Prezentace leteckých strojů pomocí vizualizací jsou celkem běžné,
ovšem mělo by to být výslovně uvedeno, stejně jako zdrojové fotografie.
Po takovém upozornění ovšem není
na stránkách íránské agentury ani
stopa. TE C HNE T.C Z

NYNÍ NAKUPUJTE LÁTKY ON-LINE NA

WWW.DUMLATEK.CZ

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

Zprávy krátce

Metylalkohol
stál Becherovku
sto milionů
Omezení prodeje lihovin
kvůli metylalkoholové
aféře stálo loni karlovarskou Becherovku sto milionů korun. Tržby firmy
ve 2. pololetí klesly o
dvanáct procent ve srovnání se stejným obdobím předešlého roku.
Ztráty způsobila prohibice firmě i v exportu.

Víno bude dobré

Tuzemští vinaři loni sklidili 59 990 tun
hroznů, což bylo
o třetinu méně než
v roce 2011. Vyplývá to ze statistik,
které zveřejnil
Český statistický úřad. Z dlouhodobého hlediska patří loňská sklizeň k
podprůměrným. Kvalita
loňského ročníku bude však
prý dobrá. Č TK

Argentinci kvůli
inflaci nakupují
na splátky i saláty
Inflační past hrozí
sklapnout v současné Argentině.

V nejevropštější zemi Latinské Ameriky můžete na splátky koupit letenku, ale dokonce i hlávkový salát. Někdo platí kreditní kartou, protože jinou možnost, než se zadlužit, nemá, jiní proto, že poslední měsíční splátky, které
uhradí, je vyjdou kvůli inflaci
mnohem levněji, píše španělský deník El País. Hospodářský růst se rozhodla tamní
vláda totiž podnítit zvýšením
spotřeby. A jak poznamenává
El País, hospodářský růst v letech 2003 až 2011 dosahoval
v průměru 7,5 procenta. Infla-
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O inflaci se nemluví

Argentinská prezidentka
Cristina Fernándezová ve
svých projevech o inflaci
téměř nemluví.
●

●

Pokud už zmíní téma inflace, tak jen proto, aby vysvětlila, že se nejedná o prioritu
její vlády.
Ve více než 200 projevech
během minulého roku vyslovila 432krát slovo „růst“.
A jen 24krát slovo „inflace“,
vypočítává El País.

ce se však rozjela na plné obrátky, ještě rychleji rostly platy. Výsledkem toho všeho
bylo, že růst HDP spadl z předloňských 8,9 % na loňská dvě
procenta.
Inflace se však nezastavila
a vláda začala strkat hlavu do
písku. Později se rozhodla
pro ještě horší krok: tamní
statistický úřad donutila snížit ukazatele inflace, a tak
veškerá statistika ztratila důvěryhodnost. V současné
době oficiální čísla odhadují
inflaci na 10,8 procenta, neoficiální odhady však mluví
o 25 procentech. Nad Argentinou se tak již podruhé v tomto století stahují mračna.

ONDŘEJ
NEKOLA

ondrej.nekola@metro.cz

Budvar. Vidí
budoucnost
v plechu
Budějovický Budvar uvedl do
provozu novou stáčírnu piva
do plechovek. Dosud ho takto plnil v pivovaru Ottakringer ve Vídni. Linka má hodinovou kapacitu 16 800 plechovek. Zatímco v roce 2005
Budvar prodal v plechovkách
devět tisíc hektolitrů piva
v plechovkách, loni to bylo
více než 74 tisíc hektolitrů.
Asi 75 procent směřovalo na
export, největší objemy do
Rakouska, Švýcarska, Německa a Kanady. Stáčírna bude plnit pivo do plechovek o objemu 0,33, 0,44 a 0,5 litru. Č TK
Kurzy
EURO
25,32
DOLAR
19,00
LIBRA
29,54
NAFTA:
NATURAL:

35,83
36,34

Metro

inzerce

men women ONLY

Golem ožije v počítačové
hře z historické Prahy

Stará pražská pověst zaujala americké vývojáře.
Golem by měl bojovat proti Borgiům.
Tým Moonbot Studios z města Shreveport v Louisianě by
rád legendu o golemovi, kterého měl v 16. století stvořit
židovský rabín Jehuda Löw
ben Becalel, přivedl na obrazovky počítačů. Mělo by jít
o historickou akční hru s prvky fantasy pojmenovanou
jednoduše The Golem. Další
prostředky na její vývoj, který už běží na plné obrátky, by
ale rádi získali od herní komunity.
Na specializovaném portálu Kickstarter, který podobným projektům pomáhá,
tým Moonbot Studios představil svou hru minulý týden.

Zapomeňte na „Werichova“ golema.

Staňte se golemem
Titul by měl být určen pro
platformy PC, Mac a Linux.
Vyjít má až v roce 2015.
●

Hráč se ve hře zhostí role
golema, jehož schopnosti by
mělo být možné v průběhu
hry postupně vylepšovat.

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

MO O NBO T STUD IO S

Na její vývoj by od hráčů rádi
získali 750 tisíc dolarů. Zatím
se jim sešlo necelých 40 tisíc.
Aby jejich žádost na Kickstarteru uspěla, musí zbývající finanční prostředky získat do
čtyřiceti dnů.
Pokud by hru dotáhli do
zdárného konce, šlo by o zcela unikátní počin. Zahraniční
počítačové hry totiž bývají za-

sazeny do českých reálií jen
zcela výjimečně. Ačkoli se
hra o golemovi nebude držet
striktně historie, stále by
měla velmi věrně odrážet dobovou atmosféru a architekturu. Vývojáři kvůli tomu dokonce navštívili Prahu.
Podle autorů hry je golem
ve své podstatě předobrazem
pro ještě mnohem slavnější
fiktivní umělé bytosti, jako je
Frankenstein nebo Terminátor. Jeho legenda je týmž příběhem o oživlém stroji, který
se obrátil proti svému stvořiteli. V tomto případě však golem nemá být jen neohrabaným služebníkem, ale spíše
válečným strojem, který má
pomoci Prahu uchránit před
invazí šlechtického rodu Borgiů. V tomto směru už vývojáři popustili uzdu své fantazii,
což by ale nemuselo vadit.

JIŘÍ
BIGAS

2
víkend
Divadlo

Rytíři
v Semaforu
Pražské Divadlo Semafor
dnes večer uvede novou
hudební komedii Rytíři
z Blaníku a krasavice Lída. Ta
je už pátou novinkou v této
sezoně. Jiří Suchý v tomto
případě opět spolupracoval
s hudebním skladatelem
Michalem Pavlíčkem, sám
je autorem libreta, textů písní
a režisérem.

jiri.bigas@metro.cz
inzerce

Poznejte s námi svět
Pouze nyní se slevou až

zín
první unisexový maga a
zdarm
2013
únor

“VŽDYŤ JÁ POŘÁDNĚ NIC NEUMÍM,”

09

VÍKEND

5%

4. 4. –7. 4.

Vídeň krásná a zajímavá – autokarem

5 490Kč

5 216 Kč

27. 3. –31. 3.

Velikonoční Holandsko – autokarem

6 490 Kč

6 166 Kč

1. 5. –5. 5.

Amsterdam a kvetoucí zahrady Keukenhof – autokarem

6 990 Kč

6 641 Kč

11. 4. –14. 4.

Řím – letecký víkend

11 990 Kč

11 391 Kč

25. 4. –28. 4.

Paříž – prodloužený letecký víkend

11 990 Kč

11 391 Kč

11. 4. –14. 4.

Istanbul – město dvou kontinentů – letecky

13 990 Kč

13 291 Kč

25. 4. –29. 4.

Islandská pohlednice – letecký víkend

21 990 Kč

20 891 Kč

28. 4. –2. 5.

Madeira – prodloužené letecké víkendy – letecky

22 990 Kč

21 841 Kč

13. 4. –22. 4.

Putování Cejlonem – za vůní čaje – letecky

38 680 Kč

36 746 Kč

20. 4. –2. 5.

Grand tour Marokem – letecky

38 990 Kč

37 041 Kč

6. 4. –14. 4.

Čínské metropole rychlovlakem – letecky

39 990 Kč

37 991 Kč

12. 4. –28. 4.

Velká cesta Jižní Amerikou – letecky

129 990 Kč

123 491 Kč

Poznávací programy do celého světa • Kombinace poznávání s pobytem u moře
Okruhy více zeměmi • Hvězdicové programy • Letecké víkendy s průvodcem
Plavby s all inclusive a delegátem • Individuální programy • Profesionální průvodci
NOVĚ možnost cestování
bez příplatku za jednolůžkový
pokoj (více informací u CK).

Více zájezdů naleznete na:

www.firotour.cz

PO SVĚTĚ ŠIRÉM JEDINĚ S FIREM

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
15. února 2013
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které zveřejnil
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prý dobrá. Č TK
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V nejevropštější zemi Latinské Ameriky můžete na splátky koupit letenku, ale dokonce i hlávkový salát. Někdo platí kreditní kartou, protože jinou možnost, než se zadlužit, nemá, jiní proto, že poslední měsíční splátky, které
uhradí, je vyjdou kvůli inflaci
mnohem levněji, píše španělský deník El País. Hospodářský růst se rozhodla tamní
vláda totiž podnítit zvýšením
spotřeby. A jak poznamenává
El País, hospodářský růst v letech 2003 až 2011 dosahoval
v průměru 7,5 procenta. Infla-
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Argentinská prezidentka
Cristina Fernándezová ve
svých projevech o inflaci
téměř nemluví.
●
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Pokud už zmíní téma inflace, tak jen proto, aby vysvětlila, že se nejedná o prioritu
její vlády.
Ve více než 200 projevech
během minulého roku vyslovila 432krát slovo „růst“.
A jen 24krát slovo „inflace“,
vypočítává El País.

ce se však rozjela na plné obrátky, ještě rychleji rostly platy. Výsledkem toho všeho
bylo, že růst HDP spadl z předloňských 8,9 % na loňská dvě
procenta.
Inflace se však nezastavila
a vláda začala strkat hlavu do
písku. Později se rozhodla
pro ještě horší krok: tamní
statistický úřad donutila snížit ukazatele inflace, a tak
veškerá statistika ztratila důvěryhodnost. V současné
době oficiální čísla odhadují
inflaci na 10,8 procenta, neoficiální odhady však mluví
o 25 procentech. Nad Argentinou se tak již podruhé v tomto století stahují mračna.

ONDŘEJ
NEKOLA
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Budvar. Vidí
budoucnost
v plechu
Budějovický Budvar uvedl do
provozu novou stáčírnu piva
do plechovek. Dosud ho takto plnil v pivovaru Ottakringer ve Vídni. Linka má hodinovou kapacitu 16 800 plechovek. Zatímco v roce 2005
Budvar prodal v plechovkách
devět tisíc hektolitrů piva
v plechovkách, loni to bylo
více než 74 tisíc hektolitrů.
Asi 75 procent směřovalo na
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hře z historické Prahy

Stará pražská pověst zaujala americké vývojáře.
Golem by měl bojovat proti Borgiům.
Tým Moonbot Studios z města Shreveport v Louisianě by
rád legendu o golemovi, kterého měl v 16. století stvořit
židovský rabín Jehuda Löw
ben Becalel, přivedl na obrazovky počítačů. Mělo by jít
o historickou akční hru s prvky fantasy pojmenovanou
jednoduše The Golem. Další
prostředky na její vývoj, který už běží na plné obrátky, by
ale rádi získali od herní komunity.
Na specializovaném portálu Kickstarter, který podobným projektům pomáhá,
tým Moonbot Studios představil svou hru minulý týden.

Zapomeňte na „Werichova“ golema.

Staňte se golemem
Titul by měl být určen pro
platformy PC, Mac a Linux.
Vyjít má až v roce 2015.
●

Hráč se ve hře zhostí role
golema, jehož schopnosti by
mělo být možné v průběhu
hry postupně vylepšovat.

SVĚŘILA SE NÁM V ROZHOVORU HEREČKA
KRISTÝNA LEICHTOVÁ. PROHLÉDNĚTE SI JEJÍ
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MAGAZÍNŮ SVÁTEK LÁSKY? A JAKÉ TO JE PSÁT
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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,
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být táta. A jak se mu
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natáčení Babovřesk
Zdeňkem Troškou?

Kristýna
Leichtová

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

ZDARMA NA VÍCE NEŽ
500 DISTRIBUČNÍCH
MÍSTECH V ČR*
*SEZNAM VŠECH DISTRIBUČNÍCH MÍST
NALEZNETE NA WWW.METRO.CZ

MO O NBO T STUD IO S

Na její vývoj by od hráčů rádi
získali 750 tisíc dolarů. Zatím
se jim sešlo necelých 40 tisíc.
Aby jejich žádost na Kickstarteru uspěla, musí zbývající finanční prostředky získat do
čtyřiceti dnů.
Pokud by hru dotáhli do
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počítačové hry totiž bývají za-
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ve své podstatě předobrazem
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fiktivní umělé bytosti, jako je
Frankenstein nebo Terminátor. Jeho legenda je týmž příběhem o oživlém stroji, který
se obrátil proti svému stvořiteli. V tomto případě však golem nemá být jen neohrabaným služebníkem, ale spíše
válečným strojem, který má
pomoci Prahu uchránit před
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Istanbul – město dvou kontinentů – letecky

13 990 Kč

13 291 Kč

25. 4. –29. 4.

Islandská pohlednice – letecký víkend

21 990 Kč

20 891 Kč

28. 4. –2. 5.

Madeira – prodloužené letecké víkendy – letecky

22 990 Kč

21 841 Kč

13. 4. –22. 4.

Putování Cejlonem – za vůní čaje – letecky

38 680 Kč

36 746 Kč

20. 4. –2. 5.

Grand tour Marokem – letecky

38 990 Kč

37 041 Kč

6. 4. –14. 4.

Čínské metropole rychlovlakem – letecky

39 990 Kč

37 991 Kč

12. 4. –28. 4.

Velká cesta Jižní Amerikou – letecky

129 990 Kč

123 491 Kč

Poznávací programy do celého světa • Kombinace poznávání s pobytem u moře
Okruhy více zeměmi • Hvězdicové programy • Letecké víkendy s průvodcem
Plavby s all inclusive a delegátem • Individuální programy • Profesionální průvodci
NOVĚ možnost cestování
bez příplatku za jednolůžkový
pokoj (více informací u CK).

Více zájezdů naleznete na:

www.firotour.cz

PO SVĚTĚ ŠIRÉM JEDINĚ S FIREM

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

Laterna magika nabízí
dětem „4D divadlo“
Laterna magika
a režisérka Procházková přichystaly novou rodinnou
inscenaci Vidím
nevidím.

V představení nejen pro děti,
ale i jejich rodiče se rozhodla
režisérka Maria Procházková
(autorka celovečerních snímků Kdopak by se vlka bál či
Žralok v hlavě) propojit prvky divadla, filmu a tance. Vytvořila tak originální imaginární svět malé holčičky, jež
měla problémy se zrakem. Inspiraci našla v knize své tety
Ivy Procházkové Pět minut
před večeří. „Nejprve jsem
přemýšlela, že bych příběh
zpracovala jako animovaný
film, tak bych ale spoustu
věcí dovysvětlovala a nedala
žádný prostor pro divákovu
představivost,“ vysvětluje
Procházková Metru, proč se
nakonec obrátila na Laternu
magiku. „Příběh je o holčičce, která část děje nevidí. Ve
filmu však nejde používat
tma, zvlášť když je příběh určen dětem. Zatímco když z ničeho nic zhasnete v sále, nutí
inzerce

Hlavní role

V roli malé Agátky se střídají
osmiletá Rozárka Husáková
a sedmiletá Ada Matoušů.
Jak se vám hraje s Lindou Rybovou a Tomášem Měcháčkem?
Ada: Hraje se nám s nimi
dobře, jsou milí, vtipní.
Rozárka: Mě to s nimi baví,
nikdy se s nimi nenudím, takže zábava.

Jak vypadá svět malé holčičky, jež nevidí?

Termíny představení
1. premiéra proběhla včera,
druhá je přichystána na dnes.
●

Nejbližší reprízy: neděle
17. února, 24. a 25. března
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VÍKEND

NS

Přijdou se na vás podívat kamarádi, spolužáci?
Rozárka: Přijde se na mě podívat moje nejoblíbenější kamarádka a myslím, že přijde
i jeden kamarád.
Ada: Přijdou, myslím, dvě kamarádky, ty se mnou do školy nechodí, ale jsou to moje
nejlepší kamarádky, potom
jedna kamarádka ze třídy
a rozhodně takovej velkej
kluk ze třídy, ten z toho úplně šílel.

Kohák. Pro
politiky netočí!
Jakub Kohák, známý vousáč
„Zadar“ z reklamy jistého
operátora i brankář Okresního přeboru, je v kurzu. Kam
přijde, tam pobaví. A tak nemohl chybět ani u Drzé Diany. A co jí prozradil? Například to, že si sám při fotbale
zlomil nohu. „Mám tak strašně rychlou kličku, že jsem
zfauloval sám sebe.“ Jakub je
ale hlavně režisér reklam.
I on má však hranice, za které nejde. Odmítl tak natočit
spot pro tři prezidentské kandidáty. Jaké? To se dozvíte
dnes u Drzé Diany. ME TRO

DRZÁ DIANA
Sledujte dnes večer
ve 21.10 hod na Óčku.

Óčko chart
deníku Metro

ondrej.nekola@metro.cz

Papež zamíří
do ústraní

Budu vám všem vždy
blízko, vzkázala včera
věřícím dosluhující
hlava katolické církve.

Papež Benedikt XVI. dal včera najevo, že se po své rezignaci ke konci tohoto měsíce stáhne do izolace. Kritici odstupující hlavy katolické církve
ale vyjadřují obavy, aby se Benedikt
XVI. nestal „stínovým papežem“. To
popírá poradce pro komunikaci Vatikánu Greg Burke, který se domnívá,
že papežova volba uchýlit se do kláštera na okraji Vatikánských zahrad,
jenž se nyní k tomuto účelu renovuje, svědčí o jeho úmyslu vzdát se dosavadního vlivu. „Přestože se odebírám ke svým modlitbám, budu vám
všem vždy blízko a jsem si jistý, že
i vy budete blízko mně, i když zůstanu skrytý světu,“ řekl včera papež Benedikt XVI. na setkání s kněžími římské diecéze. Č TK

Chce zůstat skrytý před světem.

Č TK

Zprávy krátce

to děti být potichu, jsou velmi pozorné,“ dodává Procházková. Rozhovor s režisérkou Procházkovou najdete na Metro.cz

ONDŘEJ
NEKOLA
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Dražila se zbraň Cooka Japonský Valentýn
Ada

Rozárka

Hlasujte na www.ocko.tv. Jak
dopadlo hlasování tento týden
se dozvíte dnes v 16.30 hod.

1.
2.
3.
4.
5.

V Japonsku byl včerejší Valentýn
opět jednosměrným svátkem,
kdy dárky dostávají jen muži.
Ovšem za měsíc oslaví Japonsko
Bílý den, kdy naopak muži nadělují ženám nějaký bílý dárek. Č TK

Írán. Blafoval s fotkou nové
stíhačky, šlo však o montáž

7.
8.
9.

ruDimental feat.
JOhn newmann
& alex clare
not giving in



10.

KrYštOf feat.
J. nOhavica
Křídla z mýdla

Óčko chart deníku Metro
uvidíte v pátek v 16.30 hod
a v repríze v neděli v 10 hod.
Hlasovat můžete až do úterní
půlnoci.
půlnoc

© ČNS IFPI 2010

10% sleva

Na veškerý metrový textil lze uplatnit slevu na základě
tohoto inzerátu.

10% sleva platí od 8. 2. do 8. 4. 2013

3× v Praze

 

6.

One DirectiOn
Kiss You
raegO feat.
ch. DelaneY
Jediný co mám
a Banquet
climb the hill
James arthur
impossible
taYlOr swift
i Knew You were
trouble
will.i.am feat.
BritneY spears
scream & shout
imagine DragOns
it‘s time
50 cent feat.
eminem & aDam
levine my life

Za 219 600 australských dolarů
(asi 4,3 milionu korun) se včera
v Austrálii vydražila pistole britského mořeplavce a objevitele Jamese Cooka. Cena několikanásobně překonala odhady.

Haškova
Praha
Le ná | te
Haškov
aš va 10
0 | Pra
a 7 – Letná
tel.: 23
233 37
376 53
536
Košická
oši á 27
7 | Praha
rah 10 – Vršovice
V ov e | tel.:
tel
el : 271
71 740
40 541
41
Sázavská 34 | Praha 2 – Vinohrady | tel.: 222 510 625

Vlevo výsledná montáž, vpravo možné zdrojové fotografie.

Íránská tisková agentura vydala fotografii nové stíhačky. Během několika
hodin se však povedlo dokázat, že je
to fotomontáž. Diktátorské režimy
jsou podobnými přešlapy proslulé.
Na montáž upozornil The Atlantic.
Odhalit ji přitom nebylo těžké. Od
počátku totiž bylo jasné, že stíhačka
v této podobě létat nemůže, a zbývalo
jen najít důkaz v podobě zdrojových
fotek (nahoře z MashreghNews.ir,
dole z PickyWallpapers.com). Výsled-

KO LÁŽ: TE C HNE T.C Z

ná fotomontáž (KhouzNews.ir) pouze
přidává efekt pohybového rozmazání
a autor si také trochu pohrál s barvami sopky. Nedělal si naopak žádné
starosti s vyvážením bílé u stíhačky.
Prezentace leteckých strojů pomocí vizualizací jsou celkem běžné,
ovšem mělo by to být výslovně uvedeno, stejně jako zdrojové fotografie.
Po takovém upozornění ovšem není
na stránkách íránské agentury ani
stopa. TE C HNE T.C Z

NYNÍ NAKUPUJTE LÁTKY ON-LINE NA

WWW.DUMLATEK.CZ

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

Zprávy krátce

Noví soudci až
na konci jara
Obsazení Ústavního soudu se podle předsedy
Pavla Rychetského vyřeší nejdřív koncem května, když půjde vše hladce. Řekl to po schůzce s
Milošem Zemanem. Č TK

Láska. On-line
Společnost Google oslavila
svátek svatého Valentýna animací na Google Doodle, Seznam.cz zase hodnotil zamilovanost e-mailů, které byly
poslány 14. února. „Pomocí
mailu jsme během dopoledne měřili míru zamilovanosti
lidí,“ popisuje mluvčí Seznamu Jakub Šumavský. AV

Valentýn

Valentýna včera oslavil Google dvěma ruskými koly.
●

Lidé si je mohli na Googlu
roztočit. A proč? 14. února
roku 1858 se narodil jejich
konstruktér George Ferris.

Ze staré tramvaje bude pomník

Z historické tramvaje z roku 1909, která ještě do podzimu minulého roku fungovala jako
seník na jednom statku u Opavy, se stane pomník jihlavské tramvajové dopravy na
mostě U Jánů. Ještě než se tak stane, musí vůz projít renovací. Do výběrového řízení za
1,5 milionu korun se zatím žádná firma nepřihlásila.
MAG ISTRÁT MĚ STA J IHLAVY

Komunista.
Funkci má dál
Ani transparenty, ani dvě petice za odstoupení nevedly včera k odvolání náměstka
hejtmana Karlovarského kraje
pro školství Václava Sloupa
z KSČM. Už druhé hlasování zastupitelstva, kde má většinu
KSČM a ČSSD, bývalý politruk
Pohraniční stráže ustál. Č TK
inzerce

Zprávy krátce

Zaplatili viru
Desítky lidí na Zlínsku zaplatily smyšlenou pokutu
za své údajné trestné
činy. Uvěřili výzvě, kterou
jim počítačový virus poslal do jejich počítače. Policie po pachatelích pátrá. Č TK
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Neznásilnil, teď
se mu omluvili
Ministerstvo spravedlnosti se konečně omluvilo
Janu Šafránkovi. Muž
z Hlinska si v 90. letech
odseděl rok za znásilnění,
i když byl nevinný. Vysoudil 4,5 milionu. iDNE S.cz

Zaplatíme
za plomby?
Pacienty možná
čekají novinky.

Platbu běžných plomb v hotovosti, snazší přechod k jiné
zdravotní pojišťovně či bonus tisíc korun ročně od pojišťovny za účast na prevenci
chystá ministerstvo zdravotnictví pro pacienty v novelách zákonů.
Ministerstvo se znovu pokusí prosadit placení amalgámových plomb, platby za ně
by se ale netýkaly dětí a seniorů nad 65 let a nemocných.
Nadále by ovšem pojišťovny
plně hradily zubní prevenci.
Zubaři dokonce navrhují, aby
se ještě rozšířila. Vynětím
plomb z úhrad by systém
ušetřil a peníze by ministerstvo chtělo dát na péči o lidi
s rakovinou či vzácným onemocněním. Užití fondu prevence se podle návrhu má
rozšířit o možnost dát finanční bonus pojištěncům za
účast na preventivních programech a dodržování léčebných opatření. Pojišťovny by

Film Láska nesentimentálně a analyticky zkoumá závěrečnou etapu lidského života. Jak s
tím divák naloží, je
zcela v jeho rukou.

Připravte si peníze a čas.

●

●

Za běžné plomby si zaplatíme. Pojišťovny je budou hradit pouze dětem a seniorům. Systém by tak měl ušetřit 1,5 miliardy ročně.
Když budete chodit na preventivní prohlídky, pojišťovna by vám mohla vyplatit bonus 1000 Kč ročně.
Ministerstvo zdravotnictví
svůj plán vládě předloží
v březnu, platit by mohl od
ledna příštího roku.

si mohly konkurovat širší nabídkou preventivních programů, bonus by mohl být v různé výši, maximálně 1000 korun za rok. Ministerstvo si od
návrhu slibuje zvýšení zájmu
o vyšetření rakoviny tlustého
střeva a konečníku, jež zatím
absolvovala jen pětina ohrožených osob. Nominální pojistné v návrhu není, podle
doporučení vlády ho musí ještě projednat odborníci. Č TK

Smrt je nejdřív rozdělí...

Láska. Poťouchleji snad už Michael Haneke svůj film o neodvratné smrti a závěrečné
fázi lidského života nemohl
pojmenovat. Jak zdánlivě prosté a nekomplikované. Ostatně jako celý film. Jestli ale
něco charakterizuje tvorbu
tohoto sofistikovaného manipulátora (Funny Games, Pianistka, Bílá stuha), je to kromě úsporného stylu, záměrných zámlk či nedořečeností,
promyšlených scénářů a velmi citlivého vedení herců právě velmi rafinované působení na divákovy emoce.

Láska

Premiéra: včera
●

●

●

Režie a scénář: M. Haneke
Hrají: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppertová
Francie, Německo, Rakousko, 2012, 125 minut

I tento zdánlivě odtažitě natočený film diváka nenápadně pohlcuje a znejisťuje, rozhodně jej nevede k nějaké dopředu připravené tezi.
Nejprve se divák seznámí
s ústřední manželskou dvojicí Georgesem (Jean-Louis
Trintignant) a Annou (Emmanuelle Riva) – bohatými učiteli hudby na penzi – na koncertě Annina žáka. To je také poslední moment, kdy byli spo-

Jan Fischer má po prohrané
bitvě o Hrad milionové dluhy. Bude muset odhadem doplatit ještě sedm až osm milionů, zatím však neví, kde
peníze vezme. Uvedla to
včera MF DNES. „Je ve svízelné situaci, ale jasně
řekl, že peníze sežene
a vše splatí. Během
několika dnů to
bude jasné,“ sdělil

Ochutnejte nejlepší vína

Vydejte se do Valtic.
●

●

V obřích sklepech zámeckého podzemí ve Valticích se
můžete seznámit se stovkou
nejlepších moravských a českých vín.
Nový ročník celoroční degustační expozice bude otevřen v sobotu 2. března,
navštívit ji pak můžete po
celý rok.

ky s výkladem sommeliera
mohou lidé samotná vína nakoupit. JAN DAVID

lečně mimo domov. Pak
Anne dostane mrtvici, zákrok v nemocnici se nevydaří
a ona ochrne na polovinu
těla. Nic není jak dřív. Ale je
potřeba se s tím nějak vyrovnat. Důstojně vyrovnat.
Od této doby jsou manželé
uvězněni v prostorném bytě,
kde se až na výjimky celý
film odehrává. Ale pozor, divák je uvězněn s nimi. Prožívá s Georgesem a Anne zcela
všední situace, jejich nejistotu a strach. O životě venku –
třeba jaký byl pohřeb známého, co dělá dcera (Isabelle
Huppertová) – se divák dozvídá jen zprostředkovaně skrze
vyprávění postav.
Zhoršující se Annin stav po
druhé mrtvici pak vystaví milující se dvojici, kterou uchvacujícím způsobem ztvárnili
oba zkušení herci, těžké
zkoušce. Ostatně podobně
jako diváka, který se v závěru
může ptát: A co je to vlastně
ta láska? ALE Š ME Č ÍŘ

...a pak opět spojí.

BRAŇTE SE NÁSTRAHÁM ZIMY

GUNAPREVAC

šéf jeho volebního výboru,
chirurg Jan Pirk. Problém nastal 31. ledna, kdy skončila činnost Fischerovy kanceláře. Bylo
nutné vyplatit mzdu
zaměstnancům a uhradit další výdaje, třeba
za telefon. Fischer musel nakonec ze svého
zaplatit 350 tisíc korun. iDNE S.cz

k prevenci i léčbě

nano

farmakollooggiiee

❖ šetrná, přírodní léčba
❖ pro děti i dospělé
❖ nežádoucí účinky nebyly dosud
zaznamenány

Školy. Druhá
zkouška
s novinkami
Zatímco v minulém roce byly
v testech žáků 5. a 9. tříd úlohy, v nichž mohli školáci vybrat jednu nebo více správných odpovědí, nově budou
v testech třeba úkoly na přiřazování obrázků nebo textu.
Novinek je víc. Ve druhém
kole generálních zkoušek si
žáci vedle povinné angličtiny
budou moci vybrat i němčinu
nebo francouzštinu. Oproti
loňsku se také testování protáhne na čtyři týdny, probíhat bude od 13. května do
7. června. Účast škol je povinná, příští rok už by se mělo
testovat naostro. BE L

ARTC AM

inzerce

Fischer. Samý dluh

Nejlepší. Králem vín
je chardonnay z Bzence

Sto nejlepších vín si můžete
užít ve Valticích, představuje
je Salon vín, který vyhlásil výsledky soutěže o nejlepší moravská a česká vína. Letos
bylo přihlášeno 1622 vzorků.
„Letošní kolekce špičky mezi
našimi víny potvrdila kvalitu
ročníku 2011,“ komentoval
výsledky Pavel Krška, ředitel
Národního vinařského centra. Absolutním šampionem
a zároveň vítězem kategorie
bílých suchých a polosuchých se stalo Chardonnay
2011, pozdní sběr ze Zámeckého vinařství Bzenec, z obce
Vracov. Ve sklepích valtického zámku si kromě ochutnáv-

Hanekeho Láska
se zadře pod kůži

Co změny přinesou

●
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Basiková slaví novou deskou

Poslední léta v hudební branži jsou pro zpěvačku Báru Basikovou, která v neděli oslaví padesátiny, ve znamení návratů. V roce 2005 se vrátila do kapely Precedens a se skupinou natočila její zatím poslední album Aurora. V loňském roce se opět představila v titulní roli Lucrezie
v obnovené premiéře muzikálu Lucrezia Borgia. Letos by konečně – po
dlouhých dvanácti letech – měla vyjít její nová sólová deska. Č TK/MAF RA

Lék k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Informační servis: inPHARM, s.r.o. tel.: 241 432 133, e-mail: inpharm@inpharm.cz, www.inpharm.cz

K dostání v lékárnách a na www.samoleceni.cz

V době, kdy lidské hemžení
mezi výběhy zvířat nahradí
sníh a led, je návštěva zoo úplně jiným zážitkem než v létě.
„Venku je sice klid, ale v pavilonech je pořád živo,“ řekl
mluvčí zoo Michal Šťastný.
Návštěvníci mohou obdivovat i nové přírůstky, kromě
gorilího samečka třeba malé
žirafy v africkém pavilonu,
varany a želvy v pavilonu velkých želv či první letošní paovci.
Na další si zatím musí počkat. „Mládě orangutana uvidí návštěvníci asi až příští týden, protože samice je z lidí
zatím nervozní, a slůně až na
jaře po otevření nového pavilonu,“ vypočítává Šťastný.
V zoo už netrpělivě čekají
na jaro. Jeho příchod v zahradě tradičně oznamují krkavci. „Jakmile krkavci u nás
v pražské zoo snesou vejce,
všichni víme, že mláďata se
inzerce

protože Kauﬂand
je ﬁrma
s budoucností!

Víkend v zoo

Zahrada nabízí i v zimě řadu
zajímavých akcí a programů:
●

●

Zoostezka
Stačí si u vchodu vzít soutěžní tiket a navštívit deset stanovišť ve spodní části zoo.
Správné odpovědi vyplníte
do hracího tiketu a ten pak
vhodíte do schránky u hlavního východu. Vítězové dostanou malé dárky.

vylíhnou do přívětivého jarního počasí. Je to prý předpověď prověřená generacemi,“
prozradil s úsměvem ředitel
zahrady Miroslav Bobek. Na
snůšku ale v zoo zatím jen čekají.

ROBERT
OPPELT

robert.oppelt@metro.cz

Autopojistka: více
muziky i peněz

Nové knihy

Život v ulicích
staré Prahy

Další svazek z edice
Zmizelá
Praha je dílem historika Zdeňka
Míky. Zaměřuje se
na běžný
život na pražských ulicích. Na dvou stech dobových obrázcích zachycuje například zapomenutá pouliční řemesla i
nejznámější pražské figurky. Kniha z nakladatelství Paseka stojí 360 Kč.

Příjmy z povinného ručení nepokrývají odškodné, proto se zdražuje.

Jezuité. Co o nich
určitě nevíte

Krmení a cvičení
Po celý den můžete pozorovat krmení a cvičení tučňáků, velbloudů, žiraf, šelem,
varanů a ptáků. Přesné časy
jsou na webu zahrady
www.zoopraha.cz.

Nejsledovanější v zoo – gorilka a krkavec

2x ZO O PRAHA

Málokterá instituce má tak
negativní
pověst
jako jezuité. Kniha
historika
Milana
Bubna podrobně popisuje pravdivou historii Tovaryšstva Ježíšova u nás
i ve světě, vliv na české
školství i podíl jezuitů
z Čech v misiích. Kniha
z nakladatelství Libri stojí 520 Kč. ROW

Umění zabíjet. Výstava
panenek, o které se mluví
Známé panenky Barbie a Ken
se na snímcích fotografa
Lukáše Houdka pro výstavu
Umění zabíjet změnily. Místo
bezstarostného válení na pláži se jejich tváře objevují ve
zlověstných výjevech z roku
1945, které provázely odsun
sudetských Němců z Československa. „Chci konfrontovat veřejnost, která tyto pří-

Galerie Artwall

L. HO UD E K

pady zločinů na Němcích pokrytecky zamlčuje a vyhýbá
se skutečnosti, že jsme v pozici obětí byli současně agresory,“ vysvětluje fotograf.
Výstava Umění zabíjet je
k vidění v galerii Artwall
(opěrná stěna Letné, nábřeží
Kapitána Jaroše) a v Galerii
Národní technické knihovny
do 31. března. ROW
Zprávy krátce

Tychonovy záhady
odhalí výstava

Ve foyeru budovy Akademie věd na Národní třídě představují vědci výsledky výzkumů ostatků
dánského vědce Tychona Brahe, který působil
na dvoře Rudolfa II. Kolem jeho života a smrti
je řada otázek, na které
vědci hledali odpověď.
Výstava je přístupná každý všední den, od 8 do
19 hodin. ROW
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DOMOV

Bára natočila pohádku

Na různých místech v Česku vzniká nová česká filmová
pohádka Kovář z Podlesí s Bolkem Polívkou nebo Bárou
Seidlovou v hlavních rolích. Filmaři natáčeli v Rožnově
pod Radhoštěm nebo v jeskyních na Českolipsku, kde
vznikla i slavná pohádka S čerty nejsou žerty. Premiéra
se chystá na 16. května.
BO NTO NF ILM

Zprávy krátce

Koupíte tradiční
pomazánkové

Beroun se brání
těžbě plynu

Zhruba v polovině letošního roku se současné pomazánkové máslo nově
přejmenuje na „tradiční
pomazánkové“. Přejmenování oblíbeného výrobku
v polovině října Česku nařídil Soudní dvůr EU. Č TK

Odpůrci těžby břidlicových plynů se sjedou do
Berouna. Berounsko je jednou z lokalit, kterou si
těžaři vyhlédli. Lidé se
bojí, že dojde k znečištění
podzemních vod. Konference se tam uskuteční od
6. do 8. března. iDNE S.cz

„Reklamní kampaně na povinné ručení už nemluví
o tom, kde smlouvu pořídíte
nejlevněji. Soustřeďují se spíš
na to, jaké a kolik služeb za
své peníze dostanete,“ upozorňuje na nové trendy odborník na pojištění Radek Hanuš. Povinné ručení tak
mnohdy obsahuje i prvky havarijního pojištění, které pojištěnce kryje například proti
riziku střetu se zvěří nebo
proti škodám způsobeným
živly. Za to se ovšem připlácí.
„Motoristé jezdící dlouhodobě bez nehody budou mít
u Allianz povinné ručení vyšší pouze o tři procenta, což je

Citát

„Pojistné sazby dosáhly minima ekonomické rentability, a
logicky tak rostou.“
MARCELA MACHOVÁ
ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

vzhledem k nákladům na provoz vozidla pod jejich rozlišovací schopností,“ tvrdí mluvčí této pojišťovny Václav Bá-

lek. Podobně vzrostou letos
sazby i u České pojišťovny.
„Výjimkou mohou být vysoce
rizikové segmenty řidičů,
kde je nutno brát v úvahu jejich vysoký dlouhodobý škodní průběh,“ dodává Jan Marek z České pojišťovny. Zde
bude pojistka ještě dražší.
Tou nejrizikovější skupinou jsou podle statistik mladí řidiči. Ovšem ani starší
šoféři s více nehodami nebudou moci počítat s nižší sazbou. Jim se do ceny promítne
malus za škody.
A proč pojišťovny vůbec
zdražují? Některé totiž v boji
o klienty nasadily tak nízké
ceny, že jim nedokázaly pokrývat výši škod, zejména na
zdraví. Očekává se, že výše odškodného bude dále stoupat.

TOMÁŠ
BELICA

tomas.belica@metro.cz

Klaus. Stále kope do Havla

Prezident Václav Klaus si stojí za kritickými výroky o Václavu Havlovi, které uvedl
v polském týdeníku Do Rzeczy. „Jsou to mé dlouhodobé názory,“ řekl Klaus
při návštěvě českobudejovického pivovaru,
kde otevřel novou stáčírnu piva. Mimo jiné
nazval Havla extrémním levičá-

kem. Dosluhující prezident
uvedl, že jsou to názory, které zastává dlouhodobě, „ne-li
dokonce desetiletí“. „Byly to
lehce nahozené věty, za které se vůbec nestydím, které, myslím, jsou správné
a pravdivé,“ prohlásil.
Klaus v nedávném rozhovoru pro týdeník
Do Rzeczy Havla
označil za ex-

trémního levičáka, který bořil existující lidský řád.
Ostrých výroků na Havlovu
adresu z Klausových úst v poslední době přibývá. Například knihu Smrt v sametu
svého vicekancléře Petra Hájka, který Havla označil za služebníka Satanova a přirovnal
jej též k Antikristovi, Klaus
označil za téměř povinnou
četbu. iDNE S.cz
inzerce
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NOVOROČNÍ VÝPRODEJ
ANEB PROHŘEJTE SI KOSTI V LÁZNÍCH BĚLOHRAD

Ceny již od 700 Kč/noc s polopenzí
Z NABÍDKY VYBÍRÁME:

PROGRAM SENIOR
7 dní s polopenzí jen za 5 400 Kč
6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji***, 6x polopenze,
1x vstupní lékařská prohlídka, 12x procedura
BONUS:
volný vstup do bazénu, 1x pára a relaxační zóna,
1x sauna, 1x zákusek a káva

Kompletní
Kom
mpletní
m
letní nabídka akčních pobytů
pobyt na www.b
www.belohrad.cz
elohrad
rad.cz
rad
Lázně Bělohrad a.s. | Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad | rezervace na: info@belohrad.cz | tel.: +420 493 767 000

5%

Až krkavci snesou vejce,
přijde jaro už za chvíli
Zimní zoo má neopakovatelnou
atmosféru. Je tu
klid, chybí lidé.

12
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pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
15. února 2013
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Ukradli hodinky
za 750 tisíc korun

Kradli v pražských
hotelech. Vzali si
věci za statisíce.

Podle vyšetřovatelů se zloději
vydávali za personál hotelu,
přičemž si z pokojů odnesli
třeba luxusní hodinky za tři
čtvrtě milionu korun. Krimi-

nalisté zatím zaznamenali
dvě lednové krádeže v hotelech na Žižkově a Starém Městě. „Podle kamerových záběrů kradli stejní pachatelé,“
sdělil mluvčí policie Tomáš
Hulan. Pachatelé okrádají především ruské turisty.
Pachatelé údajně odcizili
v jednom z hotelů dvě kabelky, ve kterých byla hotovost,
platební karty, mobilní telefo-

Místo čtyř náměstků bude
mít od 1. března městská policie jen dva. Její nový šéf Eduard Šuster tvrdí, že se škrty se
musí začít v horních patrech.

Speciální promítání a party až do rána – to je připraveno
na tento víkend pro návštěvníky kina Aero, které v těchto dnech slaví 15 let svého fungování. Dnešní večer bude
zahájen Kusturicovým filmem Černá kočka, bílý kocour.
Patnáctiletá jízda bude po projekci pokračovat i na baru,
kde za pultem nebudou chybět DJové Saša Michailidis
a Jerry Žák. Narozeninové oslavy budou pokračovat také
v neděli dvěma exkluzivními předpremiérami očekávaných filmových novinek. Jednou z nich je oscarovými nominacemi ověnčená komedie Terapie láskou, kde v hlavních rolích hrají Robert De Niro a Jennifer Lawrence (na
fotografii).
BO NTO NF ILM

odborně nazývají žíly:
a) kapiláry
b) vény
c) aorty

Dvojčlennou posádku
kánoe tvoří vzadu
2 sedící
kormidelník,
vpředu maká
takzvaný:
a) háček
b) ráček
c) máček

MAF RA

dojde, protože ti lidé přijdou
o podstatnou část svých příjmů. V měsíční bilanci to
může být tak sedmdesát tisíc.

Budou se krátit stavy
i v nižších patrech?

Dojde k omezení míst

s příplatkem za vedení, tedy
řídicích pozic. První etapa se
týká jednotlivců, nikoliv
všech.

pobřeží Severní
Ameriky, jde o:
a) hlodavce
b) ptáka
c) brouka

Marek Mahdal,
Facebook
F O TO : 2x G E TTY

Počasí

Sněhový servis: skiareály

DNE S

ZÍTRA

Min: -2
Max: 2

Min: -2
Max: 2

15:35
16:05
16:40
17:05
17:25

Nový šéf má plány.

Bobra zná každý. Když
se ale mluví o
3 bobrušce,
která žije na

„Manželka
už léta žádala o rozvod,
tak jsem na něj nakonec
přistoupil a rozsekl to!“

ČT1

Kolik tím ušetříte?

Kvíz
Tepny známe i díky
filmům o Básnících
1 jako
artérie. Jak se ale

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

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

Náměstkyně pro prevenci
se nově stává vedoucí odboru
prevence, který je přímo podřízen řediteli. Úsek náměstka
pro celoměstské útvary se
zrušil bez náhrady a on bude
dále působit v řadách městské policie. V současné době
se rozhoduje mezi dvěma nabídkami.
První etapa změn není
o úsporách, ale o stanovení
jednoznačné odpovědnosti
a organizační struktury. Tři
lidé tedy budou připravovat
druhou etapu a právě ta je zásadní. Tam dojde k přesunu
desítek a stovek míst do přímého výkonu služby. K finanční úspoře samozřejmě

Napište svou bublinu

Stupeň zátěže: bio 2

Co bude se dvěma „nepotřebnými“ náměstky?

Kino Aero slaví 15 let

Sudoku

ny a luxusní parfém. Při další
krádeži se jeden z pachatelů
údajně vnutil do pokoje s historkou, že kontroluje vybavení hotelu. Za dvě minuty stihl
podle Hulana odcizit zlaté hodinky s brilianty za 750 tisíc
korun. Policisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání. Kriminalisté také vyzývají další
případné poškozené, aby pomohli se svědectvím. Č TK

Strážníci. Nejdřív zhubne
vedení, pak se půjde do ulic

13

SERVIS

17:30
18:00
18:25
18:55
19:00
19:50
19:59

Po stopách hvězd
Cestománie
AZ-kvíz
Malá farma
Besipky: Léky
za volantem
Abeceda ČT
Události v regionech
Taxík
Události za okamžik
a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Mimořádné
Sportky a Šance

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
14:05 Voda rovná se
existence
14:55 Dobrodružství vědy
a techniky
15:40 Technické divy světa:
Obří teleskopy (4/10)
16:30 Film 2013
17:00 Planeta YÓ
18:15 Kouzelná školka
18:45 Večerníček
18:50 Včelka Mája (45/104)
19:15 Doug (10/26)
19:35 Cesta do vesmíru
19:50 Zprávy v českém
znakovém jazyce

studentů James
Naismith roku:
a) 1891
b) 1911
c) 1931

Povodí řek Hudsonova
zálivu zahrnuje asi
5 třetinu
Kanady. Asi

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

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

NOVA
13:00 Nemocnice Chicago
Hope IV (18)
13:50 Pohřešovaní III (13)
14:45 Odložené případy IV
15:40 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (22)
16:30 Přátelé IX (9)
17:00 Odpolední Televizní
noviny, Sportovní noviny,
Počasí
17:40 Námořní vyšetřovací
služba VII (22)
18:30 Ulice (2245)
19:30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

Basketbal vytvořil pro
zpestření zimní
4 sportovní
přípravy

Napadá vás vtipný popisek?

NOVA CINEMA

PRIMA FAMILY

10:00 Susedia (28, 29)
11:10 Martial Law – Stav
ohrožení I (2)
11:55 Teleshopping
12:15 Pohřešovaní III (12)
13:00 Gilmorova děvčata V (21)
13:55 Dej si pohov, kámoši!
Komedie (USA, 1993)
15:50 Zbraně
pro San Sebastian
Western (Francie/
Mexiko/Itálie, 1968)
17:50 Susedia (30, 31)
19:05 Martial Law – Stav
ohrožení I (3)

11:05 Schimanski:
Schimanski musí trpět
13:05 Policie Hamburk II (8)
14:05 Komisař Rex VII (3)
15:05 Walker,
Texas Ranger V (9)
16:05 Rosamunde Pilcherová:
Láska ve hře
Romantický film
(SRN, 2003)
18:00 Prostřeno!
18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:45 Reportéři na vaší straně
20:00 VIP zprávy

20:00 Zlatíčka
pro každého
Romantická komedie (USA,
2001). Hrají: J. Robertsová,
C. Zeta-Jonesová, J. Cusack,
B. Crystal, H. Azaria a další.
Režie J. Roth

20:15 Žhavé výstřely 2
Akční komedie (USA,
1993). Hrají: Ch. Sheen,
L. Bridges, R. Crenna,
V. Golinová, B. Bakkeová
a další. Režie J. Abrahams

dvě stě let to byla
Země prince:
a) Karla II.
b) Jakuba II.
c) Ruprechta

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

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

ÓČKO
06:00 Ranní Fresh
Vstávání s muzikou
Devadesátky v devět
Óčko hity
Óčko News
Simply the Best
Ty největší hity všech dob
13:00 Óčko hity
14:30 Óčko News
14:35 Mixxxer
Klipy na přání, tipy,
soutěže, chat
16:30 Óčko News
16:35 Óčko chart deníku Metro
17:30 Óčko hity

09:00
10:00
12:00
12:05

TOMÁŠ
BELICA

tomas.belica@metro.cz

inzerce

RYCHLÁ PŮJČKA

ANGLIČTINA ZA 12

vyučují studenti AKCENT College pod dohledem zkušených
pedagogů a metodiků

Kdy:

21.02. – 19.05.2013

VOLEJTE ZDARMA
PO-NE: 800 600 292

Úroveň a čas: mírně pokročilí - Čt 8.30 - 11.45
středně pokročilí - Pá 9.30 - 12.45
Cena:

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

info-linka ,zprostředkovatel pro více investorů

2 080 Kč*

*při 100% účasti vracíme 80% zaplacené zálohy
při 80% účasti vracíme 50% zaplacené zálohy

tel.: 261 261 638/675

WWW.AKCENT.CZ

Každý ví, co děláme . . .

. . . a děláme to fakt dobře:

www.kuchynske-studio.cz

Konec SUPERAKCE se blíží . . .

. . . ZDARMA: LED podsvícení, skleněný obklad, montáž

20:00 Vyprávěj (5/22)
Poslové víry. Rodinný seriál
(2013). Hrají: R. Vojtek,
A. Kerestešová,
V. Freimanová, S. Skopal
a další. Režie B. Arichtev
20:55 13. komnata
Oldřicha Říhy
Dokument (2013)
21:24 Losování Šťastných 10
a Šance milion
21:25 Všechnopárty
22:05 Proč bychom se nebavili,
když nám Pánbůh
archiv dal
23:10 Kriminálka Paříž (41/62)
Bude z tebe chlap
Kriminální seriál
(Francie, 2007)
00:05 Město žen III (4/15)
Král konce ulice. Sitcom
(USA, 2011–2012)

20:00 Zázračná planeta:
Putování dinosaurů (1/2)
Dokument (VB). Hromadná
každoroční putování zvířat
za potravou a teplem se
konala už v pradávné
historii Země
20:50 Vesmír:
Souhvězdí (23/31)
Dokumentární
cyklus (USA)
21:35 Velikáni filmu: Spike Lee
Crooklyn
Komediální drama
(USA, 1994)
23:30 ČT Live – Divokej Bill
00:30 S Robertem v posteli
Dokument (1999)
00:55 Černá zmije III (6/6)
Duel a dualita
Sitcom (VB, 1987)
01:25 Pološero – Za katrem

20:20 10 000 př. n. l.
Dobrodružné drama (USA/
JAR, 2008). Hrají: S. Strait,
C. Curtis, O. Sharif,
C. Belle, J. Virgel a další.
Režie R. Emmerich
22:15 Smrtonosná zbraň 3
Akční thriller (USA,
1992). Hrají: D. Glover,
M. Gibson, R. Russoová,
J. Pesci, S. Wilson a další.
Režie R. Donner
00:25 Novodobá strašidla
Komedie (Itálie, 2009)
02:15 Novashopping
02:50 Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly VI (22)
Výměna. Kriminální
seriál (USA, 2006)
03:30 Kolotoč
04:15 DO-RE-MI
05:05 Novashopping

22:00 Sweeney Todd: Ďábelský
holič z Fleet Street
Muzikál (USA/VB, 2007).
Hrají: J. Depp,
H. Bonham Carterová,
A. Rickman, T. Spall,
S. B. Cohen a další.
Režie T. Burton
00:10 Dokažte mi vinu
Kriminální drama
(USA/SRN, 2006)
02:15 Teleshopping
02:20 Sweeney Todd: Ďábelský
holič z Fleet Street
Muzikál (USA/VB, 2007)

22:10 Show Jana Krause
23:10 X-Men 2
Akční sci-fi (USA, 2003).
Hrají: H. Berryová,
F. Janssenová, P. Stewart,
R. Romijn-Stamosová,
J. Marsden a další.
Režie B. Singer
01:45 Chlapec
v pruhovaném pyžamu
Válečné drama (USA,
2008). Hrají: D. Thewlis,
A. Butterfield,
J Scanlon a další.
Režie M. Herman
03:30 Volejte Věštce

18:30 Óčko News
Hudba, film, zábava –
nikdo a nic nám neuteče
18:35 Hip Hop Don't Stop
Hodinová nadvláda rapu
19:30 Novinky
Klipy nonstop
20:00 CZ & SK
České a slovenské klipy
21:10 Drzá Diana
Talk show Diany
Kobzanové
21:25 Hitzone 90's
Největší hity 90. let
22:30 Party Ride
Dance music pro všechny
02:00 Music Game
Interaktivní
hudební soutěž
03:30 Óčko flirt
Proud klipů se vzkazy
diváků Óčka

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

Sloupek

Dopisy a vzkazy

HELENA
ŠTÁCHOVÁ

KLAUS
PAPEŽEM
Paní Kateřina zastihne Spejbla v pilné práci. „Co děláte?“ vyzvídá. „Chystám rámeček, který spolu se mnou pamatuje našich deset prezidentů,“ ucedí Spejbl. „Že si je pamatuje rámeček, věřím, ale pamatujete si je i vy?“ nevěří Katka. „To si pište,“ urazí se Spejbl, „prvním byl vizionář Masaryk, co řekl:
Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. Vystřídal ho Beneš. Ten dodnes rozděluje národ svými dekrety, následoval ho Hácha.
Toho vystihuje vtip, jak na ulici
Citát
ztratil kapesník. Kolemjdoucí
Jeho mandát skončí mu ho podal. Prezident mu dlou28. února a ve stejný ho děkoval. Taková maličkost
nestojí za řeč, bránil se nálezce.
den abdikuje i prezi- To
není maličkost, kapesník je
dent věřících papež. jediná věc, do které smím strkat
nos, pravil Hácha. Po Benešovi,
který se nakrátko vrátil do úřadu, započala dlouhá řada vlády
proletariátu. Opilce Gottwalda vystřídalo ušaté torpédo Zápotocký, po něm nastoupil sličný Novotný, pak voják Svoboda,
co si věděl rady ve válce, ale ne v míru, a nakonec Slovák Husák. Pak se vrátila masarykovská demokracie. Vycinkali jsme
si snílka Havla a dnes je to pět let, co byl podruhé zvolen počtář Klaus. O tom je známo, že je papežštější než sám papež.
Jeho mandát skončí 28. února a ve stejný den abdikuje i prezident věřících papež. A Klaus už bude volný! Konečně se bude
muset zpovídat jen Bohu. Však se na státnické fotce nastupující Zeman předem nepokrytě modlí. Až zarámuju tu jeho fotku, pospíším si do Vatikánu. Budu se taky modlit a to by bylo,
abych nám tu demokracii u našeho nového papeže konečně
nevymodlil!“

V čase prezidentské volby
jsme si s přáteli pustili
film Americký prezident.
Aniž to byl úmysl, napadlo nás porovnání tohoto příběhu s naší skutečností. Nejen s ještě současným prezidentem, ale
i s tím novým, zvoleným.
Vím, že film je příběh
podle scénáře (v tomto případě dobře napsaného),
ale přesto ta naše realita
je tak na hony vzdálená
od toho, jak by to mělo vypadat. Václav Klaus doporučil jako téměř povinnou
četbu knížku svého zaměstnance Hájka Smrt
v sametu, která se zabývá
jeho předchůdcem Václavem Havlem a v mnohém
ho staví do záporného
světla. Tuto knihu číst nebudu, ale za téměř povinné bych doporučil Václavu Klausovi zhlédnout tento film, aby viděl, jaké má
mít prezident kvality
nejen morální, ale i odborné. Ale mám pocit, že
v jeho případě je příliš
pozdě. A co takhle pan Zeman?
PAVE L TURE K
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
Z jaké země bude pocházet příští papež?

(Ze článku Papež zamíří
do ústraní na str. 7)

Obvod působnosti
biskupa, biskupství
ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK
CIZÍCH SLOV

HOROSKOP
VOLEJTE

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

Beran

21/3-20/4

Váhy

23/9-23/10

Výstava snímků úspěšné
fotografky Alžběty
Jungrové pojmenovaná
Všechny děti bude k vidění až do 15. března v restauraci Luka Lu na pražském Újezdě.
MAF RA

Na tramvajovou zastávku někdo postavil kadibudku. Cestujícím ale sloužit neměla.
Nová služba dopravního
podniku? Ani náhodou, toalet se na zastávkách cestující
jen tak nedočkají. Umístění
přenosné budky s toaletou na
zastávce Újezd bylo pouhé nedopatření.
„Došlo k pochybení zaměstnance servisní firmy, jež zajišťuje provoz chemických soci-

álních zařízení pro řidiče
MHD. Zaměstnanec si chybně přečetl datum plánované
výluky na této zastávce,“ vysvětluje Aneta Řehková z tiskového oddělení dopravního
podniku. Cestující se toaletě
stojící na tramvajové zastávce podivovali.
„Procházela jsem se po
Malé Straně a najednou mě
ovanul nepříjemný zápach,“
popisuje svou zkušenost s toaletou Kristýna Dušková. Nyní
se již cestující mohou na místě zhluboka nadechnout. Kadibudka už je pryč.

ADAM
VÁCHAL

adam.vachal@metro.cz

Býk

21/4-21/5

Štír

24/10-22/11

Raději se držte stranou od
Buďte asertivní a naučte se
složitějších úkolů a věnujte
říct ne. Nedopusťte, abyste
se těm méně důležitým. Potřebujete si páteční večer trávili v práci jen proto, že
oddechnout a načerpat nové síly.
vám je hloupé odmítnout kolegy.

Blíženci

22/5-21/6

Střelec 23/11-21/12

Všechen stres a napětí z práce
Potřebujete zrekonstruovat
z vás dnes spadnou, až zjisdomov či pořídit nové auto?
títe, co si pro vás partner přichystal na Pokud nemáte uspořeno, nebojte se vyvíkend. Uvědomte si své štěstí.
užít půjčky či nákupu na splátky.

Rak

22/6-22/7

Kozoroh 22/12-20/1

S protějškem proberete spoCesta k úspěchům je dlouhá
lečný rozpočet. Jistě se najde
a plná překážek. Dnes vás
mnoho mezer a věcí, na kterých se dá čeká zkouška. Buďte klidní a překonejte
ušetřit. Najdete rozumný kompromis.
to, co stojí mezi vámi a vašimi cíli.

23/7-22/8

Vodnář

21/1-20/2

Jistá situace vás dnes popoNebojte se riskovat a buďte
strčí ke konečnému rozhodo krok napřed před vaší konnutí. Nerozhodujte se impulzivně, dejte kurencí. Zjistíte, že překážky, kterých
si na čas. Mohli byste hořce litovat.
jste se báli, často ani nepřijdou.

Panna

23/8-22/9

Ryby

21/2-20/3

Poproste svou milovanou
I když jste možná bez zápolovičku o pomoc s prací
vazků, dobře si promyslete
a naplánujte si společný páteční večer. návrhy kolegy. Pokud se jedná o pouhý
Jak se říká, ve dvou se to lépe táhne.

SMS

poradenství!
Pošlete SMS ve tvaru 31GA
a váš dotaz na tel.: 900 30 36

A

Rychlé a diskrétní odpovědi na vaše otázky!
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Není to budka obyčejná, je to budka kouzelná? KRISTÝNA D UŠKO VÁ

Rozhodnou. O osudu Bílého medvěda

Vaši potomci jsou to nejcenVýplata vás konečně vytáhnější, co máte. Snažíte se pro
ne z finanční tísně. Pokud
ně udělat úplně všechno. Musíte však máte každý měsíc hluboko do kapsy,
přijmout realitu, že už dospívají.
nejspíš děláte něco špatně. Poučte se.

A

Představení pro dospělé – 20. a 27. 2. od 19 hodin. Více na spejbl-hurvinek.cz

Fotografka

Přesné prognózy na míru!

NO
VI
NK

Komiks

Kde se bere ten
povědomý zápach,
ptali se lidé kolem
zastávky Újezd.

„Za výroky
o Havlovi si stojím,
jsou to mé
dlouhodobé
názory.“

Lev

Roman Dušek Výmola
Matěj Turek
Tomáš Kubíček
A není to jedno?
Je to jedno, hlavně
Bude z Česka, BoboStejně se to nás ateistů aby byl slušný a myslel šíková již oznámila
netýká.
na obyčejné lidi.
kandidaturu.

Újezd ovládl smrad.
Stála tam kadibudka

DIECÉZE

VÁC LAV KLAUS, PRE ZIDE NT
Za kritickými výroky o Václavu
Havlovi si Klaus stojí. Havla
nazval i extrémním levičákem.
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Slovo dne

NO
VI
NK

Řešení sudoku

Výrok dne

Povinný film pro
české prezidenty

NA NÁVŠTĚVĚ U SPEJBLŮ

14

SERVIS

Plánovaná stavba si mezi lidmi vysloužila přezdívku Bílý medvěd.

Zprávy krátce

Policisté stříleli
po zlodějích aut
Po automobilové honičce v Dolních Chabrech
zadrželi včera policisté
čtyři lidi, dva muže
a dvě ženy, kteří jeli ve
dvou kradených autech.
Při jejich pronásledování museli použít i varovný výstřel. „Zadržení
muži se pak podle policie k ukradení aut přiznali,“ uvedla pražská
policejní mluvčí Eva Kropáčová. Všichni čtyři dopadení byli už v minulosti trestáni za majetkovou trestnou činnost,
muži navíc mají zákaz řízení. Č TK

PPF RE AL E STATE

O to, aby městská část ustoupila od změny územního plánu týkající se pozemku mezi
Verdunskou a Jugoslávských
partyzánů, se dnes pokusí
opoziční zastupitelé Prahy 6.
Na Vítězném náměstí chce
v příštím roce začít stavět společnost PPF Real Estate. Do
konce roku 2015 zde plánuje
vybudovat moderní budovu,
které se mezi místními obyvateli přezdívá Bílý medvěd.
Právě kvůli protestům obyvatel se zítra budoucí podobou
a funkcí stavby bude zabývat
zastupitelstvo Prahy 6.
Opozice však očekává, že
vedení radnice nechá projekt
dále běžet. Doposud totiž výtky obyvatel radnice odmítala a vedení si notovalo s inves-

torem. Opoziční zastupitelé
proto žádají regulaci výšky
a objemu stavby. Projekt je
podle nich totiž předimenzovaný. Koalice v čele se starostkou Marií Kousalíkovou ale
nesouhlasí a projekt hájí.
Podle původních plánů pocházejících z 90. let se počítalo s tím, že v souladu s územním plánem vyroste na pozemku nové sídlo radnice.
Praha 6 ale od záměru ustoupila, rozhodla se pro rekonstrukci současného sídla a ve
spolupráci se společností PPF
Real Estate pro stavbu komerční budovy.

ADAM
VÁCHAL

adam.vachal@metro.cz

Odrazky. Na vltavských mostech mají
varovat labutě před nárazy do trolejí
Magistrát se chce postarat
o to, aby v budoucnu labutě
u Vltavy nenarážely na tramvajové troleje.
Řešením by mohl být systém FireFly, kdy speciální odrazové pruhy zavěšené na drátech ptáky zaplaší. Podle
Lukáše Viktory z České společnosti ornitologické jde o unikátní systém, v Česku zatím
nepoužitý, ale v zahraničí
dobře známý. „Využívá se všude tam, kde dochází ke kolizím velkých, těžkých, neobratných ptáků, jako jsou třeba právě labutě, s dráty vysokého napětí nebo s tramvajo-

Labutě jsou na kolejích častými hosty.

LE ILA ABD RAKHMANO VA

vým vedením, anténami či
dalšími tenkými objekty,“
řekl Viktora.
Principem jsou speciální
plasto-kovové pruhy, které se
zavěsí na troleje. Jsou reflexní
a zároveň vydávají speciální
ultrafialové světlo, které mohou vidět ptáci i za zhoršených podmínek, například
v mlze nebo šeru. Odrazka se
na drátech také pohybuje, takže ptáky plaší i zvukem.
Systém se má nejdříve objevit na mostech Palackého, Mánesově a Legií. Jeho instalaci
budou muset ještě posvětit památkáři. Č TK

1
UDÁLOSTI
Metro hlídač

Staňte se redaktorem
Metra – a vydělejte si!
O všem, co se v Praze
děje, víte nejlíp vy. Pošlete nám zprávu, fotku
nebo video. Nejlepší
fotky otiskneme a jejich
autor získá až 800 korun.
Své příspěvky posílejte
na: mms@metro.cz nebo
www.metro.cz/hlidac

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

Praha získá tisíce
parkovacích míst

Řidiči budou mít
více možností, kde
zaparkovat. Další
garáže zas zlevní.

Modré parkovací zóny chce
v blízké budoucnosti zavést
na svém území hned několik
městských částí. Řidiči si již
nyní lámou hlavu, kde budou
parkovat. Pomoci by jim
v tom měly nové podzemní
parkoviště a dále také parkovací domy, které vyrostou
v některých částech metropole. „V průběhu roků 2014
a 2015 na Proseku a Střížkově
chceme postavit tři parkovací
domy s přibližně 1200 parkovacími místy,“ informuje
mluvčí Prahy 9 Jitka Fišerová.
Nová garážová stání by
měla v nejbližší době vzniknout také mezi Florou a náměstím Jiřího z Poděbrad. „Záměrem projektu je na místě

02
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Citát

„Než se nám podaří garáže u Flory zrekonstruovat, využijeme
přízemní prostory.“
ONDŘEJ RUT
MÍSTOSTAROSTA PRAHY 3

zrekonstruovat dva garážové
objekty. Než se to podaří, využijeme přízemní prostory,
kde je nyní třicet parkovacích
míst. Na ně již brzy vypíšeme
výběrová řízení,“ popisuje plány místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut.
Současně však má radnice

třetí městské části problém
zaplnit některé své stávající
parkovací domy. Konkrétně
se jedná o hromadné garáže
v Lupáčově ulici, kde se proto
nyní rozhodla snížit cenu za
pronájem parkovacích ploch.
Také na území Prahy 6 budou mít řidiči nová místa
pro umístění svého vozu.
„V souvislosti s výstavbou
městského okruhu dochází
v současné době ke stavbě kapacitních podzemních garáží
v prostoru Prašného mostu,“
informoval mluvčí Prahy
6 Adam Halmoši.
Praha 13 pak plánuje vybudovat dvě terasy pro automobily na sídlišti Velká Ohrada.
„Jakmile to klimatické podmínky dovolí, bude zde zahájena stavba teras pro 99
vozů,“ popisuje mluvčí městské části Samuel Truschka.

ADAM
VÁCHAL

adam.vachal@metro.cz

Cestování - nabídka

Zprávy krátce

Policie chytila
zfetované řidiče

Několik řidičů pod vlivem alkoholu a drog odhalili policisté při včerejší bezpečnostní akci. Prověřili 786 aut a 834 lidí
a zjistili 113 přestupků
a osm trestných činů. Pokuty dosáhly téměř 56 tisíc korun. Č TK

Farmářský trh
u Vltavy začíná

dobrovolníky - diabetiky 2. typu
na dietì a léèbì metforminem

Už zítra se na náplavku
na Rašínovo nábřeží vrátí čeští farmáři se svými
produkty. Přijedou se
svým tradičním sortimentem. Kromě zabijačkových specialit tu bude
hrát také hudba. Nakoupit tu bude možné pečivo, mléčné výrobky
nebo maso. ME T

REFRAKČNÍ VÍKEND

22. – 23.3. 2013
NABÍZÍME MOŽNOST
SPOJIT KONZULTACI
I LASEROVOU OPERACI
V JEDEN DEN

Oslavte konec zimy bez dioptrických brýlí

ReLex Sm
mile operace bez lamelyy – nejlepší volba na celý život.
RELEX SMILE LASER

REFRAKČNÍ VÍKEND 22.–23.3.
NABÍZÍME MOŽNOST SPOJIT
KONZULTACI I LASEROVOU
OPERACI V JEDEN DEN

Při operaci se neodkrývá celá rohovka
povrch oka zůstává zcela neporušený.
Pouze na Oční Klinice Horní Počernice
LASEROVÉ OPERACE DO 45 LET
Zcela novou, špičkovou operační techniku
při refrakčních nitroočních operacích nabízí
FEMTOSEKUNDOVÝ LASER
3D RELEX SMILE LASER

REFRAKČNÍ OPERACE NAD 50 LET
Zcela novou, špičkovou operační techniku
nabízí femtosekundový laser LenSx®.
IMPLANTACE MULTIFOKÁLNÍCH ČOČEK

Umožňuje vidění do dálky i do blízka bez brýlí
IMPLANTACE TRIFOKÁLNÍCH ČOČEK

Umožňuje vidění do dálky i do blízka,
vyřeší i vzdálenost na počítači bez brýlí
OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU

RELEX SMILE LASER
STEREOTAKTICKÉ LASEROVÉ
OPERACE BEZ NARUŠENÍ
POVRCHU OKA

PLASTICKÉ OPERACE
OPERACE HORNÍCH A DOLNÍCH
VÍČEK, ODSTRANĚNÍ ÚTVARŮ
NA OBLIČEJI

KONTAKT
Oční klinika Horní Počernice
tel. 281 865 664, 602 105 355
www.ocniklinikahp.cz

Zdraví

Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3.LF UK
hledá ke klinické studii hodnotící inzulínovou sekreci
pomocí syrovátkových proteinù a glukózy

inzerce

STEREOTAKTICKÉ LASEROVÉ OPERACE

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

Úèast ve studii je honorována 1000,- Kè (èistá mzda)
Prosíme zájemce, aby kontaktovali Janu Potoèkovou na tel.: 267 163 031(14-19 h.)

Práce - nabídka
• Telefonica O2 přijme kolegy pro péči o klienty. Kariérní růst, flexibilní doba. Plat od
20000 Kč. Praha. T: 601341841,
adela.snajdrova@telefonica.com
• Vydavatelství odborných lékařských časopisů, Praha 10, přijme inzertního poradce. Praxe
nutná. Nástup ihned. Kontakt:
kohlerova@tigis.cz, 602 230 922.
• Na ostrahu objektů v Praze
a dále ve Zdibech přijmeme osoby se zdrav. postižením. Požadujeme čistý TR, zdrav.způsob. Tel:
602935880, 272760020.
• 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.
• 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.
• Úklid kanceláří, Praha 7-Holešovice, 2x týdně, Praha 2-Karlovo
náměstí, 3x týdně. Pracovní doba
18-20 h., trestní rejstřík. Plat 2000
Kč. T: 739087376
Hledáme

Lenka Dusilová protestovala

Známí umělci, například Lenka Dusilová, držitelka několika hudebních
cen Akademie populární hudby, včera protestovali před budovou ministerstva kultury. Aktivisté se tak vyjádřili proti vedení resortu a především likvidačním škrtům, které mají zasáhnout oblast grantů na takzvanou živou kulturu.
MAF RA

Dánové. Další bitka

Zdá se, že dánští turisté budou – posilněni alkoholem – Praze pěkně zatápět. Policie musela včera ve tři ráno
opět zasahovat kvůli rvačce opilých
Dánů. V centru se popralo deset cizinců, dva z nich pak údajně napadli i zasahující policisty. Na policejním

webu to oznámila mluvčí policie Eva
Kropáčová. V noci na středu zase dánští studenti zničili vybavení jednoho
hotelu a v jiném hotelu se poprali. Policie kvůli tomu posílila hlídky. Včera
rvačka začala před barem v ulici V Kolkovně v Praze 1. Č TK

strážné, vrátné, ostrahu staveb.
Vyžadujeme jakékoliv pracovní
omezení
- invalidní důchod, ZPS, OZZ.
Nabízíme náborový příplatek
až 3.000 Kč. Plat 9.000 Kč,
50-70 Kč/hod. Místo práce
Praha a okolí.
Kontakt: 776 828 187

Referentka kanceláře Úřadu
MČ Praha Zličín

SŠ s maturitou, vysoká úroveň práce
s MS OFFICE, zkušenosti
s vyhotovováním zápisů z jednání.
Další dovednosti: znalost práce
s SW Adobe Desing Standard CS5,
CZECH POINT, zkouška
z ověřování shody opisů nebo
kopie s listinou a ověřování pravosti
podpisu.
Náležitosti přihlášky a termín
podání na www.mczlicin.cz
(úřední deska).

• Správa budov přijme provozního technika - elektrikáře. Praxe a vyhl. č. 50 podmínkou.
Bydliště Praha1 výhodou. Nástup
dle dohody. Nabídky zasílejte na:
info@rilancio.cz
• Fakturantku/asistentku na HPP
přijme firma v Praze. Požadujeme
ekonomické vzdělání. Nástup ihned. CV zasílejte do 22.2.2013
na: helclova@zenova.cz
• Přijmeme obchodního zástupce na prodej inzertních ploch na
produktech našeho vydavatelství.
Očekáváme pracovní nasazení,
organizační schopnosti, komunikativnost, vytrvalost a flexibilitu.
Nabízíme samostatnou, pestrou
a nadstandardně placenou práci
(600-700 tisíc Kč ročně), služební
vozidlo po zapracování, další benefity dle pracovních výsledků. Praxe
v obchodu výhodou. Informace na
608 813 237.
• Hledáme pracovní sílu do skladu
s textilem. Požadujeme zodpovědný přístup k práci, znalost práce
na PC. Nástup možný ihned. Místo výkonu práce Praha 9 – Horní
Počernice. Telefon 777 794 691.
• Strážné na poloviční úvazek pro
noční recepci, čistý TR podmínkou,
spolehlivost, slušné vystupování.
Tel.: 603 410 337 (9- 11 hod.),
mercur@volny.cz

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

SERVIS
• 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
• Půjčujeme peníze oproti zástavě nemovitosti bez prokazování
příjmů, splatnost až 15 let. Vyplácíme exekuce. 775 439 282,
777 696 836
• 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 od přímého investora od 30.000 Kč bez volání na
900!! Tel.: 773 217 513
• PENZIJNÍ REFORMA (II. pilíř).
Nenechávejte na státu rozdělování Vašich peněz. Info zdarma:
731 599 384, 608 820 309,
e-mail: pojistky.info@seznam.cz

Služby - nabídka

PŮJČKY
od

5 - 50 000 Kč

BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY
A POPLATKU PŘEDEM

POUZE PRAHA
A KLADNO

731 782 308
736 204 410

www.uverihned.cz

• LEGALIZACE STAVEB - zajistím územní rozhodnutí, stavební
povolení, kolaudační souhlas, projekce staveb a jiné doklady. Tel.:
731 124 671 a 606 651 018

ŽALUZIE, ROLETY

Aleš SUCHÝ
Tel.: 728 863 201

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

RYCHLÉ
PENÍZE

491 113 808

BEZ POPLATKÙ

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

737 858 585

Vzdělávání - Kurzy nabíd.

• Chcete získat práci v ekonomické profesi? ÚČETNÍ KURZY, akredit. MŠMT, v centru od 25/2/2013. Nabídka
zaměstnání. Tel.: 220921440,
www.ucetnikurzy.cz

Hobby - poptávka
• Koupím německé vojenské věci
z 2. sv. války: maskáče, přilby,
dýky, vysílačky, pilotní kukly, kombinézy, přístroje z letadel, atd. tel.:
602 385 958
• Sběratel koupí staré perské
koberce, obrazy a starožitný nábytek. Tel.: 602 218 721

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.

Nemovitosti - poptávka
• Ihned vykoupíme Váš byt, rodinný dům, činž. dům, pozemek. Hotovost do 3 dnů. Vyřešíme cokoli –
privatizaci, právní vadu, dluhy,
exekuce. T: 777603019
• 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

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
• Koupím byt kdekoliv v Praze,
dám okamžitou zálohu, platba
hotově, právní záležitosti vyřídím.
Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel.
234095720, 720539665
• 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

Vybav. domácnosti popt.
• Solidní ceny za Váš STAROŽITNÝ NÁBYTEK, sklo, porcelán, obrazy nabízí velká pražská provozovna. Oceníme i dle fotografií. tel.:
603478873

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
• Nabízím originální, ručně dělané české sklo - užitkové i designové. Možnost individuálního výběru.
Tel.: 731 124 671
• Nemáte nevyužité housle, violu,
čelo, basu, kytaru, saxofon, klarinet či trubku? Koupím i poškozené
a nekompletní. Tel. 728473687

Pokračování na straně 16
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pište a foťte na mms@metro.cz
15. února 2013
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Viktorka teď může
dokonce i prohrát

STRANA 9

PRAHA

Pátek, 15. února 2013

sport

aze
Nejčtenější noviny v Pr

Budeme
v Soči bez
Jágra?

Dokončení ze strany 15
Intimní - nabídka

• U H R A N Č I VÁ B O KO V K A !

Dívky a paní z Tvého regionu!
100% diskrétnost! Piš SMS ve
tvaru 46AU a text na 909 15 50

• Venku o holi, doma sexuální

čiperka! Sex mi dává sílu! Stará
Žofka 67. T.: 909 80 50 40 nebo
piš SMS na 909 15 40 s kódem
67EL a tvůj text!

Petr Čech se v brance Chelsea v chladném večeru moc nezapotil.

Jen patnáct vteřin
po střídání stačilo
Oscarovi z Chelsea,
aby rozhodl včerejší utkání na Letné.
Zápas mezi Spartou a Chelsea
na pražské Letné zůstával
dlouho bez gólu. Ten první
padl až v 82. minutě utkání,
kdy na trávník vběhl střídající Brazilec dos Santos Emboaba Júnior Oscar. Sparťané se
ani nestačili rozkoukat a Oscarovi stačilo 15 vteřin na
hřišti, aby dal bez velkých po-

0

1

Sparta

Chelsea

Branka: 82. dos Santos
Emboaba Júnior Oscar
Diváci: 18 952

tíží gól. A hned dvě minuty
poté mohlo být ještě hůř. Torres pálil pod břevno v dobré
pozici, ruka Vaclíka se však
vymrštila včas. Následné střídání pět minut před koncem
pak už sparťanům nemohlo
pomoci. Více než 18 tisíc čes-

• Fin. zaj. vdova bez CHLA-

• Dvě kámošky na SEX! Zn.: Ta-

• Čekám, že mi předvedeš

drsný sex! Volej 844 844 005,
5Kč/min!
E.M.A. Europe sro, tech. Materna, pro starší 18let, max.
1sms/50Kč; 1min/90Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Č TK – MIC HAL KAMARYT

kých fanoušků se tak v mrazivém počasí, kdy se fotbalistům kouřilo z úst a mnohého
jako by chlad hnal dopředu,
dobrého výsledku nedočkalo.
V první polovině byli přitom
sparťané docela aktivní a několikrát se dostali velmi blízko k brance, v níž stál Petr
Čech. Ani tři nastavované minuty pak Letenští už využít
nedokázali.
Naopak velmi dobře se
od začátku dařilo Viktorii Plzeň v Neapoli. Vedla už v první polovině utkání, a to gólem Vladimíra Daridy. Ve druhém poločase pak přidali Západočeši další dva góly, a to

0

3

Neapol

Plzeň

O málo, ale přece. O tři procenta si za autopojistku připlatíte třeba u Allianz nebo České pojišťovny.
Mladí řidiči, připravte si ještě víc. U rizikových skupin bude povinné ručení ještě o něco dražší STRANA 5

Branky: 28. Darida, 79. Rajtoral, 90. Tecl
Diváci: 20 000

díky střelám Františka Rajtorala a Stanislava Tecla. Italové se na- opak k žádné úspěšné střele nedostali.
Odveta je na programu za
týden v Plzni, Viktoria si
může dovolit i porážku o dva
góly. JOS

Zabil přítelkyni.
Dostala čtyři rány

PA! Trochu smutný, nemyslíš?
Na perverzní hrátky je třeba
dvou! Přidej se! Andrea 41. Volej 909 90 99 25 kód CR86

jemství udržíme :-)! Projeď nás
hezky obě najednou! Dvojitá
odměna zárukou! I+E. Ozvi se
909 801 801 nebo písni SMS
na 909 15 36 s kódem 89ZV
a tvůj text!

Č. 33, www.metro.cz
Svátek slaví: Jiřina
Min. -20
Max. 20

Povinné ručení auta
vás letos přijde dráž

Hokej

Jaromír Jágr naznačil, že na
olympijské hry v Soči příští
rok pojede jen v případě, že
nebude působit v zámořské
NHL. V rozhovoru pro kanadskou televizi TSN to vysvětlil
tím, že potřebuje být zvyklý
na rozměry kluziště, na
kterém se hraje. To v Soči
bude přitom větší, než
na jakém hraje nyní.

TOHLE ŽE JE GOLEM
ZE
STARÉ
PRAHY?
AMERIČANÉ VYRÁBĚJÍ VIDEOHRU O PRAŽSKÉ LEGENDĚ

Baroš v Baníku už na jaře

Návrat Milana Baroše do Ostravy by měl být uzavřen koncem tohoto týdne. Dvaatřicetiletý fotbalista se vyvázal ze
smlouvy v Galatasarayi Istanbul. S Baníkem je rámcově
domluven na podmínkách svého působení v jarní části sezony.
MAF RA – MIC HAL ŠULA

Mělo to být asi valentýnské
překvapení, skončilo však krvavě. Jihoafrický handicapovaný atlet Oscar Pistorius byl
obviněn z vraždy přítelkyně.
Měl ji zastřelit včera ráno ve
svém domě v Pretorii. Údajně
si ji spletl se zlodějem. Přesné
okolnosti střelby jsou zatím
nejasné, policie však potvrdila, že šestadvacetiletého atleta zadržela a obvinila z vraždy. Zastřelenou je modelka
Reeva Steenkampová.
Podle místních médií chtěla svého partnera překvapit
při příležitosti svátku svatého Valentýna. Když ho vzbudila, atlet si ji prý spletl se zlo-

Vrahem?

O SC ARPISTO RIUS.C O M

dějem, několikrát na ni vystřelil a zasáhl ji do hlavy a rukou. „Byla zasažena čtyřikrát
a na místě zemřela,“ uvedla
policejní mluvčí. Č TK

Sparta podlehla Chelsea, Plzeňané naopak výhrou obrovsky překvapili

Dva ostře sledované zápasy Evropské ligy čekaly včera večer české fotbalisty. Na stadionu pražské Sparty se místní utkali se slavným anglickým klubem
Chelsea, v jehož brance nechyběl Petr Čech. Naopak plzeňskou Viktorii čekal zápas v cizině, když v italské Neapoli hrála proti místnímu klubu. Sparťané
ke konci zápasu anglickému klubu podlehli. Velké překvapení se ale konalo v Neapoli, kde Západočeši vstřelili hned tři góly a vyhráli. Na snímku Václav
Kadlec (vpředu) ze Sparty a a Marko Marin (vpravo) z Chelsea bojují o míč. Více na straně 16
Č TK – MIC HAL KAMARYT

VOLKSWAGEN

skiareál HERLÍKOVICE

Bzv yžovní
 poust ábay !
Zprávy krátce

Moravec skončil
nakonec čtvrtý

P O ZO R! P O S L E
STARTOVNÍ ČÍ DNÍ
S L A!

PŘIDEJTE SE
A BĚŽTE ČESKEM!

Generální partner
skiareálu

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

Maraton Praha

12. května 2013
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Český biatlonista Ondřej
Moravec skončil ve vytrvalostním závodě na 20
kilometrů na světovém
šampionátu v Novém
Městě na Moravě těsně
pod stupni vítězů na
čtvrtém místě. O medaili
přišel kvůli chybě na poslední střelecké položce.
Pokud by ji zvládl čistě,
získal by zlato.

Ledecká byla
v Soči šestá
Závod je součástí RunCzech běžecké ligy

www.runczech.com

Hlavní partneři

Oficiální partneři

Hlavní mediální partneři

Patroni

Obří slalom ovládla Francouzka, Záhrobské se nedařilo

Obří slalom na mistrovství světa ve Schladmingu vyhrála Francouzka Tessa Worleyová. A to před obhájkyní titulu Tinou
Mazeovou ze Slovinska a domácí Rakušankou Annou Fenningerovou. České reprezentantky Šárka Záhrobská s Martinou
Dubovskou skončily na 37., respektive 39. pozici s téměř desetivteřinovým odstupem.
Č TK/AP – ALE SSAND RO TRO VATI

Má půlrok za doping

KONCERT
VE PROSPĚCH DĚTÍ Z KLINIKY DĚTSKÉ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL

Až do 15. dubna
má trest za doping
tenistka Barbora Záhlavová-Strýcová.

S. R

K   .   

A. D

Za dopingový nález během říjnového turnaje v Lucemburku dostala Záhlavová-Strýcová (na snímku) půlroční
zákaz. Podle Mezinárodní tenisové federace měla v těle za-
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PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ

KLUBU
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V STUPENKY V SÍTÍCH :

chybnila, ale za porušení dopingových pravidel jí zpětně
zastavila činnost od 16. října.
Po turnaji v Lucemburku Záhlavová-Strýcová nastoupila
ještě na akci ITF v německém
Ismaningu. Z obou turnajů
nyní byla diskvalifikována
a musí vrátit prémie.
Jako poslední byl z českých
tenistů za doping potrestán
Ivo Minář, který dostal v roce
2009 trest za nepovolený potravinový doplněk. Č TK

Kvitová je ve
čtvrtfinále
Petra Kvitová si zahraje
na turnaji v Dauhá čtvrtfinále. Rusku Petrovovou porazila 4:6, 6:4, 6:3
a čeká ji zřejmě Serena
Williamsová.

Maradona je
popáté otcem
Diego Maradona se stal
popáté otcem. Jeho dlouholetá přítelkyně Veronica Ojedaová porodila
syna, kterému dali jméno Diego Fernando Maradona Ojeda. Č TK
inzerce
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kázaný stimulant sibutramin.
Hráčka záměrné užití látky
popřela, podle její verze byl
obsažen v potravinovém doplňku Acai Berry Thin. Trest jí
vyprší 15. dubna.
Šestadvacetiletá česká tenistka, které patří 124. místo
ve světovém žebříčku WTA,
vypadla na turnaji v Lucemburku v prvním kole. Její vzorek antidopingoví komisaři
poslali k analýze do Montrealu. Federace její tvrzení nezpo-

Snowboardistka Ester Ledecká skončila na Světovém poháru v Soči šestá
v paralelním obřím slalomu. Pro sedmnáctiletou
reprezentantku to je životní úspěch, ve své premiérové sezoně v SP
byla dosud nejlépe jedenáctá.

A V POKLADNÁCH

R UDOLFINA

PÁTEK
15. 2. 2013
OD 18.30
TIPSPORT ARENA

vás zve na koncert

V   TICKETPRO, ..,TICKETSTREAM    ČEDOK, FIRO-,  KANZELSBERGER    BONTONLAND, ..,    R. K .:    

WWW.HCSPARTA.CZ
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NÁBYTEK PRO VŠECHNY

SLEVA

*

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

Ložnice,

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

Postel + skříň
+ 2x noční stolek

Sleva

46%

6
6999,–

12 999,-

CENA ZA KOMPLET

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

www.asko.cz

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

