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NÁBYTEK PRO VŠECHNY

MATRACE
*

1. 11. – 3. 11.
Nabídka platí od 1. 11. do 3. 11. 2013
nebo do vyprodání zásob na všech
prodejnách v ČR. *Nevztahuje se
na akční a výprodejové modely
matrací. Slevy se odečítají z
doporučených prodejních cen
a nelze je kombinovat ani
sčítat. Platí pouze na nově
uzavřené zakázky.
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KOBERCE

Nabídka platí od 1. 11. do 3. 11. 2013 nebo do vyprodání zásob na všech prodejnách v ČR.
*Nevztahuje se na akční a výprodejový sortiment. Slevy se odečítají z doporučených
cenani
a nelze
kombinovat
sčítat.
Platí pouze
na nově uzavřené zakázky.
*Nevztahuje se na akční a výprodejový sortiment. Slevy se odečítají z doporučených prodejních cen a nelze jeprodejních
kombinovat
sčítat.jePlatí
pouze naani
nově
uzavřené
zakázky.

www.asko.cz
wwww.asko.cz

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

kOMERČNÍ BANkA new ride TOUr

12|11
PrAHA

× Lucerna music bar

19|11
OSTrAVA
× Fabric

nové aLbum
v prodeji

20|11
brnO

vstupenky
www.ticketstream.cz
www.ticketpro.cz
www.eventim.cz

× metro music bar
hLavní
mediáLní
partner

www.portLess.cz
www.Facebook.com/portLessband

pod
záštitou

partneři

16. 11. 2013 ve 20.00

REPREZENTAČNÍ

PLES

hlavního města Prahy
a Obecního domu

Symfonický orchestr
hlavního města Prahy – FOK
se sólisty Teatro alla Scala

Annou Chierichetti a Riccardem Bottou
Melody Makers s Ondřejem Havelkou

Šlapeto, Maranatha Gospel Choir, Smooth JAZZ band

Bohatá
tombola

www.obecnidum.cz

Moderují

Sandra Nováková a Jan Čenský

Vstupenky již nyní v pokladně Obecního domu

inzerce

L ÁSKU JSEM
TAM
NENAŠLA
HAILEE STEINFELDOVÁ O ENDEROVĚ HŘE

STRANA 14

PRAHA

Pátek, 1. listopadu 2013

aze
Nejčtenější noviny v Pr

Č. 209, www.metro.cz
Svátek slaví: Felix
Min. 70
Max. 110

Tajemný Hašek: Zda
odejdu, vám neřeknu
Lhář se omluvil. Místopředseda sociálních demokratů Michal Hašek se ztrapnil před celým národem,
včera se pokoušel o omluvu. Hraje o čas. Tlak na jeho rezignaci sílí, ale on zatím odolává STRANA 2

Dát si dvacet
na letišti

Osmé nejlepší letiště na
přespání v Evropě je v Praze. Na Letišti Václava Havla
je možností složení hlavy,
byť jen na pár hodin, více
než dost. Zřejmě i proto
bylo kladně hodnoceno cestujícími na webu Sleepingairports.net. STRANA 6

Ode dneška
na zimácích

Bývalý desetibojař Roman Šebrle včera oznámil, že se nyní bude věnovat hlavně golfu. Profesionálně. Více na straně 25
inzerce

Č TK

Špatné obutí aut může být
ode dneška problémem,
pokud se svým vozem havarujete a budete chtít škodu
uplatňovat u pojišťovny. STRANA 10

1
Události

Petr Kajnar

Puč šel
i z Ostravy

Ostravský primátor za ČSSD
Petr Kajnar obvinil ostravskou
sociální demokracii vedenou
poslancem Adamem Rykalou
z podílu na přípravě puče
proti předsedovi strany
Bohuslavu Sobotkovi. Podle
něj ostravská organizace
připravovala půdu pro to, aby
po předčasných volbách mohl
vedení strany převzít
místopředseda Michal Hašek.

pište a foťte na mms@metro.cz
1. listopadu 2013
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Odejdu? Počkejte
si, napíná Hašek

Důvěryhodnost
Michala Haška se
den od dne snižuje. A tlak na jeho
odchod stále sílí.

Na co se čeká
V neděli 10. listopadu se
sejde výkonný výbor sociální
demokracie, který by měl
vyřešit chaos ve straně.
●

V posledních pěti dnech si
druhý muž sociální demokracie nejen od spolustraníků,
ale i od široké veřejnosti vykoledoval přízviska jako podrazák, pučista a lhář. To za to,
že se hned po volbách sešel
za zády předsedy Bohuslava
Sobotky s prezidentem,
schůzku poté urputně popíral a silný v kramflecích pak
kvůli špatnému volebnímu
výsledku vyzýval svého šéfa
k rezignaci.
Všechny plány se ale nakonec obrátily proti němu.
Nejenže se za Sobotku postavila většina straníků, výzvy
k rezignaci teď míří na Haškovu hlavu. Vzdá se svých funkcí? To ještě ve středu tvrdošíjně odmítal. Po včerejším jednání politického grémia už
ale bylo jeho odhodlání nalomeno. Po schůzce vedení totiž Michal Hašek prohlásil, že
jestli rezignuje, oznámí až po
jednání výkonného výboru
ČSSD příští neděli. Ke lhářům a pučistům si tak může
Hašek přidat i přízvisko tajnůstkář. Otázka je, jestli do
desátého listopadu Hašek tlaku na rezignaci odolá...
Statutární místopředseda
Hašek si velmi dobře – ač nej-

●

●

Má více rolí. Od včerejška je také tajnůstkář.

Citát

„Já si myslím, že pánové jsou dospělí lidé,
vědí, o co jde, a že se
zachovají chlapsky.“
MARTIN STAREC,
MÍSTOPŘEDSEDA ČSSD

spíš pro něj už pozdě – uvědomuje, že svým zbrklým jednáním si podřízl větev. Včera se
snažil žehlit a sypat si popel

Č TK

na hlavu. „Využívám tiskové
konference, abych se omluvil
občanům České republiky za
to, že jsem držel dohodu
účastníků lánské schůzky,
která zněla tak, že ta schůzka
byla a zůstane neveřejná.
Mrzí mě to, lhát se nemá ani
v politice, ani v životě. Považuji to za svoji osobní chybu,“ uvedl a dodal, že na funkcích ale nelpí. Odejít by podle
mnohých měli také další
účastníci schůzky u Zemana,

Jednak se zde rozhodne,
kdo spolu se Sobotkou bude
za ČSSD vyjednávat o vládě.
Haškem navržený tým se
totiž kvapem rozpadl.
Řešit se bude také to, jestli
by měl Sobotka i přes chabý
volební výsledek vést ČSSD
i nadále.
A ve finále Hašek oznámí,
zda on sám rezignuje.

tedy Zdeněk Škromach a Jeroným Tejc, jenž byl ovšem novými poslanci opětovně zvolen šéfem poslaneckého klubu sociální demokracie.
„Nejenže má každý právo
navrhnout mé odvolání
a může se o tom hlasovat, ale
určitě se budu do té doby bavit s kolegy o tom, zda ta situace dospěla tak daleko, že se
za dva dny nebo za jeden změnila natolik, že bych neměl
podporu poslaneckého klubu,“ zamýšlel se zase Tejc.
Včerejší grémium tak pouze potvrdilo, že jediným vyjednavačem o vládě zatím zůstává Bohuslav Sobotka. A na
jeho kroky netrpělivě čekají
lidovci s Babišovým ANO.

TOMÁŠ
BELICA

tomas.belica@metro.cz

inzerce

PRVNÍ SOUKROMÁ

HOTELOVÁ ŠKOLA
Dny otevøených dveøí: 5.11. a 12.12. 2013

Studijní obor

HOTELNICTVÍ

škola s tradicí více než 20 let
individuální pøístup ke studentùm
98% úspìšnost studentù u státních maturit
výborné uplatnìní absolventù
nadprùmìrné hodnocení školy ÈŠI

WWW.PSHS.CZ
E-mail: info@pshs.cz
Tel.: 777 073 670
Svídnická 506, 181 00 Praha 8

Lháři nám nesmí vládnout

Lidé s transparenty stáli včera před Lidovým domem
v Praze, kde zasedalo grémium ČSSD. Jejich vzkaz zněl
jasně – Lháři nesmí vyjednávat o vládě.
Č TK
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Politici čelí
vlastizradě

Půjdou špičky
ČSSD i prezident
Zeman k soudu?

Minimálně od dob prezidentské volby pomáhali šéfové sociální demokracie
i sám tehdejší kandidát na
prezidenta Miloš Zeman ruským firmám zmocnit se exekutivní a zákonodárné moci
v Česka. Tím se provinili
vlastizradou. To si myslí rakouský občan českého původu Philipp Janýr, který na ně
podal trestní oznámení. Údajná vlastizrada ve spojení se
sabotáží se týká kromě Zemana také Michala Haška,
Zdeňka Škromacha, Jeronýma Tejce, hradního kancléře Vratislava Mynáře a dalších lidí. „Prezidentská kampaň Miloše Zemana byla zřejmě financována firmami Lukoil a Rusatom, které buďto

Trestní oznámení

Skupina politiků prý jednala
v úmyslu poškodit ústavní
zřízení České republiky,
a to ve spojení s Ruskem.
●

●

Jejich jednání podle Janýra
vyvrcholilo sobotní
schůzkou v Lánech u prezidenta Zemana.
Má jít o největší prorůstání
organizovaného zločinu do
státní správy v novodobé historii České republiky, a to ve
spojení s cizí mocí.

cizí stát přímo vlastní, nebo
je v zahraničí podporuje.
K prosazení hospodářských zájmů cizího státu
tato skupina osob jednala
tak, aby se po volbách
do Sněmovny zmocnili exekutivní a zákonodárně státní
moci,“ uvedl Janýr. Č TK

Zprávy krátce

Rozštěpení
ČSSD přijde
Slovenský deník SME si
zahrál na věštce. Rozpad
strany se podle něj totiž
neodvratně blíží kvůli
třenicím mezi haškovci
a sobotkovci. Za nepravděpodobné považuje, že
by si favorizovaná koalice sociálních demokratů, KDU-ČSL a hnutí
ANO udržela většinu ve
Sněmovně.

Zeman. Bude šest
týdnů mimo hru

Gazdík zůstává
Poslanecký klub TOP 09
si včera do svého čela
jednomyslně zvolil opět
zástupce Starostů a nezávislých Petra Gazdíka.
Předsedou klubu byl
i v předchozím volebním období. Klub
bude mít nyní 26
poslanců. Dřívější
vládní strana TOP
09 nyní chce zůstat
v opozici. Ve
volbách získala 11,99
procenta
hlasů. Č TK

Prezident je nemocný.

Šest týdnů o prezidentu Miloši Zemanovi zřejmě příliš neuslyšíme. Přesně tak dlouho
se bude na zámku v Lánech
zotavovat s poraněným kolenem, které si natloukl v noci
z úterý na středu, když potmě narazil do stěny. Lékaři
mu nařídili úplný klid. K dispozici má tým ošetřovatelů,
kteří ho budou převazovat.
Celkem jich je dvanáct včetně dvou ortopedů.
Ministr zdravotnictví Martin Holcát, který je šéfem Ze-

MAF RA

manova lékařského konzilia,
vyloučil, že by v prezidentově pádu, při němž si zranil
pravé koleno, hrál roli alkohol. „On si zranil nohu někdy v noci, když šel a nerozsvítil si, zakopl. Můžu vyloučit, že tam hrál nějakou roli
alkohol. Mohu to vyloučit
i z laboratorních testů,“ řekl
ČTK Holcát. Prezident se
musí šetřit, protože jeho stav
by se mohl zkomplikovat –
trpí totiž lehčí formou cukrovky a je silný kuřák. MAP

inzerce

České

KORUNOVAČNÍ

KLENOTY
na dosah

Od 25. 10.
do 15. 11.
ORIGINÁLNÍ VÝSTAVA
KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ
VÁM PŘIPRAVÍ KRÁLOVSKÝ ZÁŽITEK!
• Speciálně vybudovaná korunovační
komnata s hradní stráží
• Expozice dobových kostýmů a zbraní
• Vše o životě a díle Karla IV.
• Velkoprostorové 3D modely přímo v pasáži
• Doprovodný víkendový program pro
velké i malé
Mistrovská replika korunovačních klenotů
poprvé v obchodním centru.
Více na www.ocsestka.cz.

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
1. listopadu 2013
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Zprávy krátce

Kamuflážník.
Hašek baví

Poslanci budou
od 25. listopadu

„To je zkušenej kamuflážník,“ myslí si o Haškovi tým
majora Zemana. Lidé na internetu se baví okolnostmi
kolem schůzky místopředsedy ČSSD Michala Haška
a dalších pučistů v čele strany s prezidentem Milošem
Zemanem, která byla tak
dlouho popírána, až byla nakonec přiznána. Haška, který se hájí tím, že o schůzce
nemohl mluvit, označují za
lháře a kamuflážníka. ME T

Poslanci by měli dostat
od Státní volební komise
osvědčení o svém zvolení v pondělí 25. listopadu. Osvědčení budou
moci členové dolní komory získat až poté, co
by Nejvyšší správní soud
projednal případné stížnosti proti jejich zvolení. Ty lze podat do příští
soboty. Č TK
inzerce

Fotograﬁe najdete na

WWW.METRO.CZ

ANO a KDU. Jak dál?

Karty voliči rozdali tak, že bez druhého vítězného hnutí ANO žádný stabilní kabinet nesestaví ani strany levice, ani pravice. Jako nejpravděpodobnější se tak nyní jeví koalice ČSSD
s ANO a lidovci. Obě posledně jmenované strany ale musí počkat na to,
jak se vyvrbí situace v rozhádané sociální demokracii. Zatím se shodují,
že pokud půjdou do vlády, tak jedině
společně.
Variant je ale víc. Buď obě strany
zůstanou v opozici, nebo umožní

vznik menšinové vlády ČSSD či obě
uskupení vstoupí do koaliční vlády.
Shodují se i v tom, že program ANO
se s lidovci v mnohém překrývá.
Podle místopředsedkyně ANO Věry
Jourové se programy obou stran shodují zhruba z osmdesáti procent.
Šéf lidovců Pavel Bělobrádek považuje spolupráci s ANO a ČSSD, ať už
s přímou účastí ve vládě, nebo jen
podporou menšinového kabinetu
ČSSD, jako jedinou za smysluplnou
a stabilní. BE L a Č TK

Cenzura. Co se děje
v České televizi?
Boj i v České televizi? Vypadá to tak.
Včera se totiž třiadvacet moderátorů,
redaktorů a editorů České televize
obrátilo na Radu ČT s podnětem, aby
se zabývala možnou cenzurou a porušováním objektivity ze strany vedení. Vadí jim zejména zásahy ve prospěch prezidenta Miloše Zemana.
Mezi iniciátory je Daniela Drtinová
nebo člen vedení televizních odborů
Adam Komers.
Včera večer ovšem do médií dorazila antipetice, která takové kroky ze
strany vedení České televize vyloučila a přímo podpořila šéfa zpravodajství Zdeňka Šámala. Prohlášení podepsalo jednašedesát redaktorů zpravodajství, kteří odmítají, že by byli vystaveni jakémukoli tlaku či ovlivňování reportáží. iDNE S.cz, MAP

Nadržuje Zemanovi?
Dvě party stojí proti sobě.
●

●

Proti vedení: Prý prosazuje prozemanovské zásahy a cenzuru. Televize údajně vystříhala záběry, na
nichž prezident se skelným pohledem vrávorá nad korunovačními klenoty. Šéfredaktor Petr Mrzena chtěl
vyřadit Schwarzenbergovo prohlášení, v němž se ohradil proti lživému
inzerátu v deníku Blesk, a nahradit
ho spotem o tom, jak popletl hlasování a vhodil neplatný hlas.
Za vedení: Jednašedesát redaktorů
a redaktorek zpravodajství ovlivňování reportáží v protipetici odmítá
a podpořilo šéfa zpravodajství Zdeňka Šámala.

GRAND HOLIDAY! ALL INCLUSIVE!
12 dní za 7999,All-Inclusive

Na Grand Holiday pro Vás:
restaurace a bary, wellness,
parní sauna, 2 bazény, whirlpool, ﬁtness, disco, casino, obchody, salón krásy, divadlo, ...
Kajuty jsou komfortní:
sprcha, wc, fén, tv, telefon, klimatizace a trezor

Přímým autobusem z Prahy
do přístavu a zpět, cestou tam se
snídaní a přenocováním a polopenzí v Itálii jen za Kč 2 999/os.

NEOPAKOVATELNÁ NABÍDKA! TAK NEVÁHEJTE!

All Inclusive
pro prvních 50
termín A: 13.12.-23.12.13 (11 dní) termín D: 6.1.-17.1.2014 (12 dní)
termín E: 17.1.-27.1.2014 (11 dní)
Savona-La Spezia-Řím-NeapolSavona-La Spezia-Řím-PalermoLa Valletta-Tunis-Palma de Mallorca-Barcelona-Marseille-Savona

ceny jen do 07.11.2013 či do vyprodání:

vnitřní standard
vnitřní komfort
vnější standard
vnější komfort

7.999
8.999
10.499
11.499

příplatek za “termín E” = Kč 1.500

Palermo-La Valletta-Tunis-Palma de
Mallorca-Barcelona-Marseille-Savona

ceny jen do 12.11.2013 či do vyprodání:

vnitřní standard
vnitřní komfort
vnější standard
vnější komfort

9.999
10.999
12.999
13.499

Vánoce od 11.999 a Silvestr od 14.999

V ceně je zahrnuto: plavba na lodi Ibero Crucero Grand Holiday, plná penze a nápoje (pro prvních 50 klientů), český delegát již z Prahy,
24-hodinový kajutový servis, zdarma účast na všech představeních na palubě, nosič zavazadel při nalodění a vylodění, přístavní taxy,
pojištění proti úpadku rejdaře. V ceně není: servisní poplatek €8,-/os./den, děti €4,-/den), osobní výdaje. Rejdař: Costa Crociere S.p.A.

Exkluzivní prodej v ČR:
ca Webberger CZ s.r.o.

www.mojeplavba.cz
Telefon zdarma: 800 600 888

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
1. listopadu 2013
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Dobré zdřímnutí? Na
pražském letišti to jde

Osmé nejlepší letiště na přespání
v Evropě je v Praze.

Nickelback

Kanadská rocková skupina Nickelback ve čtvrtek
7. listopadu vystoupí
v O2 areně. V Česku hraje poprvé. Nabídnou své
největší hity. NIC KE LBAC K

Představa neplánovaného
přespání na letišti je pro mnohé cestující noční můrou. Naštěstí na Letišti Václava Havla
je možností složení hlavy,
byť jen na pár hodin, více než
dost. Zřejmě i proto bylo vyhodnoceno cestujícími na
webu Sleepingairports.net
jako osmé nejlepší v Evropě.
Třeba v Terminálu 2 funguje od loňska volně přístupný
Kooperativa Relax Center,
kde mohou pasažéři přečkat
čas na sedačkách připomínajících stromečky, k dispozici
mají i polštáře. Od letošního
ledna mohou lidé využívat
také pokoje v Rest and Fun
Center. Spát v nich mohou
dva dospělí a dvě děti mezi
8. až 18. hodinou nebo 18. až

Letištní šlofík

Pětice nejlepších evropských
letišť na přespání podle
webu Sleepingairports.net:

Ložnice? Ne, tohle je letiště.

8. ranní, přespání v tomto
čase vyjde na 1499 korun. Pokoje podle mluvčí pražského
letiště Evy Krejčí využily od
začátku roku stovky lidí, jen
v létě jich bylo kolem dvou tisíc. „Využívají je ti, kteří přestupují a let mají až další
den,“ říká Krejčí. Pokoje je
také možné si pronajmout
jen na několik hodin. Dvě ho-

LE TIŠTĚ VÁC LAVA HAVLA PRAHA

diny vyjdou na 299 korun,
čtyři na 499 korun a za šest
hodin spánku zaplatíte 599
korun. V průběhu příštího
roku chce také letiště vyměnit všechna sedadla v terminálech za pohodlnější.

TOMÁŠ
BELICA

tomas.belica@metro.cz

●

1. Amsterdam

●

2. Helsinky

●

3. Mnichov

●

4. Curych

●

5. Frankfurt

Naopak to nejhorší letiště
podle cestovatelů najdete v
Itálii. Která jsou ta další?
●

1. Bergamo

●

2. Paříž Beauvais

●

3. Frankfurt Hahn

●

4. Řím Fiumicino

●

5. Londýn Luton

inzerce

Se Zákaznickou kartou
Pražské plynárenské, a. s.
na Kanáry i na chalupu!
Můžete vyhrát letecký zájezd
s CK Canaria Travel, víkendový
tuzemský pobyt, zapůjčení CNG
vozu nebo další zajímavé ceny.

Další dobrý důvod, proč být s námi.
mi
Soutěž probíhá od 15. září 2013 do 30. listopadu 2013
Vylosování se uskuteční 10. prosince 2013

Dovolená v Česko - Slovensku
Maïarské termály, Rakousko

Že ještě nemáte Zákaznickou kartu?
Nevadí! Získejte kartu ZDARMA na www.ppas.cz, nebo osobně v našich obchodních kancelářích.
Více o získání Zákaznické karty a podmínkách soutěže na www.ppas.cz nebo v obchodních kancelářích.
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Incheba Výstaviště neopustí
Končí jí smlouva,
přesto bude na Výstavišti dál působit.

dlouhých jednáních s Inchebou dohodla na ukončení nájemní smlouvy k 31. prosinci
2014. Město chce zanedbaný
areál spravovat samo. Nyní se

Společnost Incheba, které na
konci příštího roku končí dlouholetá nájemní smlouva na
pražském Výstavišti, areál zcela neopustí. Praha s ní chce
uzavřít další dohodu, a firma
by tak i v roce 2015 na Výstavišti pořádala některé výstavy. Vyplývá to ze záměru, který
magistrát zveřejnil na internetové úřední desce.
Praha se před nedávnem po

inzerce

ale schyluje k podpisu smlouvy, podle níž by Incheba i nadále pořádala na Výstavišti některé akce. Z harmonogramu, který je k záměru přiložen, vyplý-

vá, že by v průběhu roku 2015
Incheba pořádala třeba výstavu týkající se gastronomie, cestování, sportu, na konci roku
pak výstavy o bydlení nebo vá-

noční trhy. Cena pronájmu
zveřejněna nebyla. Město nyní
řeší opravu Průmyslového paláce, ta by mohla být zahájena
do dvou let. Č TK

* Se značkovým úvěrem ALL-IN od Ford Credit při záloze 40 % za 4 786 Kč bez poplatku a včetně servisních prohlídek, pětileté záruky i asistenční služby zdarma.
Kombinovaná spotřeba pro model Focus: 4,2–6,3 l/100 km; emise CO2: 109–146 g/km. Uvedená spotřeba 4,7 l/100 km se vztahuje na provedení 5dv. Focus EcoBoost (100 k).
Cena včetně DPH. Foto je pouze ilustrační. Aktuální nabídka platí do odvolání. Více informací na www.ford.cz/aktualninabidka.

Ford Focus EcoBoost

Spotřeba 4,7 l potěší!
Stejně tak jako bohatá výbava a cena.

Ford Focus 1.0 EcoBoost (100 k)
• klimatizace, 6 airbagů, ESP, palubní počítač a dálkový centrál
• elektrická přední okna, rádio s CD a MP3 přehrávačem včetně USB

již za

měsíční splátka 4 786 Kč*

Rednex
se opozdí

Slavná poprocková skupina Rednex z technických
důvodů přesouvá svůj
pražský koncert na jiný
termín. Místo původně
avizovaného 7. listopadu
vystoupí v Incheba Aréně
30. ledna 2014.
RE D NE X

Metro. Céčko
o víkendu na
Háje nejede
Kvůli opravě trati nebudou
o víkendu jezdit soupravy metra mezi stanicemi Kačerov
a Háje. Cestující budou muset využít náhradní autobusové dopravy. „Poslední souprava před výlukou bude dnes
odjíždět ze stanice Háje
v 18.57 hodin a z centra města, ve směru Háje, ze stanice
Muzeum v 18.36 hodin,“ říká
mluvčí dopravního podniku
Aneta Řehková. AV

329 990

Více informací u autorizovaných prodejců Ford,
na www.ford.cz nebo volejte 800 FORD CZ (800 3673 29).

Kč

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
1. listopadu 2013
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Zprávy krátce

V Ďáblicích uhořel Plujte po Čertovce
v pohodlí
bezdomovec

Při středečním požáru
v Ďáblickém háji v Praze
8 zemřel člověk. Zřejmě
šlo o bezdomovce, jeho
tělo hasiči našli v improvizovaném přístřešku. Uvedla to jejich mluvčí Pavlína
Adamcová. Policii se oběť
zatím nepodařilo identifikovat, vyloučila ale cizí zavinění. Požár byl nahlášen ve středu okolo 19 hodin. Hořela část porostu
v lesoparku a také přístřešek, ve kterém muž zřejmě přespával. Příčinu
vzniku ohně nyní policisté vyšetřují.

Prasnice zachrochtala na Míráku o pomoc

Lidé procházející včera přes náměstí Míru se zastavovali u obří figuríny nafukovací prasnice. Ochránci zvířat tímto způsobem v Česku zahájili kampaň, která má upozornit, že miliony prasat v Evropské unii jsou chovány v nelegálních podmínkách.
Č TK

Tramvaj. Nepojede

Od pondělí 4. listopadu do 21.
prosince nebudou jezdit tramvaje mezi zastávkami Kubánské náměstí a Průběžná. Dopravní podnik zde bude opravovat tramvajovou trať. Linka
4 bude ve směru od Kotlářky
ukončena v oblasti Čechova

náměstí. Linky 7, 22, 55, 57
a 59 budou ve směru z centra
zkráceny do zastávky Kubánské náměstí. Linka 13 bude ve
směru od Černokostelecké odkloněna ze zastávky Otakarova přes Nádraží Vršovice do
zastávky Bohemians. AV

Fantova kavárna
už je jako nová
Staronová kavárna

inzerce

Celý prostor Fantovy kavárny
byl kompletně rekonstruován
a práce se nevyhnuly žádné
části interiéru.

JADRAN 2014

Mimořádný katalog slev

●

Opravy Fantovy kavárny finišují.

Rodina s ALL INCLUSIVE

14 425

od
Kč /týden
v termínu 7.6. – 14.6. 2014

jen do 31.12. 2013

Rezervujte na tel.: 800 567 567

Sobotní svátek zemřelých
známý jako Dušičky mohou Pražané strávit netradiční plavbou vltavským
kanálem Čertovka. Na
plavbu po takzvaných
pražských Benátkách budou vypraveny kryté vyhřívané loďky. Romantickou trasu výletu doprovodí vyprávění o pohádkových postavách i lidech,
kteří na Kampě žili. Na dušičkovou plavbu plnou
strašidel a pověstí mohou
zájemci nastoupit zítra od
18 hodin v přístavišti Čertovka. Lístek vyjde na 80
korun. Č TK

Secesní kavárna
na Hlaváku otevře
v novém příští rok.
Oprava známé kavárny, která je součástí secesní Fantovy
budovy pražského Hlavního
nádraží, je téměř u konce.

ME TRO
●

Veškeré práce budou hotovy
ještě letos. V průběhu první
poloviny příštího roku se kavárna otevře veřejnosti. „Momentálně jednáme s několika renomovanými zájemci
o komerčním využití,“ říká
Andrea Odoardi ze společnosti Grandi Stazioni Česká republika, která rekonstrukci
má na starosti. ADAM VÁC HAL

●

Opravovaly se podlahy, sochy, skleněná fasáda, znaky
evropských měst, okna
i okrasná kování.
Pomyslnou třešničkou na
dortu bude osazení nového
monumentálního lustru, které bude jedním z posledních
kroků rekonstrukce.
Oprava Fantovy kavárny navazuje na rekonstrukci odbavovací haly Hlavního nádraží, která byla dokončena
v prosinci 2010 a otevřena
v dubnu 2011.

NADĚLTE AŽ

5 MILIONŮ
A BUĎTE NEJOBLÍBENĚJŠÍ JEŽÍŠEK

99

10

90
-41%

169.90�

16.90�

Eidam 30%
vcelku
100 g

29
44.90�

Max.

3 ks

na osobu/den

Fernet Stock
40%

Fernet Stock Citrus

27%

27%, 0,5 l
(= 199,80 Kč/1 l)

79

90-27%

9033%
-

Paprika
červená

Fernet Stock Z Generation

109.90�

90-35%

1 kg

44
59.90�

90-25%

59
74.90�

90
-20%

Čerstvá
vejce

Vepřová krkovice s kostí

Kuře
kuchané

3

29

26

s vanilkovou náplní
225 g
(= 13,29 Kč/100 g)

světlé výčepní
1,5 l
(= 17,93 Kč/1 l)

vcelku, chlazená, 1 kg

5.90�

90-33%

Tatranky

různé druhy
33 g
(= 11,82 Kč/100 g)

velikost M
30 ks
(= 1,99 Kč/1 ks)

mražené, 1 kg

34.90�

S-BUDGET
Kakaové
keksy

90-14%

Nabídka platí v hypermarketech Interspar Praha (Arkády Pankrác, Galerie Harfa, Europark Štěrboholy, Metropole Zličín, Park Hostivař)
a v supermarketech Praha – Jahodnice, Praha – Lhotka, Praha – Letňany, Říčany od 1. 11. do 3. 11. 2013 nebo do vyčerpání zásob.
Odběr možný pouze v množství odpovídajícím potřebám běžné domácnosti. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

NEVÍTE SI RADY S DÁRKEM PRO SVÉ BLÍZKÉ?
DARUJTE JIM NAŠI DÁRKOVOU PLATEBNÍ KARTU V HODNOTÁCH 300, 500 A 1000 KČ A NEBO

SI MŮŽETE NECHAT KARTU „NABÍT” NA VOLITELNOU HODNOTU VE VÝŠI OD 1000 DO 10 000 KČ.

35.90�

90-25%

Velkopopovický
kozel

www.interspar.cz
Více na www.interspar.cz
Exkluzivně v

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
1. listopadu 2013
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Pneumatiky. Ode dneška na zimních

Špatné obutí aut může být
ode dneška problémem, pokud se svým vozem havarujete a budete chtít škodu uplatňovat u pojišťovny. „Jestliže
se prokáže, že škoda vznikla

kvůli nesprávným pneumatikám, může pojišťovna snížit
pojistné plnění z havarijního
pojištění řádově o několik desítek procent,“ varuje David
Tacl, ředitel portálu ČeskéPo-

jištění.cz, který porovnává
nabídky většiny pojišťoven
na českém trhu.
„Co se týče škod hrazených
z povinného ručení, zde je poškozený odškodněn v plné

výši, ale pokud pojišťovna
zjistí, že letní pneumatiky
jsou příčinou dopravní nehody, může po viníkovi část
uhrazené škody vymáhat,“
dodal Tacl. DAV

inzerce

Do pondělí 04.11.2013
u XXXLutz v Praze-Stodůlkách:

-20%
1)

NA NÁBYTEK
VE FORMĚ POUKAZU NA VÁŠ
PŘÍŠTÍ NÁKUP V XXXLUTZ

1) Akce se vztahuje i na dětský nábytek. Mimo zlevněného zboží a zboží propagovaného v prospektech a inzerátech a vyznačeného v obchodním domě. Platí jen pro nově uskutečněné
objednávky, po uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. Platí do 04.11.2013 u XXXLutz Praha. Nevztahuje se na již
uzavřené objednávky, kuchyňské linky, zahradní nábytek a zboží značek Joop!, Esprit, Tempur, Natuzzi, hülsta a now! by hülsta. Nevztahuje se na zboží Carryhome!

-20% -30%
XXXL POUKAZ

3)

XXXL rodinné gril plato (cca 660 g) pro 2 osoby,
dva vepřové řízky, dva kuřecí steaky a dva vepřové steaky
z grilu, dva grilované párečky, servírované s hranolky
a zeleninovou rýží

2)

NA 1 VÝROBEK DLE VAŠEHO
VÝBĚRU Z TĚCHTO ODDĚLENÍ:
BOUTIQUE, BYTOVÝ TEXTIL,
ZÁVĚSY, SVÍTIDLA NEBO
PODLAHY A KOBERCE

2) Platí pouze při odevzdání tohoto poukazu. Mimo zlevněného zboží
a zboží propagovaného v prospektech a inzerátech a vyznačeného
v obchodním domě. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky, po
uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Platí do
10.11.2013. Nevztahuje se na služby a nákup knih.

NA SKLADOVÉ ZÁSOBY
LAMELOVÝCH ROŠTŮ

195,-

A MATRACÍ

3) Mimo zlevněného zboží a zboží propagovaného v prospektech a
inzerátech a vyznačeného v obchodním domě. Platí jen pro nově
uskutečněné objednávky, po uplatnění slevy nemohou být žádné další
slevy poskytnuty. Nevztahuje se na zboží značek Mondo, Tempur a
Gumotex. Nabídka platí do 10.11.2013.

369,-

Ilustrační fotografie. Nabídka platí od 01.11. do
03.11.2013. Pouze 1 porce na osobu. Do vyprodání zásob.
Pouze u XXXLutz Praha.

XXXLutz Praha, Nárožní 1390/4, 158 00 Praha-Stodůlky, tel.: 230 200 000
WWW.XXXLUTZ.CZ

©XXXLutz Marken GmbH.

XXXL DOMY NÁBYTKU. TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Již třetím rokem
Od 1. listopadu do 31. března
musí být obuty zimní gumy.
●

A to pokud je na silnici
souvislá vrstva sněhu, ledu
nebo námrazy či lze vzhledem k počasí takový stav
předpokládat.

Regiojet. Dnes
zmizí plošiny
pro vozíčkáře
Lidi s omezenou pohyblivostí
čeká změna. Od dnešního
dne přijdou u vlaků společnosti Regiojet o plošiny, díky
kterým mohli bez problémů
nastoupit. Společnost brněnského podnikatele Radima
Jančury si plošiny pronajímala od Českých drah, kvůli vysoké ceně se však rozhodla,
že bude cestující s postižením nakládat palubní personál ručně. Podle sdružení
Asistance, které osobám s postižením zajišťuje asistenční
služby, je tento způsob nepřijatelný a nedůstojný. AV

Podvod jako
dárek. Pozor
na oholení
Zdarma holicí strojek? To je
teď častý trik, jak nepoctivě
vydělat na důvěřivých lidech.
Upozorňuje na to sdružení
Spotřebitel.net. „Člověk je
kontaktován zpravidla telefonicky firmou, která nabízí
zdarma určité zboží. Pokud
spotřebitel souhlasí, je mu
zboží skutečně zasláno. Je
však k němu přiložena faktura,“ uvedl právní poradce
sdružení Matouš Blažek. Firma se podle něj snaží mást
tvrzením, že je potřeba zaplatit poštovné. Navíc tvrdí, že
odběr zdarma zavazuje k placenému odběru dalšího zboží
podle obchodních podmínek. „Při nezaplacení následuje nátlak a výhrůžky exekucí. Mnoho zastrašených lidí
přitom opravdu zbytečně zaplatí,“ dodává Blažek. ME T
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Už je zpět.
Muž se vrátil
z Egypta
Čech, jemuž v červenci při dovolené v Egyptě zemřela manželka a dcera na otravu, se
včera vrátil do České republiky. Egyptské úřady muže tři
měsíce držely v zemi jako
svědka. Obviněn v souvislosti
s úmrtím nebyl.
Moravskoslezští kriminalisté stále nezveřejnili oficiální
výsledky pitvy obou těl, kterou provedli znalci z Ústavu
soudního lékařství v Ostravě.
Podle informací ale experti
nevydali žádné závěrečné stanovisko ohledně úmrtí, protože těla byla přepravena do
Česka s velkým zpožděním
a navíc byla údajně zbavena
vnitřních orgánů. Č TK

Nečas. Podle
soudu je to
běžný občan
Nejvyšší soud rozhodl, že bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) lze stíhat i za případné trestné činy, kterých se
mohl dopustit před srpnovým rozpuštěním Poslanecké
sněmovny. Chránila ho pouze procesní imunita, která se
vztahuje na projevy ve Sněmovně.
„V případě bývalých poslanců ODS Ivana Fuksy, Marka
Šnajdra a Petra Tluchoře naopak rozhodl, že je nelze
trestat za případné trestné
činy do doby, než se loni v listopadu vzdali výkonu poslaneckého mandátu,“ řekl
mluvčí Nejvyššího soudu Petr
Knötig. Č TK
inzerce

Zprávy krátce

VZP rozšíří
očkování

Všeobecná zdravotní pojišťovna rozšíří ode dneška pro dívky nabídku očkování proti rakovině děložního čípku. Ze zákona hradí pojišťovny
v plné výši toto očkování
dívkám od 13 do 14 let.

Tvrdý alkohol
bez omezení

Matragi oživuje fénixe, bude i ze saténu

Návrhářka Blanka Matragi při práci na kolekci Znovuzrození fénixe, kterou představila
včera v pražském Obecním domě. Přehlídka nové kolekce, která zahrnuje asi 80 modelů
z organzy, šifonu, saténu či tylu, se uskuteční příští rok v únoru na charitativním
galavečeru.
Č TK – BLANKA MATRAG I

Poplatky
se změní

Česká spořitelna
zruší některé poplatky. Výběr z bankomatu podraží.

Spořitelna zruší jedenáct poplatků. Od 1. ledna nebude
účtovat šestikorunový poplatek za změnu PIN u karet, za
odemknutí či zamknutí karty, za změnu transakčních li-

mitů u karty ani za vklad hotovosti přes bankomat ČS.
Více peněz zaplatí klienti,
kteří budou vybírat peníze
z bankomatu pomocí kreditky. Zatímco do konce roku budou moci vybírat z bankomatů ČS a v cizině z bank Erste
peníze za poplatek 19 Kč, od
ledna to bude 39 korun. V bankomatech jiné banky v ČR to
bude 49 Kč proti nynějším 40
korunám. U debetních karet
banka poplatky nemění. HOP

Brak. Klausovy
spisy jsou
už za 49 korun
Příznivci exprezidenta a zakladatele ODS Václava Klause
musí zažívat v prodejně Levných knih v pardubické ulici
17. listopadu hrozné chvíle.
Díla dlouholetého politika
se po masivní slevě prodávají
za pouhých 49 korun, navíc
jsou vystavená vedle žertovného toaletního papíru.
„Zlevněno ze 349 na 49 korun,“ hlásí etikety na knihách mapujících roky vlády.
Na druhou stranu nedopadl
autor nejhůře, kniha Martina
Michala o životě se zpěvačkou Vondráčkovou se prodává jen za 19 korun. iDNE S.cz

Ministerstvo zdravotnictví ukončilo platnost mimořádného opatření,
kterým loni 27. září
zmírnilo prohibici na tvrdý alkohol. Omezení včerejškem končí, výroba
a distribuce alkoholu
podle ministerstva jsou
pod kontrolou, veškerý
tvrdý alkohol musí být
ze zákona opatřen kolkem a rodným listem.

Zase volejte
Železnému
Vladimír Železný, který
se dnes ujímá řízení televize Barrandov, opráší
podle Mediáře svůj nejslavnější pořad Volejte
řediteli z let, kdy vedl
televizi Nova. HOP a Č TK

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
1. listopadu 2013

Obamu sesadili už podruhé
●

Forbes svůj žebříček publikuje od roku 2009. Tradičně jej
vede Barack Obama, s výjimkou roku 2010, kdy jej sesadil
tehdejší čínský vůdce Chu

Ťin-tchao, a letoška. Loni skončil Putin na třetí příčce. Mezi
72 nejmocnějších lidí na světě, ve kterém je devět žen, nepronikl žádný Čech ani Češka.

inzerce
Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):
• odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
• příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost.
Požadavky pro výkon činnosti ředitele:
• znalost školských předpisů a školské problematiky,
• základní ekonomické znalosti,
• organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce přiložte:
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona
o pedagogických pracovnících,
• strukturovaný životopis,
• koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),
• čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým
se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních
orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách
http://magistrat.praha-mesto.cz , odkaz školství),
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického
pracovníka (ne starší 2 měsíce).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho
průběhu. Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh s přesným označením
„Konkurs – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16“ a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny
do 22. 11. 2013 do 15:00 hod. do podatelny:
Magistrát hlavního města Prahy,
odbor školství, mládeže a sportu,
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Obamu předčil
ruský prezident
Nejvlivnějším
mužem planety je
Vladimir Putin.

Ruský prezident Vladimir Putin je letos mezi vládci světa
ještě silnější než jeho americký protějšek Barack Obama.
Tvrdí to alespoň časopis Forbes, který pána Kremlu označil za nejvlivnějšího člověka
letošního roku. Putin sesadil
Obamu na druhou příčku
i díky aféře okolo bývalého
zaměstnance amerických tajných služeb Edwarda Snow-

Dva nejvlivnější muži světa

dena, kterému zajistil azyl
v Rusku, a své roli při rozuzlení krize okolo chemických

Ruská policie odebírá na severním Kavkazu preventivně
vzorky DNA ženám, které by
mohly jako sebevražedné
atentátnice zaútočit na únorové zimní olympijské hry
v Soči. Oznámila to včera roz-

hlasová stanice Echo Moskvy.
Agenti bezpečnostních složek se zaměřují zejména na
Dagestán, který se v posledních několika letech stal hlavním centrem kavkazských náboženských extremistů. Ge-

zbraní v Sýrii, kdy Damašek
přiměl slíbit chemické odzbrojení. Č TK

netický kód získaný přednostně od vdov po severokavkazských teroristech ukládá policie do speciální databáze, kterou hodlá využívat při vyhodnocování možných útoků během olympiády. Č TK
Zprávy krátce

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace

Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):
• odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
• příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:
• znalost školských předpisů a školské problematiky,
• základní ekonomické znalosti,
• organizační a řídící schopnosti.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:
• znalost školských předpisů a školské problematiky,
• základní ekonomické znalosti,
• organizační a řídící schopnosti.

K přihlášce přiložte:
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona
o pedagogických pracovnících,
• strukturovaný životopis,
• koncepci dalšího rozvoje školy (rozsahu max. 5 stran strojopisu),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým
se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních
orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách
http://školy.praha.eu),
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického
pracovníka (ne starší než 2 měsíce)

K přihlášce přiložte:
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona
o pedagogických pracovnících,
• strukturovaný životopis,
• koncepci dalšího rozvoje školy (rozsahu max. 5 stran strojopisu),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým
se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních
orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář lze najít na stránkách http://
školy.praha.eu),
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického
pracovníka (ne starší než 2 měsíce)

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Jungmannova 35/29, 111 21 PRAHA 1

G E TTY

Bezpečnost v Soči. Ruská
policie sbírá vzorky DNA

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):
• odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
• příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho
průběhu.
Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným
označením „KONKURS – SOU SLUŽEB, PRAHA 9, NOVOVYSOČANSKÁ 5“
a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 14. 11. 2013 do 16 hodin do podatelny:
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Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho
průběhu. Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce
s přesným označením „KONKURS – SOU OBCHODNÍ, PRAHA 2, BELGICKÁ 29“
a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 15. 11. 2013 do 15 hodin do podatelny:
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Jungmannova 35/29, 111 21 PRAHA 1

Snowden si našel
v Rusku práci
Azylant Edward Snowden si po několika měsících hledání konečně našel v Rusku práci. Bývalý
spolupracovník amerických tajných služeb prostřednictvím svého advokáta oznámil, že ho zaměstnal jistý komerční
ruský internetový portál. Nastoupit by měl
dnes. Bližší informace
Snowden s ohledem na
vlastní bezpečnost veřejnosti nesdělí.

Sýrie se zbavuje
chemických
zbraní
Sýrie zničila své deklarované provozy na výrobu
chemických zbraní. Splnila tak v termínu první
krok chemického odzbrojení, dalším bude
zničení chemikálií.
Země se má podle dohody zbavit chemického arzenálu do poloviny
příštího roku. Č TK
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Poznejte
náladu
svého psa

Je pes naštvaný,
nebo spokojený?
Poznáte to nejlíp
podle toho, jak vrtí
ocasem.

Královská návštěva

Do nového hostelu v hlavním městě hrabství Sussex
Lewesu včera zavítala anglická královna Alžběta II. se
svým manželem princem Filipem. Při návštěvě města
královna také zkontrolovala, jak se zde chystají na
Halloween. Na snímku ji přivítaly děti připravující
halloweenské sušenky.
G E TTY – C HRIS J AC KSO N

Číslo dne

-272

Astronomové potvrdili domněnku, že nejchladnějším
místem ve vesmíru je mlhovina Bumerang. Panuje tam
teplota minus 272 stupňů,
což je jen stupeň nad
absolutní nulou, kdy zamrznou všechny atomy. Podle
britského deníku The Daily
Telegraph to oznámili vědci
z observatoře ALMA v Chile.

Zprávy krátce

Rady čínské
policie jsou
sexistické

Převažující směr vrtění ocasu
prozrazuje náladu psů. Pokud vrtí spíš doleva, trápí je
negativní pocity, pokud doprava, jsou naladěni pozitivně. Zjistili to američtí vědci,
kteří tento poznatek v časopise Current Biology vysvětlují
rozdílnými úkoly hemisfér
mozku.
Podle způsobu vrtění ocasu
mohou ostatní psi zjevně vyčíst, jak je daný jedinec naladěn. Mrskání ocasem oriento-

vané spíš doprava vyvolává
aktivní levá polovina mozku,
a svědčí tak o pozitivních
emocích, například při pohledu na majitele. Vrtění orientované doleva nastává třeba
tehdy, když je pes konfrontován s jiným nepřátelsky naladěným jedincem. Č TK

Číňanky v internetových
diskusích rozhořčeně reagují na nejnovější doporučení čínské policie,
která považují za sexistická. Policisté na svém
oficiálním mikroblogu
radí řidičkám, aby nenosily za volantem vysoké
podpatky, nezapomněly
před jízdou odjistit ruční brzdu a nepanikařily,
když ztratí orientaci. Č TK

inzerce

ČERSTVĚ OTEVŘENO
HNĚZDENSKÁ, PRAHA - OC KRAKOV

-45%
-40%

-37%

Banán

Bulka z kamenné
pece

volný, 1 kg
Ekvador
dříve 29,90

17

90

z naší pekárny

1 ks 65 g
dříve 7,90

Jar na nádobí

4

90

100 g = 7,54 Kč

Nabídka platí od pátku 1. listopadu do úterý 5. listopadu 2013

od 0,72 l, více druhů
dříve 54,90

29

90

1 l = od 29,90 Kč

www.billa.cz

2
VÍKEND
Divadlo

MCHAT
v Praze

Po deseti letech bude v Praze
od zítřka do úterý hostovat
Moskevské umělecké akademické divadlo, slavný MCHAT.
Scéna, která píše svou historii
od roku 1898, uvede
v historické budově
Národního divadla po dvou
reprízách Ostrovského hry
Poslední oběť a dramatizaci
Bulgakovova románu Bílá
garda.

pište a foťte na mms@metro.cz
1. listopadu 2013
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Herečka: Lásku jsem
v Enderově hře nenašla
Poté, co ji objevil
Hollywood, zažívá
šestnáctiletá Hailee
Steinfeldová úžasnou kariéru.

Festivaly teď dobývá film Can
a Song Save Your Life?, brzy se
dočkáme i nového příběhu Romea a Julie a tento týden se
Steinfeldová, která byla nominována na Oscara za snímek
Opravdová kuráž, objevuje
v adaptaci slavného sci-fi románu Enderova hra.

U Enderovy hry budou diváci marně hledat romantickou linii mezi vaší postavou a Enderem. Nepřijde
vám to frustrující?

Jasně že jo. Ale krása toho
vztahu tkví v tom, že se do
sebe nemusí zamilovat, aby si
mohli věřit. A navíc, jsou na

program, ale přesto jsme si to
užívali. Je legrační, že když
o tom mluvím, zní to, jako by
to bylo těžké a depresivní, ale
pro mě to byla jedna z nejlepší zkušeností v životě. Díky
těm tréninkům jsem našla
pár skvělých přátel.

Na speciálních efektech
s pomocí lan jste spolupracovali se slavným souborem Cirque du Soleil, že?

Hailee Steinfeldová v Enderově hře

vojenské škole. Tam spolu
lidé nechodí tajně na rande,
to se prostě neděje. Jste pod
přísným dozorem a daleko od
své rodiny, takže potřebujete
hlavně mít přátele.

Daleko od rodiny, přísná
pravidla. Tak by se dalo

BO NTO NF ILM

charakterizovat i samotné
natáčení, souhlasíte?

Ano. Je vážně zajímavé, jak
se to při natáčení přeneslo
i na naše životy, byli jsme daleko od rodiny a každý den jsme
pracovali spoustu hodin. Vstávali jsme v sedm ráno, abychom absolvovali tréninkový

Můj bože, to byla neskutečná zábava. Přečtete si scénář
a říkáte si, jak to chtějí udělat? Nejhorší na tom je, že
vám něco předvedou a vypadá
to tak jednoduše. Říkáte si, že
to nemůže být těžké, ale zapomínáte, že mají za sebou trénink v cirkuse a všechny ty
bláznivé kousky. Vaše sebevědomí se vzpamatuje, ale pak
se protahujete, a zatímco oni
se nosem téměř dotknou
země, vy už nemůžete dál. Jak
to jen dělají? NE D E HRBAR, PRO
ME TRO Z HOLLYWOODU

stopad/ 20
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/
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/
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13 / 18:00

S
J
O
B
TATA
Bitumen Beat

United Gipsy Crew
(uGC) special guest hENRY d
www .r -mos t y.c z

IV. R-Mosty FESTIVAL taneční hudby
pořáda občanské sdružení r-mosty, poskytovatel sociálních služeb
/ výtěžek akce pokryje část provozu azylového domu
pro matky s dětmi v mladé boleslavi

vstupné 200,- Kč
v předprodeji 149,Kč
na RICHARD@r-mosty.c
z
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Zařízení z Jamese Bonda
hledá ufony už 50 let
Bondovka Zlaté
oko proslavila
obří teleskop, který
z Portorika hledá
i mimozemšťany.

Bez tváře

Nejenom v plavkách
nebo v šatech se chodí
po módních molech. Přehlídka byla v Brazílii. AP

Z unikátního zařízení o průměru 305 metrů bylo v roce
1974 odesláno první rádiové
poselství lidstva do vesmíru.
Dnes je to právě půl století,
co zahájila činnost tato observatoř ležící nedaleko portorického města Arecibo.
Chlubí se největším radioteleskopem svého druhu na světě. Můžete ho znát z bondovky Zlaté oko s Piercem
Brosnanem nebo z filmu Kontakt s Jodie Fosterovou.
Využívá se například ke
zkoumání změn v atmosféře
a hlavně k výzkumu vesmíru

Pierce Brosnan jako 007

Talíř teleskopu má průměr 305 metrů.

a k serióznímu hledání informací o možné existenci mimozemských civilizací. Je
hlavní
částí
projektu
SETI@home, který se možný-

2x PRO F IME D IA

mi zprávami z kosmu s pomocí osobních počítačů v domácnostech nebo ve firmách po
celém světě zabývá. Radioteleskop byl vybudován v le-

tech 1959 až 1963 ve velké terénní proláklině a za jeho
otce je označován americký
fyzik a astronom William
Gordon z Cornellovy univerzity, která dlouhá léta teleskop provozovala. S pomocí radioteleskopu například
v roce 1974 objevili američtí
astronomové Russel Hulse a
Joseph Taylor nový typ pulsaru (určité druhy hvězd), za
což v roce 1993 dostali Nobelovu cenu za fyziku. DAV, Č TK

N OS T
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A PRA

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení
jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 27 tis. Kč.

LINEA spol. s r.o.
pondělí
úterý - čtvrtek
V Olšinách 61,
pátek
P-10 (“M” Strašnická)
www.koupelnyza3dny.cz

Halloween
i pro zvířata

Dýňových dobrot si tento
týden užívali zvířecí obyvatelé zoo v Německu, Skotsku i USA.
4x AP

Zpráva krátce

James Blake je
nejlepší z Británie
Hudební cenu Mercury,
která se uděluje za nejlepší britské nebo irské album roku, si odnesl talentovaný londýnský producent a zpěvák James Blake. Proslul melancholickými melodiemi, do písní
ale zapojuje i hip hop či
elektropop. Č TK

Aktuální nabídka exotických zájezdů
Destinace

odlet

Spojené arabské emiráty
Srí Lanka
Mexiko
Omán
Kapverdy
Spojené arabské emiráty
Mauricius
Kapverdy
Spojené arabské emiráty
Kapverdy
Spojené arabské emiráty
Kapverdy
Thajsko
Dominikánská republika
Kuba
Jamaica

6.11.
8.11.
8.11.
12.11.
12.11.
13.11.
15.11.
19.11.
20.11.
26.11.
27.11.
3.12.
19.12.
19.12.
26.12.
7.1.

nocí strava

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
14
8
9
7

S
S
AI
S
AI
P
AI
AI
P
AI
S
S
S
AI
AI
AI

cena

10 990 Kč
37 990 Kč
36 261 Kč
39 861 Kč
25 780 Kč
19 990 Kč
44 990 Kč
23 290 Kč
24 990 Kč
21 990 Kč
16 990 Kč
19 290 Kč
38 490 Kč
38 490 Kč
41 990 Kč
38 961 Kč

Všechny odlety z Prahy. AI – all inclusive, P – polopenze, S– snídaně, BS – bez stravy

10 - 18 hod.
10 - 16 hod.
10 - 14 hod.

tel.: 274 810 848

LETNÍ DOVOLENÁ 2014
NYNÍ NEJVÝHODNĚJI

SLEVY až 17 %

při rezervaci do 15.11.2013

> dítě letecky od 299 Kč
> parkování ZDARMA

NOVÁ NABÍDKA
POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ 2014

SLEVY až 11 %

a parkování ZDARMA
při rezervaci do 30.11.2013
• poznávací programy do celého světa • kombinace
poznávání s pobytem u moře • letecké víkendy
s průvodcem • plavby s all inclusive a delegátem

LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDING
A RELAXACE 2013/2014

SLEVY až 10 %

Více nabídek na www.firotour.cz
nebo na tel. 210 000 210.

při rezervaci do 20.11.2013
pro pobyty v Itálii, Rakousku, Slovinsku,
České republice, na Slovensku.

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
1. listopadu 2013
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Na mě je Zábradlí malé,
musím se hodně ukáznit
O šedivých sedmdesátých letech
u nás je první
inscenace nového
vedení Divadla Na
zábradlí. Premiéra
je dnes.

O Petru Jeništovi

Petr Jeništa se narodil v roce
1977 v Liberci. Studoval herectví na pražské konzervatoři.
●

●

Divadlo Na zábradlí má od
září nové vedení, tedy ředitele Petra Štědroně, uměleckého šéfa Jana Mikuláška a dramaturgyni Doru Viceníkovou. Ti v následujících týdnech již na Zábradlí představili některé inscenace, které
vytvořili ještě v brněnské Redutě. Dnes má premiéru první inscenace, která vznikla
na půdě Zábradlí. Jmenuje
se Šedá sedmdesátá aneb Husákovo ticho. „Jsme v té inscenaci takové kolektivní vědomí,“ říká herec Petr Jeništa, který je novým členem
hereckého souboru na Zábradlí. V minulosti se již
„blýsknul“ v několika inscenacích Jana Mikuláška.

Pokud se nemýlím, inscenace měla původně vycházet z deníků Jana Zábrany, ale nakonec se dost
změnila. Moc se v ní nemluví a je spíše příběhem
masové vražedkyně Olgy
Hepnarové.

Ano, inscenace se během
přípravy dost změnila. Původně jsme dostali text, který čítal asi deset patnáct
stránek a každý tam měl
dlouhý monolog. My jsme
se všichni děsili toho, jak se
to budeme muset učit. Ale
ve výsledné podobě je celá
první půlka inscenace úplně bez textu, ve druhé polovině má text pouze Magdale-

Je novým členem Divadla
Na zábradlí, v Praze ho
můžete vidět ještě v Divadle
Komedie.

dy, v Hradci u Klicperů,
v Plzni v Komorním divadle
a zjistil jsem, jak malinká je
naše země, a pokud se zrovna neopravují dálnice, je příjemné cestovat po té hezké
zemi. Ale cestování je u nás
opět na úrovni 70. let, let budování, takže se možná už
konečně někde usadím.
Petr Jeništa ve své roli v Šedých sedmdesátých v Divadle Na zábradlí

na Sidonová jako Olga Hepnarová. Půjde tedy spíš o obrazy. Tak, jak to má Honzík
(režisér Jan Mikulášek
– pozn. red.) většinou ve zvyku. Je to takové kolektivní
vědomí, jsme tam všichni takové včelstvo.

Inscenace je o sedmdesátých letech v Československu. Vy jste ročník 1977,
máte na ty roky nějakou
vzpomínku?
Celkem zajímavou. Můj tatínek hrál v kapele Pyramida
a jednou v noci se opili a napsali na komín Textilany Husák je vůl. Nápis se dlouho
vyšetřoval a také dlouho zamalovával, ale písmena vždy
prosvítala, tak to dopsali na
Husák je vůle lidu. I tak za
námi přijeli domů estébáci.

My jsme tatínka nikdy před
dvanáctou hodinou nesměli
budit. A teď přijeli ti estébáci, vylezli dva páni v baloňácích a otevřelo jim dítě, tedy
já. Říkali: Zavolejte nám tatínka. Já říkám: To nemůžu,
tatínek spí. Už jsem chtěl zavírat dveře, ale oni mě zastavili: Tak ho vzbuďte a zavolejte. Ale já stále odmítal, takže
si nakonec nechali zavolat
maminku. Tak to byl tedy
můj první vzdor proti tomu
režimu.

Jak to dopadlo?

Tatínka jsme celé odpoledne a večer neviděli, ale ráno
se nám vrátil.

Inscenace se jmenuje
Šedá sedmdesátá aneb
Husákovo ticho. Máte i vy

KIVA

tu dobu spojenou s šedivou barvou?

Přesně tak, všude oprýskané baráky… Liberci se říkalo
nočník Evropy, bylo to sychravé, šedivé město. Přesně
tenhle dojem ze 70. a 80. let
mám. Dneska se tam sice
změnilo počasí, je tam příjemněji, ale město je plné ošklivých budov z 90. let. To
město je ošklivější a ošklivější, ale já ho mám pořád rád.

Poslední roky jste pracovně pendloval mezi Prahou a Brnem. Teď už je
tedy Praha napořád?

Nevím, jestli existuje něco
napořád, poslední roky jsem
hrál v divadlech v Brně v Hadivadle, v Huse, v Národním,
v Praze v Divadle Komedie,
v Liberci v Divadle F. X. Šal-

Němci v Praze.
O sexu seniorů
Od první po poslední lásku
neboli šest příběhů z milostného života nejstarší generace. Taková je jedna z inscenací, které se představují
v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka. K vidění bude Všechen
sex mého života 6. a 7. listopadu na Nové scéně Národního divadla od osmi večer.

Hrál v divadlech po celé
zemi, nejvíc na sebe upozornil v brněnské Redutě v inscenacích Jana Mikuláška.

Projekt zkoumá milostný a
sexuální život z pohledu lidí
starších 65 let. O minulých i
současných láskách promluví obyvatelé Prahy a Oldenburgu.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji Nové
scény Národního divadla a sítích Ticketpro, Ticketportal
a Ticketstream. JO S

A nyní jste tedy ve slavném Zábradlí...

Já si tohohle divadla velmi
vážím – už jako děti z konzervatoře jsme se sem chodili dívat na inscenace Petra Lébla,
ale svou roli hraje také to, že
zde působil náš zatím nejoblíbenější prezident v novodobých dějinách Václav Havel.
Také tudy procházel několikrát dalajlama, když ho sem
pan Havel dovedl. Jenže na
mě je to divadlo vlastně malé.
Já dost přehrávám a jsem zvyklý na velké scény. Ve velkých
divadlech jsem mohl rozhazovat rukama a mluvit nahlas,
jak jsem chtěl. A tady je v podstatě i šeptání moc. Tady rozhodím rukama a praštím čtyři
kolegy okolo. Takže se musím
hodně ukáznit.

JOSEF
RUBEŠ

josef.rubes@metro.cz

Cyril a Metoděj.
Výstava začala

Umca se koupe v novém

Brněnská zoo postavila pro svého ledního medvěda
Umcu nový bazén. Líbí se mu?
Č TK – VÁC LAV ŠÁLE K

Do Anenského kláštera můžete od dnešního dne vyrazit na
novou výstavu s názvem CM
863. Národní galerie ji uspořádala v rámci oslav 1150. výročí od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce
863. Výstava je rozdělena do
devíti částí a zachycuje třeba
začátky křesťanství na Velké
Moravě nebo cyrilometodějské dědictví na Velehradě
a ve Staré Boleslavi. Potrvá do
2. února. JOS
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Nový bestseller zavádí
čtenáře do Afghánistánu
Víme, jak vznikal
nový román amerického spisovatele
afghánského původu Khaleda Hosseiniho. Představil ho
Metru v Milánu.

Po debutu z roku 2003 nazvaném Lovec draků, jenž se stal
ze dne na den celosvětovým
bestselerem, a knize Tisíce
planoucích sluncí vychází na
českém trhu Hosseiniho třetí
literární počin A hory odpověděly. I tentokrát zavádí čtenáře do své rodné země, Afghánistánu, kde příběh dvou malých, násilím od sebe odloučených sourozenců začíná.
„V roce 2008 jsem se dozvěděl o kruté realitě, jež panuje
na afghánském venkově během mrazivých zimních měsíců. Některé rodiny nemají
dost prostředků, aby před zimou a smrtí uchránily všechny děti, a tak v touze je zachránit prodají jedno bohatým rodinám v Kábulu,“ líčí Hosseini zkušenost, jež se stala inspirací pro jeho novou knihu.
O rok později, když začal
uvažovat o novém románu,
měl jedinou představu: muž
putující pouští s malým chlapcem a ještě mladší holčičkou.
„Když jsem si tento obraz spojil s krutou realitou, o níž

Hosseini s českým překladem

jsem slyšel vyprávět, sedl
jsem si a dal se do psaní. V tu
chvíli jsem už věděl, že půjde
o otce, jenž vede své děti do
Kábulu, kde jedno z nich prodá,“ popisuje druhou kapitolu nové knihy, z níž mohla

RIC HARD KLÍČ NÍK

být také jen povídka. „Pak
jsem ale začal přemýšlet o dalších postavách, které mohly
s dětmi během jejich celého života přijít do kontaktu, třeba
i o člověku, který ten obchod
zprostředkoval.“

Kniha se tak rozrostla o velký počet postav a příběhů, jeden z nich obsahuje i výrazné
autobiografické prvky. Líčí
osud úspěšného lékaře, jenž
přijíždí do Kábulu z amerického exilu po víc než dvaceti letech. „Tato kapitola vznikla
mnohem dřív, než jsem na románu začal pracovat. V roce
2003 jsem se objevil poprvé
po 27 letech v Kábulu, cloumaly se mnou smíšené pocity: toto je můj domov, místo,
kde jsem se narodil, kde jsem
se naučil mluvit, chodit.
Přesto jsem si uvědomoval, že
jsem v této zemi již cizincem.
Ten hlavní šok – kulturní –
však přišel při návratu do
USA a byl mnohem větší, než
zažívá v knize postava doktora,“ přiznává Hosseini, jenž
se reakcemi některých kritiků, že píše o zemi, kterou
opustil v jedenácti, nenechává nahlodat. Svými romány se
ale nesnaží zalíbit ani Afgháncům, důkazem toho jsou jeho
dvě předchozí knihy, jež jsou
mnohem syrovější a odkrývají řadu tabu.
„Abych byl schopen něco
napsat, musím podobné hlasy zapudit. Kdybych přemýšlel o tom, co tomu řeknou například čtenáři v Česku, ve
Francii nebo i v Afghánistánu, pak by každá postava
měla tisíc povah,“ říká Metru.
A hory odpověděly je název, který Hosseini ve srovnání s předešlými knihami hle-

Kniha

A hory odpověděly
Khaled Hosseini
●

Překlad: Miroslava Kopicová, vydává Argo, str. 390

dal dlouho. „Lámal jsem si
nad tím hlavu, až mi přišla do
rukou jedna báseň od Williama Blaka Chůvina píseň. Je to
krásná báseň o chůvě, která
pozoruje děti, jak skotačí na
kopci, a volá na ně, aby šly už
spát. Je v ní cítit i jistý druh napětí, protože nad kopcem potemní nebe. Báseň pak končí
veršem: A hory zní ozvěnou.
Má kniha zní po celou dobu
ozvěnami, jež ovlivňují životy řady postav, je plná vzpomínek,“ vysvětluje Hosseini, jak
vznikl název jeho posledního
románu.

ONDŘEJ
NEKOLA

ondrej.nekola@metro.cz

inzerce

Zprávy krátce

Glenn Miller
Orchestra v Česku
Nejslavnější swingový orchestr na světě přijede začátkem příštího roku zahřát české publikum novým programem The Best
of Glenn Miller Orchestra.
Turné se koná od 5. do 14.
ledna a kromě tradičního
vystoupení v pražském
Obecním domě 11. ledna
zavítá orchestr též do
Brna, Ostravy, Plzně, Českých Budějovic, ale nebude chybět ani Zlín, Liberec či Hradec Králové.

SPECIALISTA NA LYŽOVÁNÍ
VE FRANCOUZSKÝCH ALPÁCH

ZIMA 2013/2014

Tata Bojs zahrají
na benefici
V neděli v pražském klubu Retro Music Hall pořádá občanské sdružení
R-mosty 4. ročník hudební benefiční akce na podporu azylového domu pro
matky s dětmi v Mladé Boleslavi a sociální poradny.
Letos vystoupí hanspaulští Tata Bojs, elektronický
Bitumen Beat a projekt
mladých hiphopových
talentů United Gipsy
Crew. ME T

- kompletní nabídka nejznámějších
středisek ve Francii
- v Alpách již napadl první letošní
sníh
Od 3.950,- Kč/os. včetně skipasu !!!
VYUŽIJTE ČASOVOU SLEVU
PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 1. 11. 2013
Katalogy zasíláme zdarma!
Cestovní kancelář CEKARE,
Antala Staška 22, Praha 4
Tel: 222 232 494-5, fax: 222 230 844,
e-mail: cekare@cekare.cz, www.cekare.cz

e-mail:

prodej-dlouha@granat.cz

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
1. listopadu 2013
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Všetečka odhalil
tajné krásy Prahy
Český fotograf Jiří
Všetečka hovoří
o své nové knize.

Praha světlem stvořená, tak
se jmenuje nová kniha významného fotografa. „Je to
má první kniha, ke které
jsem kromě samotných fotek
vytvořil i text,“ řekl v rozhovoru pro Metro Jiří Všetečka.

Na jaké fotky se v knize
můžeme těšit?

V knize jsou barevné fotky
Prahy od roku 1992. Do té
doby jsem fotil hlavně černobíle. Vše je foceno v až exinzerce

focení. Lidé se z knihy také
dozvědí o zajímavostech
a zvláštnostech města, o kterých se moc neví.

Říká se, že kniha je vaším
vrcholným dílem, plánujete další?

trémních podmínkách, které
navozují atmosféru.

Pro koho je kniha určena?

Jde vlastně o takové mé vyznání Praze, kterou mám
hrozně moc rád. V knize dávám rady fotografům, jak fotit památky hlavního města,
kde je nejlepší místo a čas na

Když jsem cestoval po světě se svou knihou Pražský
chodec a setkával jsem se
s různými ohlasy, napadlo
mě, že bych mohl dát dohromady knihu poznatků právě
z těchto mých cest, ze kterých jsem si odnesl spoustu
zajímavostí.

ADAM
VÁCHAL

adam.vachal@metro.cz

Jiří Všetečka fotí i z těžko přístupných míst.

J IŘÍ VŠE TE Č KA

Farna. Bydlela jen s Klusem

Zpěvačka Ewa Farna je odzbrojující svou bezprostředností,
upřímností i spontánností.
A protože stejné vlastnosti
jsou blízké také Dianě Kobzanové, její dnešní talkshow
Drzá Diana bude mít grády!
Ewa otevřeně přiznala, jak obrečela nevěru někdejšího přítele i to, že zatím nebydlela se
žádným svým klukem kromě
Tomáše Kluse. ÓČ KO

DRZÁ DIANA
Sledujte dnes večer
ve 21.10 hod na Óčku.

Divadlo pro vaše
výjimečné večery

ŽIVOT NA TŘIKRÁT

Yasmina Reza
Stále to samé, ale pokaždé trochu jinak.
Tato neobyčejná „hra“ fenomenální dramatičky Yasminy Rezy se stala ve Francii
komedií roku. Už první, celkem
obyčejná věta, zapůsobí jako rozbuška,
a to i na divákovu bránici. A to se přitom
ještě nic neděje… Hrají: Milan Lasica,
Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Marta
Sládečková, režie: Martin Porubjak.
●

NejblIŽší pŘedsTAVeNí

1. 11. pá prší (Eva Prchalová /
Adam Kraus)
2. 11. so Vše o mužích
3. 11. ne Iluzionisti
(Bengt Ahlfors) 14.00
3. 11. ne půldruhé hodiny zpoždění
(J. Dell, G. Sibleyras)
4. 11. po Život na třikrát
(Yasmina Reza)
5. 11. út Vše o mužích (Miro Gavran)
6. 11. st druhý břeh
(Michaela Gübelová)
7. 11. čt Hvězda (Patrik Hartl)
8. 11. pá Hvězda (Patrik Hartl)
Začátky představení v 19.00,
není-li uvedeno jinak
●

Palác Fénix, Václavské nám. 56, Praha 1
Pokladna: po-ne 11.00-19.00,
tel.: 222 222 598
w w w. s t u d i o d va . c z
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SERVIS
Sudoku

Napište svou bublinu

Kvíz
Autor Mauglího
z Knihy džunglí
1 Rudyard
Kipling,

Vlasta BrzoBohatoVá,
FaceBook

nositel Nobelovky za
literaturu, se narodil v:
a) Melbourne
b) Bombaji
c) New Yorku

V chráněné krajinné
oblasti Hrubého
2 Jeseníku
se nachází
1216 metrů vysoký:
a) Jelení hřbet
b) Medvědí vrch
c) Zaječí hora

Marilyn Monroe si
zahrála s Tonym
3 Curtisem
ve slavném
filmu Někdo to rád
horké v roce:
a) 1949
b) 1959
c) 1969

F O TO : 2x G E TTY

Počasí
DNE S

ZÍTRA

NE DĚ LE

PONDĚ LÍ

Min: 10
Max: 14

Min: 11
Max: 15

Min: 9
Max: 13

Min: 8
Max: 12

Střední zátěž. Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické
a psychické zátěže a věnovat pozornost svému zdravotnímu stavu.
Teplotní rekord: 18,8 °C
Rok výskytu: 1928

ČT2

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

NOVA

14:20 Hercule Poirot: Vánoce
Hercula Poirota
16:05 Postřehy odjinud
16:15 AZ-kvíz
16:40 Malá farma
17:05 Besipky: Zrak
17:10 Polopatě
17:55 Události v regionech
za okamžik a počasí
18:00 Události v regionech
18:25 Deník Dity P.
18:55 Události za okamžik
a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny

13:25 Vysoké Tatry – divočina
zamrzlá v čase
14:20 Dobrodružství vědy
a techniky
15:05 Zemské jádro
16:05 Cíl cesty: potápění (2/4)
17:00 Bohoslužba z chrámu
Všech svatých
na Pražském hradě
18:15 Červený trpaslík (44/52)
18:45 Večerníček
18:55 Everwood IV (16/22)
19:40 Etiketa
19:50 Zprávy v českém
znakovém jazyce

12:35 Sue Thomasová:
Agentka FBI III (10)
13:30 Odložené případy II (23)
14:30 Dr. House VII (2)
15:25 Ordinace v růžové
zahradě (93)
16:30 Dva a půl chlapa VIII (13)
17:00 Odpolední Televizní
noviny, Sportovní noviny,
Počasí
17:35 Mentalista II (21)
18:30 Ulice (2480)
Rodinný seriál
19:30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

20:00 Sanitka 2 (9/13)
Dramatický seriál (2013)
Hrají: J. Dvořák, D. Havlová,
J. Hanzlík, Z. Adamovská,
M. Vašut, J. Bohdalová
a další. Režie F. Renč

20:00 Zázračná planeta:
Madagaskar (2/3)
Ztracené světy. Přírodopisný dokument (VB)

20:20 Výměna manželek VI
Nová řada úspěšné reality
show, ve které si dvě ženy
vymění domácnost na dobu
deseti dní, které stráví pod
dohledem nového chotě,
nových dětí a hlavně
televizní kamery!

21:00 13. komnata
Michala Zelenky
Dokument (2013)
21:29 Losování Šťastných 10
a Šance milion
21:30 Všechnopárty
22:15 Tak neváhej a toč speciál
23:10 Cesty k úspěchu
23:15 Kriminálka Paříž (77/92)
Mistrovo plátno.
Kriminální seriál
(Francie, 2005–2011)
00:00 Ďábel ví hodně
Komedie (1983)
00:55 AZ-kvíz
01:25 Sama doma

21:00 Uvnitř lidského těla
Zrození.
Dokument (VB, 2011)
21:55 Velikáni filmu:
Rudolf Hrušínský
Pozor, vizita!
Psychologický film
(1981)
23:20 Jistě,
pane premiére (9/16)
Muž přes palubu.
Komediální seriál
(VB, 1986)
23:55 Birdy
Drama (USA, 1984)
01:50 Zločin II (9/10)
Detekt. seriál (Dánsko/
Norsko/Švéd./SRN, 2009)

z Podkarpatské Rusi
je v:
a) Písku
b) Praze
c) Jihlavě

Za zakladatele
hororového žánru je
5 považován
rodák

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

Stupeň zátěže pro dnešek: bio 2

ČT1

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

21:30 Protiúder
Akční thriller (USA, 2001)
23:30 Pokrevní bratři 2
Akční drama (USA, 2009)
01:40 Novashopping
02:15 Vrchní sestra II (6)
Dramatický seriál
(USA, 2010)
03:00 Dva a půl chlapa VIII (13)
Sitcom (USA, 2011)
03:20 P. F.
04:35 Andílci (82)
Telenovela
(Rumunsko, 2008)

Karpatský chrám sv.
archanděla Michaela
4 převezený

Napadá vás vtipný popisek?

NOVA CINEMA
09:10 Amazing Race: O milion
kolem světa V (7)
09:55 Sue Thomasová:
Agentka FBI III (9)
10:45 Odložené případy II (22)
11:30 Teleshopping
11:50 Gilmorova děvčata VII (16)
12:40 Upíří deníky II (4)
13:30 Pohřešovaní (17)
14:20 Odložené případy V (11)
15:15 Odložené případy V (12)
16:10 Bůh odpouští... Já ne!
18:15 Amazing Race: O milion
kolem světa V (8)
19:05 Upíří deníky II (5)

20:00 Discopříběh
Komedie (1987).
Hrají: R. Hrušínský nejml.,
L. Potměšil, M. Slováková,
J. Bobková, R. Pikl a další.
Režie J. Soukup
21:40 Reportér
Thriller (USA, 2012)
Hrají: M. McConaughey,
N. Kidmanová, Z. Efron,
J. Cusack, G. Warner
a další. Režie L. Daniels
23:40 Návnada 2: Svádění
Horor (Kanada, 2007)
Hrají: C. Sevier, K. See,
T. Johnston, , K. Poirierová,
L. Maxwellová a další.
Režie J. S. Lando
01:20 Teleshopping
01:35 Reportér
Thriller (USA, 2012)
03:20 Návnada 2: Svádění

PRIMA
08:50 To je vražda,
napsala V (6)
09:55 Policie Hamburk II (1)
10:55 Mrtvá a živá (2/2)
13:10 Walker,
Texas Ranger IV (11)
14:10 Doktor z hor:
Nové příběhy II (9)
15:10 Žena zákona (1)
17:40 Odpolední zprávy
18:00 Prostřeno!
18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:40 Divácké zprávy
19:55 VIP zprávy

20:15 VyVolení – Duel
Jak dopadne dnešní Duel?
Koho vrátí diváci do Vily?
Kdo bude blíž k pěti
milionům? Moderuje
Tereza Pergnerová
22:10 Show Jana Krause
Jan Kraus, jak ho znáte!
Aktuální hosté, témata
bez cenzury a ta nejlepší
late night show každý
pátek večer na Primě
23:10 Street Kings
Kriminální thriller
(USA, 2008)
01:25 Hra na schovávanou
Psychothriller
(USA, 2005)
03:25 Doktor z hor:
Nové příběhy II (9)
Mateřské instinkty.
Romantický seriál

z Bostonu v
Massachussets:
a) E. A. Poe
b) A. C. Clark
c) A. C. Doyle

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

„Když mě už to v tom
světovým modelingu
vážně nebavilo!“

ÓČKO
10:00
11:00
11:05
12:00
12:05
13:00
13:05
14:00
14:05
14:30
15:00
15:05
15:55
16:00
16:05

Óčko hity
Óčko News
Óčko hity
Óčko News
Simply the Best
Óčko News
Óčko hity
Óčko News
Óčko hity
Mixxxer
Óčko News
Mixxxer
TyTrubko
Óčko News
Óčko chart

17:00 Óčko News
Hudba, film, zábava –
nikdo a nic nám neuteče
17:05
18:00
18:05
18:30
19:25
19:30
19:35
21:10
21:30
02:00

Óčko hity
Óčko News
Óčko hity
Hip Hop Don't Stop
TyTrubko
Vlog MatYESe a Gr3thy
Óčko News
Hudba, film, zábava –
nikdo a nic nám neuteče
CZ & SK
České a slovenské klipy
Drzá Diana
Talk show s Dianou
Kobzanovou
Party Ride
Dance music pro všechny
Sexy Game
Interaktivní svlíkací
soutěž

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
1. listopadu 2013

Sloupek

Dopisy a vzkazy

MARKÉTA
ŠICHTAŘOVÁ

POVOLEBNÍ NIC
Za poslední týden jsem slyšela otázku, co volby udělají s naší
ekonomikou, aspoň dvacetkrát. Proč?! Jak jsme přišli na to, že
by vůbec NĚCO měly s ekonomikou udělat?
Jasně – máme automaticky naučeno, že levicová vláda = vyšší
daně i vyšší sociální dávky, zatímco pravicová vláda = nižší
daně i nižší dávky. Jenomže směřuje snad povolební uspořádání k čistě pravicové nebo čistě levicové vládě? Ať bude ve
vládě kterákoliv strana, vždy bude závislá i na hlasech z opačného tábora. Co to tedy znamená?
Patrně to znamená, že to neznamená nic. Totiž žádné vyšší
daně, žádné nižší daně, žádné
přijetí eura, žádné vymezování
Citát
se proti euru, žádné rušení druČím víc toho
hého důchodového pilíře ani
žádné reformování reformovapolitik dělá,
né důchodové reformy. Žádné
tím víc si bere
snižování veřejného dluhu.
naší svobody.
Prostě nic, jenom pokračování
stejného bezútěšného stavu, který trvá už… posledních pár volebních cyklů.
Což je na jednu stranu docela otrava. Pokud se například podniky těšily, že by snad konečně mohla být zrušena daň z dividend, jak bylo už roky slibováno, mohou si nechat zajít chuť.
Pokud se snad zaměstnanci těšili, že se už konečně dozvědí,
jak to bude s jejich zabezpečením v důchodu, mohou si taktéž nechat zajít chuť.
Na stranu druhou pokud se snad někdo bál, že by mu mohl
být zrušen druhý důchodový pilíř, do kterého právě vstoupil,
nebo že by mu mohly být zvýšeny daně na dvojnásobek, tipuju, že se ničeho podobného bát nemusí. Má to totiž i svoje –
poněkud kuriózní – výhody, když politici nemohou dělat nic:
Kdo nic nedělá, nic nezkazí. A naopak čím víc toho politik
dělá, tím víc si bere naší svobody…
Řešení sudoku

Výrok dne

Při současné krizi v ČSSD
se téměř nikde neuvádí
jméno Miloše Zemana,
i když většině našich občanů je jasné, že v celé kauze hraje ústřední roli. Hašek a spol. jsou pouze bezvýznamné figurky na šachovnici pana prezidenta.
Také je zřejmé, že personální krize v ČSSD ohrožuje a oddaluje nejen povolební jednání o sestavení
nové vlády, ale především
vzniklou politickou nejistotou v našem státě silně
poškozuje naši mezinárodní pověst, a tím i naši ekonomiku. Okamurův Úsvit
má jako základní bod svého programu snadnou dosažitelnost obecného referenda. Chci panu Okamurovi navrhnout, aby inicioval referendum s jednoduchým textem: Miloš Zeman škodí České republice. Odpovědí by pak bylo:
souhlasím, nebo nesouhlasím.
F. HRONÍK, BRNO

(z dopisu čtenáře na této
straně)

Týkající se osoby
(zejména zaměstnané),
osobní
ZDROJ: AKADEMICKÝ
SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

„Mrzí mě to, lhát
se nemá, ani
v politice, ani
v životě.“
MIC HAL HAŠE K,
HE JTMAN ZA Č SSD
Michal Hašek se omluvil
občanům. Nemluvil pravdu
o povolební schůzce s prezidentem Milošem Zemanem.

Zprávy v obrazech

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
Myslíte si, že se nakonec stane Bohuslav Sobotka premiérem?

Jeník Fořt
Že by to Hašek
vzdal? No, nevim...
Ale přeju mu to.

Slovo dne

PERSONÁLNÍ

Prezident Miloš
Zeman a jeho
vztah k ČSSD

ŘEDITELKA NEXT FINANCE
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SERVIS

Kateřina Hladká
Ano, myslím, že stane...
U lidí je podle mě
více oblíbený.

Křídla Vánoc. Už za čtrnáct dní

Neobvyklý pohled na vánoční čas nabízí tragikomedie režisérky a scenáristky Karin Babinské Křídla Vánoc. Hlavními hrdiny snímku odehrávajícího se
v prostředí obchodního domu jsou čtyři ztroskotanci, kterým vánoční události změní životy. Ve filmu
o nečekaně splněných přáních si zahrál Richard Krajčo a Vica Kerekes, má premiéru 14. listopadu. F ALC O N

Pavel Fispa
Bože,
ochraňuj naši
republiku.

Komiks Ve čtvrtek 7. listopadu hrajeme pro neslyšící. Více na: www.spejbl-hurvinek.cz

Lucia Šoralová. Zazpívá v Kalichu

Zpěvačka a skladatelka Lucia Šoralová, kterou si lidé
pamatují především jako představitelku výrazných
muzikálových rolí v pražském divadle Kalich, zde
4. listopadu chystá velký koncert. Na něm chce spolu se skupinou La Alma ukázat svou méně známou
uměleckou polohu prezentovanou na kritikou ceněné desce O lásce, cti a kuráži. MAF RA

Vydává MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ: 150 00, IČ: 45313351. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz.
Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupce šéfredaktora: Jan David, Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.
Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811.
Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech. © MAFRA, a.s., 2013 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO
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KAŽDOU SOBOTU

VE 20.15

www.iprima.cz
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Přepětí. Hrozba
v každé zásuvce

Ochrana proti blesku

Všeobecně platí, že přepěťová ochrana funguje a je užitečná, ačkoliv o ní nemusíte
ani vědět.

techno

●

●

Přepěťová ochrana se může hodit.

Nepodceňujte přepěťovou ochranu.

Facebook

Děti, žijte
off-line
Randi Zuckerbergová, sestra
zakladatele Facebooku,
napsala knihu Dot, ve které
přemlouvá děti, aby přestaly
žít on-line. Hlavní hrdinka
knihy je dívka, která je
posedlá všemi technickými
vymoženostmi. Jednoho dne
však vypne počítač, odpojí se
od sítě a začne objevovat svět
kolem sebe.

Letní bouřky už přešly, nebezpečí výkyvů proudu v zásuvce
tím ale nezmizelo. Nejen že je
ve většině případů lepší investovat do funkčního a komplexního systému přepěťové
ochrany než riskovat obměnu
veškerých spotřebičů v domácnosti, ale statistika bývá v tomto případě chabým zdůvodněním falešného pocitu bezpečí
– ani to, že do vašeho domu
udeřil blesk, totiž neznamená, že si na dalších pár let dá
přestávku a vyhne se.
Je proto třeba řešit ochranu
před výkyvy v elektrické síti
komplexně, zařízeními v několika třídách. První, označovaná jako typ 1, brání poškození odolných přístrojů. Druhou
defenzivní linií je typ 2, dříve
nazývaný třída C. Teprve ve

třetí vrstvě se uplatní APC ve
formě prodlužovačky.
Jako tento nejnižší stupeň
ochrany lze použít APC zařízení, jako je SurgeArrest
P5BT-FR, které jen těžko odlišíte od prodlužovacího kabelu.
Vypadá totiž jako klasická zásuvka pro pět dalších kabelů.
Ve skutečnosti ale tato součást rozvodné sítě „srovná do
latě“ impulzy způsobované například vypínáním spotřebičů. Z krátkodobého hlediska
žádný škodlivý efekt poznat
nemusíte, vězte však, že elektronika si v podobných anomáliích nijak nelibuje.
Některé modely těchto vylepšených „prodlužek“ kromě
zásuvek dokážou chránit také
ostatní kabeláž, třeba telefonní přípojku či vstup a výstup
pro TV signál. Zaměřit byste
se při výběru měli i na uspořádání zásuvek, nevyplatí se jít
jen po ceně. V takovém případě by se mohlo přihodit, že

inzerce

hc sparta praha
hc bílí tygři liberec

Pá 1. listopadu 2013 od 18.30

hc sparta praha
hc energie karlovy vary
ne 3. listopadu 2013 od 17.00

utkání se hrají v tipsport areně praha
www.hcsparta.cz

Vstupenky v síti Ticketportal

PRO F IME D IA.C Z

De facto se jedná o stupeň
ochrany jako jistič. Pokud je
vše v pořádku, nevšímáte si
ho. V momentě, kdy „vyhodíte“ pojistky, jste rádi, že stačí přepnout páčku.
Na podobném principu si
oddechnete i při instalaci
přepěťové ochrany, jelikož
bude pozdě o ní uvažovat
poté, co se odporoučí čtvrtina zařízení z kanceláře do
křemíkového nebe.

sice přípojka bude mít deset
zdířek, ale využijete jenom polovinu z nich, protože ohnuté
vidlice, které používají počítače nebo monitory, si budou
překážet.
Naopak v domácím prostředí už se pravděpodobně obejdete bez efektních prvků,
jako jsou kontrolky a indikátory napájení, které zpravidla
celý svůj život stráví bez zájmu pod stolem. Pro některé
elektrické sítě zase oceníte spínač, díky kterému můžete pohodlně restartovat modem či
router bez hledání kabelu
adaptéru.
Pokud máte dojem, že jste
se dosud bez ochrany proti
přepětí obešli, můžete mít
štěstí i nadále, pokud však problémy nastanou, slouží APC
jako pádný argument pro pojišťovnu, který ušetří vysvětlování a dokazování, zda pojištěná elektronika byla, či nebyla
dostatečně chráněna. ME T
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Viry. Zítra to
bude 25 let, co
vnikly na síť
Viry, červy či takzvané trojské koně jsou hrozbou, s níž
musí počítat každý uživatel
internetu. Významným milníkem v historii škodlivých počítačových kódů byl 2. listopad 1988, kdy americký student Robert Morris vypustil
do počítačové sítě Arpanet
program označovaný za prvního počítačového červa. Ačkoliv jeho prvenství není přijímáno zcela bez výhrad, faktem je, že právě Morrisův
červ zásadně změnil pohled
odborníků i veřejnosti na bezpečnost počítačových sítí.
Jako červ bývá označován program, který se šíří mezi počítači bez zásahu uživatele. Často má podobu přílohy k elektronické poště, která po spuštění rozešle své kopie na
e-mailové adresy nalezené
v infikovaném počítači. Červ
nemusí počítač nutně poškodit, ale obvykle působí problémy s výkonem a stabilitou počítače či sítě. Navíc může sloužit jako nosič jiných druhů
počítačové „havěti“. Č TK

Největší IT e-shop v ČR

ochrana

proti výbojům

353,APC SurgeArrest P5BT-FR
5 x přepěťová ochrana / DSL / 230 V
10 A / 60 Hz / kabel 1,8 m

www.mironet.cz

Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800-1800, pá 800-1700
tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653

AUTOVARS a.s.
přijme

AUTOMECHANIKA
s praxí min. 5 let.
Kontakt p. Skala,
mail: michal.skala@autovars.cz
Bezpečnostní agentura přijme:

Invalidní důchodce
na pozici strážný
pro administrativní
budovy v Praze
Nabízíme:
•Příjemné pracovní prostředí
•Zaškolení
•Profesionální oblek
•Ošatné
Požadujeme:
•Slušné jednání a vystupování
•Certifikát dílčí kvalifikace
68-008-E
•Dobrý zdravotní stav
(pochůzková činnost)
•Čistý trestní rejstřík
Kontakt:
tel.: 284 683 801 (8–10 hod)
personalni@topsecurity.cz

Schází Vám 2000 Kč před výplatou?
Společnost SIM PŮJČKA Vám pomůže.
Žádost naleznete na
www.simpujcka.cz
Nebo volejte 226 256 010

VÝKUP ZLATA!

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.

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

737 858 585

PŮJČKY
od

PENÍZE
RYCHLE
NA RUKU

5 - 50 000 Kč

BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY
A POPLATKU PŘEDEM

POUZE PRAHA
A KLADNO

731 782 308
736 204 410

800 400 292

www.uverihned.cz

Služby - nabídka

Pracujte v týmu mezinárodní

finanční společnosti!
Nadstandardní příjem
pro schopné.
Pro ty, kteří hledají víc,
a chtějí změnu.

Volejte 734 328 194
Vzdělávání - Kurzy nabíd.

VELKÝ VÝPRODEJ
ARMÁDNÍHO
ZBOŽÍ
prode

,5 - Kč

2

EJ
21.10. - 5.11.2013
Otevřeno:

VESTEC

Po - Pá 8.00
Vídeňská 452, 452
So 8.00
(u čerp.stanice Shell)
Ne 9.00
tel.: 728 491 385
Bus 332, 335, 337, 339, zast. U Studánky

Měsíc

chy

NÍZKÉ CENY od
ARMÁDNÍ KVALITA

jní plo

Práce - nabídka

• SUPER BRIGÁDA. Do příjemného kolektivu přijmeme větší počet
brigádníků. Plat denně 1.200 Kč.
Osobní pohovor si domluvte na
tel.: 720693077, 10-17 hod.
• 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.
• UDĚLEJ SPRÁVNOU věc, daruj
krevní plazmu. Za Váš vynaložený
čas dostanete náhradu 400 Kč.
Najdete nás na Perlové 5; tel:
224 284 866, Caraplasma.cz
• NĚMECKÁ SPOLEČNOST nabízí 10 míst v obchodním týmu, ŽL,
čas, automobil podmínkou! Vysoký výdělek, bez vlastních investic,
školení zdarma! T. 721013662
• BS přijme pracovníky na ostrahu
objektů v Praze. Tel.: 603 142 980
• Přijmu strážné, též vhodné pro
důchodce, možno i se psem. Tel.:
728 279 859

• Hledáme prodejce NĚMECKÉHO
produktu, ŽL, automobil podmínkou! Nadprůměrný výdělek! Bez
vlastních investic! Zaškolení zdarma! Tel. 721 013 662
• Přijmeme zaměstnance OZP
na ostrahu objektů po celé Praze. Požadujeme čistý TR, zdrav.
způsobilost. Tel: 602 337 008,
234 099 633
• BRIGÁDY! Přijmeme brigádníky na balení zboží ve skladech na
okraji Prahy! Doprava zajištěna
z centra! Různé směny. Volejte
Po-Pá, 9-17 hod. 724772129
• Hledáme schopné obchodníky
a manažery pro americkou nadnárodní společnost se silným a stabilním postavením na trhu. Podpora pro nové spolupracovníky až
100 000 Kč v prvním roce, kvalitní a bezplatné zaškolení, nadprůměrné ohodnocení, možné benefity: vizitky, notebook, příspěvek na
osobní automobil. Zázemí kanceláře v centru Prahy (internet, PC, telefon) Tel.: 777 213 070.
• Brigáda pro každého! Mladý
kolektiv, jednoduchá práce plná
motivačních soutěží, kde se zabavíte a dokonce si i vyděláte. Volná
prac. Doba. 724 182 772
• ČSAO Praha-autor. dealer vozů
Škoda přijme automechanika
s praxí. Životopis zasílejte na
e-mail: jan.komurka@csao.cz nebo
tel. +420 720 997 299
• Obchodní akademie v Praze 2
přijme sekretářku/sekretáře školy. Pož. vzdělání: ÚSV, ÚSO, pokročilá práce s PC. Nástup 12/2013,
1/2014. Více www.cao.cz
• Agentura Pancéř s.r.o. přijme
INVALIDY na ostrahu administrativních budov v Praze, 12-ti hod.
směny, denní, noční PO-NE, vrátnice, pochůzková činnost. HPP +
stravenky. Tel. 737 243 695
• Tiskárna KAVKA PRINT, a.s. přijme kopistu, řezače a tiskaře na
jednobarvový tiskový stroj. Volejte 774 455 168 nebo pište na
zuzana.pathova@kavka.cz

• Zavedená úklidová firma přijme
do svého týmu pečlivou pracovnici/ka na denní úklid v oblati bytů
a prodejen. Nutností je pracovitost,
flexibilita a trestní bezúhonnost.
Plat 10-17.000 Kč. Vyžadujeme
k pohovoru výpis z rejstříku trestů
a životopis. Volejte 733 660 690
• Vyhlašujeme konkurz na pozici
venkovního prodavače/ky textilu
v Praze. Výplata večer až 1200,Kč. Pr. doba PO - PÁ 8-17.30. Tel:
607 577 408
• Firma Prestige Photo přijme brigádníky na balení fotografií. Pracoviště Praha 5. Práce na úkol.
Vhodné i pro důchodce. Tel.:
603 890 824
• Společnost NORISE hledá do call
centra na Praze 2 (u metra) telefonní operátory s příjemným projevem
a se znalostí práce na PC. Nabízíme jednoduché projekty, směny
si plánujete dle Vašich možností,
zaškolení zdarma, výdělek 100150 Kč/hod. DPP, HPP. Nástup
možný ihned. prace@norise.cz,
t: 774169209
• BRIGÁDA - POKLADNÍ - prodejny po celé Praze, školení zajištěno. Zálohy 2. den. Směny dle Vašeho výběru. Tel.: 284 083 300,
777 335 756.
• BRIGÁDY pro každého (zálohy 50% vyplácíme druhý den).
Doplňování zboží, pultový prodej,
pomocné práce. T: 284083300,
777335756.
• Přijmeme vyučeného zaměstnance do výrobny k narážce, Praha 5
- Anděl. Bližší informace na tel.
257 316 908 nebo 602 163 263,
kratochvil@smichovskeuzeniny.cz
• Nezávisle na svém zaměstnání
si vybudujete další příjem. Nabízíme rodinné podnikání s možností
pasivního přijmu. Vhodné i pro studující. T: 606300095
• Česká firma s dlouholetou tradicí
vypisuje konkurz na místo obchodního zástupce. Jste pracovně zdatní, organizačně schopní, psychicky
odolní, komunikativní a flexibilní?
Pokud myslíte, že ano, volejte
608 813 237. Získáte zajímavou,
samostatnou a velmi dobře placenou práci. Po zapracování služební auto a další benefity.
• DESETTISIC fixní plat v prvním
měsíci. 20.tis ve 2.mesicí. 30tis.
ve 3.mesicí. Týdenní výplata! Cíl
50tis. měsíčně! Je Vám 35 až
55 let, máte auto a jezdíte rád,
jste veselá povaha, oblíbený, trochu mimořádný, povídáte si rád
a jste schopen se učit? Pak pošlete SMSse jménem a oblast na tel.
72477 8888. My Vás budeme kontaktovat. Firma tonnerseminar.eu

• WWW.MYREDROSE.NET kvalitní • HODINOVÝ MANŽEL, výpomoc
české výrobky s finančním bonusem, v bytě, šikovný domácí kutil. Tel.:
WWW.CESKOHLEDASPISOVATELKY.CZ
773 215 998
WWW.TOPCHATICKA.CZ - luxusní
ubytování v Beskydech.
• MASÁŽE PRO SENIORY v Praze 10 bazén Slávia. Záda + krk 200 Kč - 10.
masáž zdarma. Studio Balzám, tel.:
602 165 377, www.studiobalzam.cz

500 m

• Chybí Vám peníze? PŮJČÍME
Vám až 166 000 Kč na cokoliv!
Volejte ZDARMA 800 701 000
PROFI CREDIT.
• Půjčka do 10 minut od 500,- do
5.000,- Kč v hotovosti. Praze 8Bohnice, mobil: 775243075
• Oddlužení dle insol. zák. 1x nízká splátka na 5 let. Stop-exekuce, dražby, blok. účty, atd. Osobní přístup, konzultace zdarma. Tel.:
776233605 i sms

Vzorový příklad: Při půjčce
2000 Kč, splatnost 21 dnů,
poplatek 500 Kč, RPSN 435%

Finance - nabídka

• Třídění tisku - brigáda, 70 Kč/hod.,
výplaty týdně. Tel.: 774 433 968
• Agentura domácí péče HC Promedica s.r.o., přijme ZDRAVOTNÍ SESTRY s praxí na HPP i DPP. Nástup
možný ihned. T: 234034013,
608700630, vsestra@hcare.cz
• Přijmeme vyučeného prodavače/
čku masa a uzenin, Praha. Bližší
informace na tel. 257 316 908
nebo 602 163 263, kratochvil@
smichovskeuzeniny.cz.
• Jste upovídaná, ráda telefonujete? Právě Vás rádi přivítáme
do callcentra se sídlem na Praze 5. Spolupráce na DPP, vhodné
pro důchodkyně. Odpolední směna od 13 - 17 hod. 725610522,
251680103
• Zavedená česko-rakouská společnost se sídlem na Barrandově
přijme telefonistky do callcentra na
odpolední směnu. DPP. Požadujeme dobrou komunikaci a pozitivní přístup. Žádná práce na PC.
725610522, 251680103
• Restaurační jídelna Gurmet, hledá samostatného kuchaře na plný
úvazek. Tel: 736672385

- 18.00 hod.
- 17.00 hod.
- 17.00 hod.

prodej vojenského materiálu

Cestování - nabídka

SERVIS

• FILMOVÁNÍ. Děti-Dětem. Kids
Eurovision hledá mladé talenty. Nábízíme mimoškolní činnost Vašich
dětí v centru Prahy, v Mikulandské
ulici č. 4. Malba olejem, pantomimy, výuky českého, RJ a FJ, klavíru (jazz), salsa a modelingu. Tým
spolupracovníků Kids Eurovision
zajišťuje výuku pro děti od 7-15
let, od PO-PÁ, 15-18 h., 70 Kč/h.
Druhý dětský film. festival se bude
konat v Praze dne 30.11.2013.
www.kidsuerovision.eu a na FB.
T: 774275937, 602932596

Byty - poptávka

• Hledám OBECNÍ BYT v Praze,
zaplatím dluhy na nájmu, exekucí, i s výpovědí, před privatizací,
zajistím náhradní byt, záloha. Tel.:
773 907 134
• Pro zaměstnance zahr. firem
neustále hledáme byty k prodeji
i pronájmu. Tel. 739 500 567

Pokračování na straně 24

techniky:

PLISSÉ

Dokonalá elegance se

SLEVOU 30 %
Nově nakupujte také na:
eshop.plastova-okna-plastokno.cz

840 111 330

zákaznická linka
www.plastokno.cz

info@plastokno.cz
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Lední hokej

Havlát je
zpět na
ledě

Hokejový útočník Martin
Havlát, který se v červnu
podrobil operaci pánve,
nastoupil ve středečním
programu NHL k prvnímu
utkání v sezoně. Návrat
mladoboleslavského rodáka,
jenž odehrál mistrovský zápas
po téměř půl roce, nebyl
vítězný, neboť se San Jose
prohrál na ledě Los Angeles
3:4 v prodloužení.

pište a foťte na mms@metro.cz
1. listopadu 2013

Češi se chystají
na obhajobu
Český daviscupový
tým pro finále soutěže v Srbsku je
kompletní. Kapitán
Navrátil nominoval
Berdycha, Štěpánka, Hájka a Rosola.

Hlavní dvojice daviscupového týmu Česka se už dlouhou
dobu nemění. A k obměně nedochází ani pro finále nejslavnější týmové tenisové soutěže. Do zápasů v Srbsku nominoval nehrající kapitán Jaroslav Navrátil Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka. Tito
dva tenisté vybojovali salátovou mísu loni ve finále proti
Španělsku.
Dalšími dvěma členy týmu
budou Lukáš Rosol a Jan Hájek. Právě Hájkovi dal Navrátil přednost před momentálně čtvrtým nejlepším českým tenistou Jiřím Veselým.
„Jirka měl dvě zranění
nohy a ještě bude hrát dva

Dokončení ze strany 23

• Hledám s možností dlouh. pronájmu garsonku až 2+kk do 12 tis
i s poplatky - ale jenom v Praze. Velmi
• Specialista na PRODEJ/VÝMĚ- děkuji za nabídky. T: 605 845 088
NY bytů, exekuce, zástavy, privatizace, výkup bytů. RK JUDr. Vosyka, Nemovitosti - poptávka
www.vosyka.cz, tel.: 257 324 295,
608 889 512
• Koupím byt před privatizací,
obecní. Nabízím velké odstupné
reality
i náhradní bydlení lepších kvalit.
Prodáme i Vaši nemovitost
Dluhy a stěhování uhradím. Tel.:
a poskytneme zálohu
775 084 998
až 1 mil Kč - vyplacena do 3 dnů
• Koupím byt kdekoliv v Praze,
přímý
odkup nemovitostí
dám okamžitou zálohu, platba
hotově, právní záležitosti vyřídím. PRAHA - BEROUN - KLADNO - RAKOVNÍK
Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel.
VOLEJTE ZDARMA
234095720, 720539665

Byty - poptávka

onyxs cz

• UBYTOVNA MALEŠICKÁ - Levné
ubytování v centru Prahy na 2-4
lůžkových pokojích od 130 Kč/
noc. Tel.: 722 172 722, e-mail:
ubytovna47@seznam.cz
• Družstvo v Praze 4 Podolí pronajme byt - ihned k dispozici, slunný,
v prvním patře, cca 40 m čtverečních, 1+1, po rekonstrukci, vhodné
pro pár i jednotlivce, cena měsíčně 10.000 za nájem + cca 1.500
za služby, možnost dlouhodobého
pronájmu, v případě zájmu volejte večer po 19,00. hodině na číslo 241433549, inzerát není určen
pro realitní kanceláře pouze pro
seriozní jedince.
• Nabízíme starší paní v důchodu, nekuřačce, bydlení v rodinném
domku, 27 km od Prahy, směr
Beroun, za pomoc v domácnosti.
Tel. 603 430 619

800 200 260
Borského 876,
Praha 5 - Barrandov
Areál Autosalonu Klokočka

tel. 773 994 425

www.onyxs.cz
• IHNED VYKOUPÍME Váš byt,
rodinný dům, činž. dům, pozemek.
Hotovost do 3 dnů. Vyřešíme cokoli – privatizaci, právní vadu, dluhy,
exekuce. T: 777603019
• NABÍZÍME HOTOVOST za Vaši
nemovitost v Praze. Vyplatíme dluhy a exekuce, právní servis zajištěn. Tel.: 602 155 655

Atlet roku.
Kdo v anketě
zvítězí?
Kdo si tentokrát odnese trofej pro nejlepšího českého atleta roku? Desítka sportovců,
mezi kterou se při slavnostním vyhlášení příští sobotu
rozhodne, už je známa. Favoritkou ankety je Zuzana Hejnová (na snímku). RB

Desítka Atleta roku
Mezi deset nejlepších
vybrali hlasující tyto
atlety (podle abecedy):

Radek Štěpánek se už na finále těší.

turnaje,“ vysvětlil Navrátil.
Štěpánek už se na finále hodně těší. „Víme, že jedeme na
horkou půdu, že to bude divoký a musíme se jako vždy soustředit na své výkony. Pojedeme tam s jediným cílem – získat tři body,“ řekl Štěpánek,

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

Pronájmy - nabídka
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Č TK

loni ve finále autor vítězného
bodu. „Čekám v Srbsku třídenní zátah, na který jsem se
připravil a nažhavil,“ doplnil
tenista.
Finále se v bělehradské aréně hraje od 15. do 17. listopadu. RB a Č TK

Jaroslav Bába
Anežka Drahotová
Zuzana Hejnová
Eliška Klučinová
Jan Kudlička
Pavel Maslák
Lukáš Melich
Ladislav Prášil
Jiřina Svobodová
Vítězslav Veselý

inzerce

Intimní - nabídka

t
tím to všechno zacalo
ˇ

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

• Slyšel jsi o fistingu a láká tě?
Volej 844 844 005, 5Kč/min!

• Sexuchtivé a neodolatelné

paničky z tvého okolí! 100% diskrétní! Piš SMS ve tvaru 51EVK
a text na 909 15 45

• Diskrétní sex se starou Janou
(60)! Značím se dlouhou výdrží
:-). T.: 909 90 99 25 nebo piš SMS
na 909 15 50 s kódem 90AXM
a textem!
• Mladíček bez zkušeností!

Jsi to ty? Pomůžu ti zařadit se
mezi muže! Ukaž mi své mužství! Heduš 34. T.: 909 801 801
kód FMN82

Vybav. domácnosti popt.

• Koup. STAROŽITNÝ NÁBYTEK
vh. do starož. interiéru. Zdobenou
jídelnu, ložnici, pracovnu, zajímavý
obraz, knihy, koberce. Solidní jednání. T: 603478873
• Koupím staré, ručně vázané
perské koberce v jakémkoliv staPronájmy - poptávka
malé i velké, zaplatím hoto• Pro naše zaměstnance hledá- vu,
vě hned. e-mail: starekoberce@
me byty k pronájmu v Praze. Nejlé- seznam.cz, 603919206
pe na MHD. Za nabídky děkujeme.
Tel.: 724 389 000
Hobby - poptávka
• ZDARMA pronajmu Váš byt • Koupíme sbírky známek, stav Praze zaměstnaným klientům, rých pohlednic, mincí, vyznamemožnost sjednání garance pla- nání a bankovek. Přijede, oceníteb.Volejte denně 8-20 hod. tel. me. Tel.: 734 105 589, prodejna
777884183, 296577214
284 824 040

Falcon Filmové novinky

• Smyslná kráska Julie (24).

Diskrétní milenka s chutí ti
předvést své sladké tajemství!
ZAHNI! Vytoč 909 80 50 40 nebo
pošli SMS na 909 15 40 s kódem
94UMV a tvůj text!

© 2013 Marvel Studios
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Šebrle další olympiády
nevzdává, trénuje golf

Bývalý desetibojař
mění sportovní disciplínu. Denně teď
trénuje golf a chtěl
by v tomto sportu
reprezentovat i na
olympiádě.

Jeho atletická kariéra v červnu skončila, teď Roman Šebrle zahájil tu golfovou. Olympijský vítěz a mistr světa v desetiboji ji bere vážně, nikoliv
jako rozmar a snahu si občas
zahrát a pobavit se. Klade si
opět ty nejvyšší cíle a jedním
z nich je účast na olympijských hrách.
Trénovat bude pod vedením Jihoafričana Davida Car-

Roman Šebrle má teď handicap tři.

tera na hřišti ve Vysokém
Újezdě nedaleko Prahy. Už
dva měsíce každý den piluje
techniku švihu, na hřišti je
několik hodin denně. Uvědo-

Dobročinnost.
Sparťané dají krev
Vedení hokejové Sparty připravilo již posedmé akci Sparťanská krev. Hráči, zástupci
klubu i fanoušci ve středu
v Tipsport areně hromadně da-

rují krev. „Sparťanská krev je
jedním z našich klíčových projektů a jsme moc rádi, že se
stala tradicí,“ řekl předseda
představenstva Petr Bříza. Č TK

Č TK – VÍT ŠIMÁNE K

mil si, že podobně jako v atletice bude cesta za případným
úspěchem běh na dlouhou
trať. „Myslel jsem si, že to docela umím, ale opak je prav-

dou. Ale jsem připraven jít postupně a uvidíme, co se podaří. Ale vždy jsem si dával vysoké cíle, i v atletice, takže to
zůstává stejné,“ prohlásil včera Šebrle.
Když ukončil aktivní kariéru, měl několik nabídek, co
by mohl dál dělat. Ve hře byla
i funkce atletického trenéra,
ale vyhrál jiný sport. „Nebude to tak časově náročné,
budu mít víc času na rodinu,“
řekl. „Ale beru to vážně, trénuji každý den několik hodin
a tak to bude i dál, dokud
z toho něco nevyleze,“ uvedl.
Své cíle ale nechtěl moc
specifikovat. „Teď po mně nechtějte, abych vykládal
o tom, že chci medaili z olympiády. Ale šest let je dlouhá
doba,“ upozornil na hry 2020
v Tokiu. Č TK

Darida. Opět
se zranil
Fotbalistům Freiburgu bude
možná v zítřejším bundesligovém utkání v Norimberku
chybět záložník Vladimír Darida. Třiadvacetiletý český reprezentant podle agentury
DPA netrénuje kvůli zhmožděné levé noze. Č TK

Vladimír Darida

MAF RA

Zprávy krátce

Finalistky Miss
Universe jdou
na hokej
Dnešní zápas hokejistů
Lva Praha v Kontinentální lize na ledě Atlantu
Mytišči navštíví deset
„koček“. V ruské metropoli se totiž příští týden
uskuteční finále Miss
Universe a pořadatelé
jedné z největších soutěží krásy se dohodli s vedením KHL, že deset finalistek zavítá i na hokej.

Finále Fed Cupu
se posune
Mezinárodní tenisová federace posunula pro příští rok termín finále Fed
Cupu, aby se jako letos
nekryl s Turnajem šampionek v Sofii. V roce
2014 tedy vyvrcholí ženská týmová soutěž o týden později 8. a 9. listopadu.

Sázkařská aféra
nepokročila
Disciplinární komise Fotbalové asociace ČR včera
znovu projednávala sázkařskou aféru, výrazněji
však nepokročila. Nově
obdržela pouze písemné
vyjádření hráče Ondřeje
Bíra, nikdo z obviněných se osobně nedostavil. Č TK

inzerce
www.suede.co.uk
presented by LIVER MUSIC & ePRODUCTION

16.11.13 LUCERNA
20:00h

Biatlonisté chtějí medaili z olympiády

Čeští biatlonisté na konci listopadu zahájí novou sezonu, která v únoru vyvrcholí olympijskými hrami v ruském Soči. Reprezentanti touží navázat na úspěšné výsledky z minulého
ročníku, hlavně však sní o tom, že ukončí letité čekání na premiérovou medaili z olympiády. „Chtěli bychom přepsat historii, abychom to prolomili a konečně tu medaili pro biatlon dovezli domů,“ řekl včera prezident biatlonového svazu Václav Fiřtík. Biatlonisté
věří, že se jim povede překonat dosud nejlepší český výsledek na olympijských hrách,
jímž je čtvrté místo Ivana Masaříka z Nagana v roce 1998. Sebevědomí reprezentantům
dodávají výkony z minulé sezony. Dařilo se hlavně Gabriele Soukalové nebo Ondřeji Moravcovi, smíšená čtyřčlenná štafeta získala na mistrovství světa bronz.
Č TK

PŘEDKAPELA: TELEMAN (UK)
www.livermusic.cz předprodej Ticketpro

