pátek 22.listopadu 2013 Č. 224 • www.metro.cz

Pátek, 22. listopadu 2013
Č. 224, www.metro.cz
Svátek slaví: Cecílie

Největší deník v ČR

Min. 60
Max. 100

Za vánočními dárky
vyrážíme později

Štědrý den. V neděli do něj bude chybět přesně měsíc. Dárky na dálku. Internet je oblíbenější, nárůst
prodeje proti loňsku je až 70 procent. Až v prosinci. Většina nechává nákup dárku na poslední chvíli STRANA 3

České oblečení pro olympiádu v Soči zdobí vzor z Muchovy známky

Oblečení české výpravy pro zimní olympijské hry v Soči je v barvách státní vlajky a zdobí ho vzor inspirovaný první československou poštovní známkou
z dílny malíře Alfonse Muchy. Kolekce má 59 položek i kvůli tomu, že přímo v černomořském středisku bude nejspíš teplo a v horách zima. Český
olympijský výbor oficiálně představil oblečení včera na slavnostním večeru ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Zapózovala v něm i akrobatická
lyžařka Nikola Sudová. Více strana 13
Č TK
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Je venku,
může křtít

Čí nápad byl tento křest
uspořádat?

Gabriela Kratochvílová

Jaká bude
nová miss?

Veřejné castingy jubilejního
10. ročníku České Miss
startují už o tomto víkendu.
První bude zítra v OC Chodov
v Praze. Odborná porota, jejíž
členkou je i úřadující Česká
miss 2013 Gabriela Kratochvílová, vybere dívky postupující
do semifinále. Registrace
dívek je od 13.00, casting
začíná ve 14.00.

inzerce

Kott. Nabere sílu
a začne pracovat
Po Davidu Rathovi a Kateřině
Pancové byl nakonec z vazby
propuštěn i třetí obžalovaný
v kauze zmanipulovaných zakázek ve Středočeském kraji,
Petr Kott. Včera o tom rozhodl Krajský soud. Ve vazbě strávil 18 měsíců. Kott slíbil, že
bude plnit vše, co se po něm

Absurdní proces
napsal David Rath
ve vazbě. Bude mít
kniha úspěch?

Nedávno z vazby propuštěný
David Rath se dočkal. Včera
konečně mohl pokřtít svou
novou knihu. Deník Metro vyzpovídal Rathovu vydavatelku Petru Paroubkovou.

Samozřejmě ten nápad je
můj. Už od prvního vydání
Přisedněte si bylo mnoho žádostí o setkání a podepsání
knížky, bohužel David Rath
nemohl být přítomen. Chtěla
jsem tedy uspořádat křest
tak, jak to děláme u všech českých autorů. Dělat křest bez
autora nemá smysl.

Jaký je o tu knihu zájem?

Absurdní proces vyšel v nákladu tři tisíce kusů, je na
trhu měsíc a půl a nevylučuji,
že budeme dělat dotisk. První
kniha Přisedněte si vyšla v ná-
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Vydala Ratha.

bude chtít a odevzdá cestovní
doklady.
Podle jeho partnerky Kateřiny Pancové bude Kott nabírat další síly v pokračujícím
procesu. Obviněný lékař už
má prý vyřešenou práci. Působit bude v pražské nemocnici
Na Bulovce. MAP

MAF RA

kladu deset tisíc a prodalo se
téměř vše.

A co vy a váš muž, pracujete teď na nějaké knize?

Já určitě ne, ačkoliv to
mám ve smlouvě. Věnuji se
vydávání. V úterý nám vyjde
zajímavá kniha o deviantech
v Česku. A pokud vím, tak
můj muž také nepíše, u něj
ale nikdy nevíte. Každý večer
sepisuje nějaké články. Ale já
nejsem jeho vydavatelkou.

TOMÁŠ
BELICA

tomas.belica@metro.cz

Filharmonici v šalině

Nalákat mladé publikum se včera pokusili filmharmonici
v Brně. Hráli ve speciální pomalované tramvaji, ta se navečer vrátila k běžnému provozu.
MAF RA

Metanol. Pro sebe Hašek. Ještě neví

Muž, který podle obžaloby
otrávil svou exmanželku metanolem přimíchaným do
vodky, včera u pražského
městského soudu popřel

svou vinu. Smrtící směs si prý
připravil pro sebe, aby vyzkoušel, jak chutná. Muži za
předem promyšlenou vraždu
hrozí až 20 let vězení. Č TK

Poslanec nebo šéfování jihomoravského kraje? Michal Hašek ještě neví, pro kterou
z funkcí se rozhodnout. To se
dozvíme až po sestavení vlá-

dy. O jeho odvolání z postu
hejtmana chce usilovat ODS.
Hašek zopakoval, že obě funkce zastávat nechce a jeho „slovo chlapa platí“. Č TK
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Vánoce z nás vysají tisíce.
Za měsíc rozbalíme dárky
V neděli to bude
měsíc do Štědrého
dne. Nákupy stále
více lidí nechává
na poslední chvíli.

Přestože stále více Čechů nakupuje dárky na internetu,
většina se cestě do kamenného obchodu stejně nevyhne.
Proč? Nákupy dárků necháváme na poslední chvíli a e-shopům těsně před Štědrým
dnem nevěříme. „Zhruba od
15. prosince někteří lidé nedůvěřují včasné dodávce
svých dárků z internetových
obchodů a nakupují hlavně
v kamenných prodejnách. Je
to logické, online prodejci nestíhají doručovat některé zásilky, takže lidé pak obléhají
obchody,“ vysvětlil ředitel ob-

nakupuje dárky jen 17 procent lidí.
I když většina lidí vyrazí na
nákupy „do terénu“, dárků
z internetu letos pod vánočními stromky výrazně přibude.
Nárůst se očekává především
u slevových voucherů. „Letos
v předvánočním období lze
očekávat nárůst prodejů oproti loňsku okolo 70 procent.
Největší zájem budou mít
lidé o zážitkové poukazy,“
říká ředitel vyhledávače slev
Skrz.cz Petr Kováčik.
Podle průzkumu společnosti Aukro letos také vzrostl počet lidí, kteří by si pod stromečkem přáli najít místo dárku obálku s penězi. Tento typ
dárků pod stromečkem nadělí svým blízkým zhruba třetina Čechů.

Číslo dne

5000

Maximálně tolik korun
plánují utratit letos za
vánoční dárky zhruba tři
čtvrtiny Čechů. Za výzdobu
a jídlo chce většina z nás
dát nejvýš dva tisíce korun.
chodní sítě Expert Elektro Robin Weintritt.
Ten dodává, že zatímco
před deseti lety již lidé nakupovali dárky v obchodech od
října, v posledních letech je
to téměř o měsíc později.
To potvrzuje i průzkum
společnosti Era, podle kterého každý čtvrtý Čech začíná
s vánočními nákupy až začátkem prosince. Na poslední
dva týdny před svátky nechává nákupy 13 procent lidí. Naopak v průběhu celého roku

Už za měsíc

PRO F IME D IA.C Z

ADAM
VÁCHAL

adam.vachal@metro.cz

Co děti

Přání dětí se mění s jejich věkem. Průzkum společnosti
Cetelem ukazuje, jak.
●

●

●

●

Děti do pěti let touží nejčastěji po hračce, přesto téměř
každé jedenácté dítě v tomto věku si už přeje tablet.
Přes 3 procenta předškoláků
by rádo našlo pod stromečkem mobil či počítač.
U dětí od 6 do 10 let vítězí
stále hračky, ale narůstá počet těch, které si přejí tablet
či čtečku (22 procent), mobil
(17 procent) a počítač či notebook (12 procent).
U starších dětí a dospívajících pak vítězí oblečení
(33 procent), dále mobilní
telefon (25 procent)
a počítačové hry a vybavení.

inzerce

20 tisíc kilometrů.
ZlAtá hoRečkA pokRAčuje
Cesta dárku je dlouhá
Rychlou a výhodnou hotovost za Vaše zlato nabízí zlatnictví Arnique

Hračky z Číny mají za sebou tisíce kilometrů dlouhou cestu.

Vánoční dárky na internetu nakupuje stále více lidí. Stačí několikrát kliknout na webu a balíček vám doručí až
přímo k vašim dveřím. Víte ale, jakou
cestu dárek urazí, než skončí pod vaším vánočním stromkem? Cesta dárku z Asie obvykle začíná v některém
z čínských přístavů Ningbo, Yantian,
tchajwanském Kaoshiungu nebo v
největším přístavu světa Šanghaj.
Kontejnerovou lodí se odtud vydává
na 28 dní trvající výpravu až do německého přístavu Hamburk. „Loď na
své pouti z Číny do Německa urazí
přes 10 tisíc kilometrů kolem Indie,
přes Adenský záliv a Suezský průplav, obepluje velkou část Evropy a
vylodí se na severu v Hamburku,“ po-

PRO F IME D IA.C Z

pisuje vodní část putování dárku Eva
Děkanová z přepravní společnosti
Geis, která uskutečňuje nákladní lodní přepravu nejen z Asie do Evropy.
Pokud loď navíc při své cestě zastavuje v dalších přístavech, může se její
trasa prodloužit na více než 20 tisíc
kilometrů. V oblasti Adenského zálivu loď dokonce čelí riziku útoku somálských pirátů, kteří ve zdejších vodách operují.
Po vyložení nákladu v Hamburku
putuje dále váš dárek po dobu 4 až 7
dní až do skladů internetového prodejce. Poté už jen stačí, aby obchodník zaznamenal vaši objednávku a vyslal dárek na poslední cestu k vám
domů. AV

Cena zlata se po mírném červnovém poklesu opět šplhá nahoru. Podle ekonomických serverů
stoupla právě od června o osmnáct
procent. Zlatnictví Arnique nabízí
za Vaše zlato atraktivní ceny, o kterých se můžete přijít nezávazně
přesvědčit již do dvou poboček,
a to jak na libereckém náměstí přímo naproti radnici, tak i v Ústí nad
Labem u náměstí vedle restaurace
McDonald´s.
Kromě obsluhy příjemným a profesionálně vyškoleným personálem
nabízí toto zlatnictví také bezplatné odborné poradenství a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Máte-li tedy doma nepoužívané
či dokonce poškozené, zlaté, ale
i stříbrné šperky nebo různé předměty v podobě stříbrných příborů,
zlatých korunek, broží atd., kterých
se chcete zbavit a výhodně je zpeněžit, neváhejte a přijďte se informovat.
Věrnou zákaznicí zlatnictví Arnique je i paní Hana Stárová, která získala za jednu zlatou minci
a náramek přes dvacet tisíc korun.
„Doporučení jsem dostala od mé
známé, která byla se službami, ale
hlavně s cenami, nesmírně spokojena. Nejprve jsem byla obezřetnější,
proto jsem nechtěla všechny šperky
prodat, ale díky vysokým cenám vidím, že se prodej vyplatí a už jsem

tu potřetí“ říká s úsměvem paní
Stárová.
„Nyní se cena ryzího zlata pohybuje kolem 920 Kč za gram. U nás
mají zákazníci garanci nejlepší výkupní ceny,“ říká manažerka zlatnictví a dále dodává: „Nyní se platí
kolem 28 600 Kč za unci, což je cca
920 Kč za 1 gram. Pokud tedy někdo
koupil např. v roce 1 990 zlaté náušnice za 9 400 Kč, nyní za ně získá
12 450 Kč.“ Prodej zlata je při současných cenách poměrně snadný
způsob znovuzhodnocení peněž,
tak neváhejte ani Vy.

Arnique
Revoluční 176/1
400 01 Ústí nad Labem,
vedle restaurace Mc Donalds
+420 412 514 509
nám. Dr. E. Beneše 4/12
460 01 Liberec, naproti radnici
+420 485 100 321, www.arnique.cz

www.metro.cz
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Jednej, pověřil
Zeman Sobotku
U prezidenta
uspěl, u církví ne.

Je to oficiální. Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka může vyjednávat o sestavování vlády. Po
včerejším setkání v Lánech
ho tím pověřil prezident Miloš Zeman.
Sociální demokraté si k jednání, na němž se bude řešit sestavení koalice, pozvou hnutí
inzerce

Citát

„Úvahy o změnách
smluv a zákona jsou
pro církve téměř
nepředstavitelné.“
JOEL RUML, ZÁSTUPCE CÍRKVÍ

ANO a lidovce. Pokud Sobotkovi nikdo z nich nebude házet klacky pod nohy, mohlo
by mít Česko novou vládu do
konce roku. Z hlediska Ústavy

je ale rozhodující až jmenování předsedy vlády. Zeman zatím Sobotku nejmenoval.
Sobotka včera jednal i se zástupci církví. U nich ale nepochodil. Odmítají změnu zákona. Kvůli ní by se církev musela dobrovolně vzdát části peněz, které by jim připadly
z majetkového vyrovnání.

TOMÁŠ
BELICA

tomas.belica@metro.cz

Za krásou starožitností

Do 24. listopadu mají milovníci krásných věcí možnost
navštívit veletrh starožitností Antique. Ten se koná v NovoČ TK
městské radnici na Karlově náměstí v Praze.

Máte na to? Zkuste si test
a staňte se českým občanem
Asi každý, kdo by měl znovu
skládat maturitu má pocit, že
by to po letech znovu nedokázal. Ale dokázali byste získat
české občanství? Kdo nosí dětem dárky 24. prosince asi ví
každý, ale víte třeba jak velká
je Česká republika? Od ledna
příštího roku budou muset
na tyto a podobné otázky od-

České občanství
Všechny testy si můžete
vyzkoušet na webu i vy.
●

Všechny potřebné informace včetně modelových příkladů najdou zájemci na speciálních webových stránkách
http://cestina-pro-cizince.cz.

Zprávy krátce

Drábkův muž
je obviněn
Policie obvinila exnáměstka ministra práce
a sociálních věcí Vladimíra Šišku. Údajně zneužil
pravomoc v souvislosti
s miliardovou veřejnou
zakázkou na kontrolu
sociálních dávek. Policie
obvinila i soudního znalce. iDNE S.cz

povídat uchazeči skládající
povinnou zkoušku z češtiny
a z českých reálií.
Nově to nařizuje zákon
o státním občanství. Dosud
museli cizinci absolvovat jen
pohovor s úředníkem. Testy
jsou nastaveny na úroveň znalostí a dovedností pro základní školy. ROW

Vary. Nechají
umělce tvořit
Tvořte si, kde chcete, rezignovaly Vary na vyhlášku o pouličním umění. Umělci si tak
opět mohou svobodně postavit svůj stojan na některé
z karlovarských kolonád,
aniž by předem museli žádat
magistrát o svolení, a zaplatit
za zábor veřejného prostranství. Vyhlášku, která to chtěla nařídit, totiž magistrát nevydá. iDNE S.cz

NADĚLTE AŽ

5 MILIONŮ
A BUĎTE NEJOBLÍBENĚJŠÍ JEŽÍŠEK
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Policie našla
30 let vězněné
Manželský pár z
Londýna držel
ženy v zajetí. Až
nyní je osvobodila
policie.

Byly vystrašené

Ženy nesměly opustit dům.
●

●

Tři ženy na jihu britské metropole jsou konečně volné.
Z nedobrovolného věznění
žen policie podezírá starší
pár.

Oběti staršího manželského
páru byly vystavovány
psychickému i fyzickému
zneužívání, nicméně údajně
bez sexuálního podtextu.
Každá z žen, které byly otrokyněmi, měla v domě na
jihu Londýna vlastní pokoj,
ale jejich svobodné počínání
bylo velmi omezované.

Policie se k ženám dostala
na základě telefonátu na organizaci pomáhající obětem
domácího násilí. Velmi traumatizované ženy jsou v bezpečí. Scotland Yard nyní vyšetřuje okolnosti závažného
obvinění z držení v otroctví.
Impulsem, který nakonec
jednu z obětí donutil zatelefonovat o pomoc, byl dokumentární film o nuceném manželství, v němž zaznělo jméno
organizace Freedom Charity,
kam pak zavolala. iDNE S.cz

Zprávy krátce

Tymošenkovou
Ukrajina nepustí

Evropské unie.

Ukrajinský parlament neschválil zákon umožňující
zahraniční léčbu vězněné
expremiérky Julije Tymošenkové. To může zkomplikovat cestu Ukrajiny do

Podle milánského soudu
jsou důkazy o tom, že italský expremiér Silvio Berlusconi měl nezákonné sexuální styky s kdysi nezle-

Č TK

Berlusconi a trest

tilou Karimou Mahrúgovou, známou jako Ruby.
Soud to uvedl ve svém zdůvodnění rozsudku vyneseného v červnu. Berlusconi
byl odsouzen k sedmi letům vězení, a to za nezákonný sex nebo za daňové
úniky. Trestem budou
také veřejné práce. iDNE S.cz

Ďáblova bedýnka slaví

Svého času se bez nich neobešel žádný hudební bar nebo
diskotéka. První jukebox byl nainstalován před 124 lety,
23. listopadu 1889 v San Francisku. Byl to nápad amerického podnikatele Louise Glasse, který do dubové bedýnky umístil Edisonův fonograf, první přístroj na záznam
zvuku. Z ní se potom po vhození pěticentu neboli nikláku linula hudba.
PRO F IME D IA.C Z

MUDr. Radim Uzel, CSc a Thomas Ito, M.D.
(University of Hawaii,School of Medicine,USA)
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Dobĳte
Dobĳ
te si
nyní kredit!
5 000

Prvních
dobití karty
— ODMĚNÍME —
sadou vykrajovátek
ve tvaru pytlíků.

Účinnost přípravku ArginMax potvrdila provedená klinická studie amerických lékařů University of Hawaii, School of Medicine, USA, 1998.
ArginMax je nejprodávanější volně prodejný přípravek v oblasti sexuálního
zdraví s DLOUHODOBÝM ÚČINKEM*.
Popis studie:
Do dvojité, placebem kontrolované studie se zapojilo celkem
73 pacientů ve věku 31 – 73 let, kteří se potýkali s různými
formami sexuálních problémů.
Hlavní výsledky provedené studie
na ohodnocení podle IIEF):
87,5%

12,5%

75%
25%

ArginMax (založené

87,5 % pacientů ve skupině užívající Arginmax oznámilo zlepšení schopnosti nabýt
erekce během pohlavního styku, zatímco ve
skupině užívající placebo došlo ke zlepšení
u 12,5 %.
75 % pacientů ve skupině užívající Arginmax bylo celkově více spokojeno se svým
sexuálním životem v porovnání s 25 %
v placebo skupině.

Studie potvrdila, že ArginMax nemá žádné nežádoucí vedlejší
účinky.
1

Žádejte v lékárně.
Více informací na 800 555 568 nebo na www.arginmax.cz
Nabídka platí pro prvních 5 000 zákazníků, kteří si dobijí v termínu 18. 11. až 8. 12. 2013 libovolný kredit
na své SIM kartě MOBIL.CZ. Pro získání dárku je třeba vyplnit kontaktní formulář na www.mobil.cz/darek.

*Zdroj ACN (ArginMax, volně prodejné přípravky, lékárny ČR 2006 - 2013). Doplněk stravy.
1
Účinnost ArginMaxu® Forte zajišťuje / obsahuje mj. (L-Arginin, L-Citrulin), Tribulus Terrestris, Se, Zn a Crocus.
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Benzin kvůli silné
koruně zdražil
Dvouměsíční
poklesy cen
pohonných hmot
jsou pryč.

Řidiči, připravte své peněženky, za benzin a naftu se bude
zase platit víc. Dva měsíce trvající zlevňování pohonných
hmot v Česku skončilo. Průměrná cena benzinu Natural
95 v uplynulém týdnu stoupla o 38 haléřů na 35,77 koruny za litr. Nafta byla ve středu proti předchozímu týdnu
o 29 haléřů dražší a stála
v průměru 35,82 koruny za
litr. Vyplývá to z údajů společ-

Nejlevnější

35,19

Za tolik korun za litr se prodává v Ústeckém kraji natural.
Nejlevnější nafta je tamtéž
za 35,41 koruny za litr.
nosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje. Důvodem zdražení jsou
i intervence ČNB a následné
oslabení koruny. Vliv slabší
koruny na ceny potvrdili i zástupci některých sítí čerpacích stanic. Ceny benzinu
i nafty by měly v následujícím jednom až dvou týdnech
vzrůst o desítky haléřů.

Absurdita. Daně
musí hlídat firmy
Aby stát zamezil daňovým
únikům, odpovědnost za nespolehlivého plátce přenesl
na podnikatele, který s ním
obchoduje. Podnikatelé tak
musí vedle spolehlivosti v obchodním styku prověřovat
i daňovou disciplínu u obchodního partnera, což samozřejmě vyvolává velkou administrativní zátěž. Kromě jiného jsou firmy vystaveny riziku, že zaplatí státu dvakrát
tu samou daň. „To je tak abinzerce

surdní, že jsme se symbolicky rozhodli vyhlásit dva vítěze a udělit titul Absurdita
roku 2013 dvěma byrokratickým nesmyslům,“ uvedl Petr
Lutonský, ředitel podnikatelských soutěží Firma roku
a Živnostník roku, jejichž je
Absurdita roku součástí.
Druhou absurditou se stal
zákon, kterým úřady znemožňují elektronické podání daňového přiznání v dostupných formátech. BE L

Pohonné hmoty zdražily
ve všech krajích, nejlevnější
jsou v Ústeckém kraji. Naopak nejvíce motoristé zaplatí
v Praze, kde je průměrná
cena benzinu 37,03 koruny
za litr a nafty 36,74. Ve většině krajů se průměrné ceny
pohybují pod 36 korunami za
litr, dražší jsou vedle hlavního města v Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. „Měnová intervence ČNB měla vliv na
kurz koruny vůči zahraničním měnám, česká měna
oslabila, a to znamenalo nárůst nákupních cen pohonných hmot, který se projevil
tento týden,“ uvedl Pavel Kovář z OMV. Č TK

Vyšetřování.
Senátor obvinil
národní banku
Senátor Vladimír Dryml požádal ředitele Bezpečnostní informační služby Jiřího Langa
o zahájení vyšetřování České
národní banky (ČNB) kvůli jejím intervencím na oslabení
koruny. Podle Drymla je prý
možné, že devalvace koruny
„byla provedena i za některé
finanční výhody pro vedoucí
pracovníky ČNB“. Inflace uměle vyvolaná postupem ČNB
podle senátora znehodnotila
vklady občanů a zvýšila ceny
výrobků a služeb v zemi. Č TK

Beaujolais už ochutnávají

Ve Francii i v dalších zemích včera začaly světově nejznámější oslavy, které spočívají v rituálním otevírání lahví
nového beaujolais. Děje se tak již desítky let každý třetí
listopadový čtvrtek.
AP

Silvestr.
Se slevou
Stále více Čechů chce za strávení konce roku na horách
ušetřit, silvestrovské pobyty
tak shání na slevových portálech. Vyplývá to z dat vyhledávače slev Skrz.cz. Tržby celého slevového trhu z nabídek
silvestrovských pobytů letos
podle portálu vzrostou meziročně o 30 procent. Č TK

Kurzy
EURO
27,23
DOLAR
20,22
LIBRA
32,57
NAFTA:
NATURAL:

Ministr. Šachuje
Jen co v červenci nastoupil na
ministerstvo práce a sociálních věcí, rozmetal František
Koníček několik odborů ve
svém resortu. Podle informací deníku Metro ministr v demisi včera na poradě vedení
nadhodil plán reorganizace
sekce, která spravuje miliar-

35,82
35,77

dy korun pro sociální služby
v krajích, což prý výplaty dávek zkomplikuje. Podle mluvčího Petra Sulka jde jen o případný návrh změn. „Každopádně pokud dojde k jakýmkoliv změnám v této oblasti,
tak budou jedině pozitivním
směrem,“ sdělil Sulek. BE L

www.metro.cz
22. listopadu 2013
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Miss 2013. Málem jsem byla emo
Česká miss 2001 Diana Kobzanová si pozvala do své
talkshow miss 2013 Gabrielu
Kratochvílovou. To je hvězdná sestava dnešního pořadu,
který drzá Diana zahájila tak

trochu parodií na symboly
„značkování“ Miss. Od kohokoli jiného by to mohlo působit nepatřičně, k rebelce Dianě, které byl titul oficiálně
odejmut, to ale jaksi patří.

A obsah dnešní talkshow nabité půvabem? Protřelá a zkušená Di sonduje, co se za ta
léta změnilo kolem povinností nositelek korunky nejkrásnější dívky a také pobaveně

naslouchá slovům, která
„kdysi dávno“ říkala i ona.
S neskrývanou radostí se
také vyptává milé Gabriely,
proč nesmí brát na partnerské akce vlastního partnera.

inzerce

G. Kratochvílováá

Ó Č KO

DRZÁ DIANA
Sledujte dnes večer
ve 21.10 hod na Óčku.

A samozřejmě si nenechá ujít
příležitost přeptat se na údajnou nabídku Richarda Krajča
na sex ve třech. Posléze dožene sympatickou Gabrielu k
přiznání, které možná netuší
ani ředitelka České Miss Michaela Maláčová – že kdysi
byla málem emo...
Drzá Diana na Óčku ve
21.10. ÓČ KO

Divadlo pro vaše
výjimečné večery

DĚVČÁTKO – Vánoční příběh

Magický příběh na motivy
H. Ch. Andersena o děvčátku Lucii,
které se na Štědrý den touží dostat
za štěstím na druhý břeh zamrzající
Temže. Vánoční muzikál s živým
orchestrem. Hrají: J. Stryková,
M. Vančurová, I. Chýlková, Z. Mauréry,
K. Hádek, M. Absolonová, A. Šišková,
V. Javorský a další. Hudba a texty písní:
K. Marek, scénář a režie: Š. Caban.
●

Nejbližší přeDsTaVeNí

25. 11. po Děvčátko – Vánoční
příběh SVĚTOVÁ PREMIÉRA
26. 11. út Děvčátko – Vánoční příběh
27. 11. st Děvčátko – Vánoční příběh
28. 11. čt Děvčátko – Vánoční příběh
29. 11. páDěvčátko – Vánoční příběh
30. 11. so Děvčátko – Vánoční příběh
15.00 a 19.00
1. 12. neDěvčátko – Vánoční příběh
15.00 a 19.00
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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Český kosmonaut.
Míří do finále
První Čech, který po více
než 30 letech má šanci
podívat se do vesmíru, odlétá dnes na
Floridu. V Kennedyho vesmírném centru
se Robin
Polden
z a -

Robin Polden se skafandrem

čátkem prosince utká
s více než stovkou adeptů z celého světa, kteří budou bojovat
o letenku do
vesmíru. Samotný let
do výšky
103 ki-

Pískomil.
Rocková
show pro děti

Pískomil v akci

4PRE SS

Pražský klub Lucerna Music
Bar zítra v 15 hodin zaplní
děti a jejich rodiče. Chystá se
tam dovádivá koncertní
show Pískomil se vrací. Jako
host vystoupí Michal Malátný

lometrů se uskuteční koncem roku 2015, na palubě
bude ale jen 22 šťastlivců z celého světa. Soutěž Axe Apollo
Space Academy odstartovala
letos v lednu. Za Česko se kvalifikovalo 13 finalistů, ze kterých postoupil právě Robin
Polden. Na něho a další soutěžící teď čekají tři hlavní disciplíny. Poletí ve speciálním letounu, kde bude muset prokázat schopnost rychlých reakcí při akrobatických tricích. Zakusí i stav beztíže při parabolickém
letu v upraveném
boeingu a přetížení v G-Force simulátoru.
BE L

z kap e l y
Chinaski.
Rokenrolová
partička
představí písničky z připravovaného alba Doba ledová,
inspirovaného sérií slavných animovaných filmů.
Děti se mohou těšit i na doprovodný program. „Koncerty pro děti s Pískomilem mě
baví, je to osvěžující zážitek,“
říká Malátný. MAP

Lenny, Mišík, Tichá. Kdo se
stane letošním objevem roku?

Rok se s rokem sešel a opět se
bude s netrpělivostí čekat,
kdo že se to pro letošek stane
Českým slavíkem. Kromě absolutního vítěze se budou
v sobotu večer vyhlašovat
také první místa v kategoriích zpěvák, zpěvačka a hudební skupina, skokan roku,
Český slavík Mattoni Hvězda
internetu, MTV videoklip
roku a nejoblíbenější píseň
posluchačů Rádia Impuls. Č TK

AXE APO LLO SPAC E AC AD E MY

Objev a Slovensko

Objevem roku v anketě Český
slavík může být zpěvačka
Lenny, Adam Mišík nebo
Kateřina Marie Tichá.
●

Kdo to asi vyhraje?

MAF RA

V kategorii Slavíci bez
hranic zahrnující nejpopulárnější slovenské interprety
u nás jsou v první trojici
podle abecedy Elán,
No Name a Miro Žbirka.

www.metro.cz
22. listopadu 2013

Novinka. Mlsoun
Nová kniha britského spisovatele Iana McEwana, který
se proslavil románem Betonová zahrada, zavede čtenáře
do světa tajných služeb. Hlav-

ní hrdinkou je mladá žena,
která se nechá naverbovat k
MI5. Titul knihy Mlsoun odkazuje ke krycímu jménu jedné
tajné operace. ME T

inzerce
OD TVŮRCŮ FILMŮ NA VLÁSKU A RAUBÍŘ RALF

©2013 Disney
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S Phillipsem do
hořkého konce
Režisér dvou filmů
o Bourneovi natočil drama o kapitánovi nákladní lodi,
na kterou zaútočí
somálští piráti.

V KINECH OD 28. 11. VE
www.falcon.cz
Falcon Filmové novinky

Před čtyřmi lety přepadli
americkou nákladní loď
Maersk Alabama somálští piráti. Kapitán plavidla Richard
Phillips o tom sepsal knihu,
z níž vychází film Kapitán
Phillips. Natočil ho anglický
režisér Paul Greengrass, který má s historickými rekonstrukcemi bohaté zkušenosti
(Krvavá neděle, Let číslo 93).
A točí i thrillery, jež patří
k tomu nejlepšímu, co v Hollywoodu v současné době
vzniká (dva filmy o agentu
Bourneovi). Příběh kapitána
Phillipse, kterého si zahrál
nezvykle civilní Tom Hanks,
se v jeho rukou proměnil ve
velmi slušně natočený
thriller, který se navíc snaží
sdělit i něco navíc. Green-

Kapitán Phillips

Premiéra: včera
●

●

Phillips (T. Hanks)

Režie: Paul Greengrass
Hrají:Tom Hanks, Catherine
Keener, Max Martini, Omar
Berdouni, Faysal Ahmed,
Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman a další
USA, 2013, 134 minut

F ALC O N

grass naznačuje hned v úvodu, kde kamera střídavě sleduje přípravu Phillipse před
plavbou a na somálském pobřeží zase verbování pirátů
z řad chudých rybářů, že mu
nejde jen o oslavu hrdinného
Phillipse, kterého piráti zajmou a jako rukojmí unáší k
somálským břehům. Ani piráti nejsou vykresleni jen jako
krvelačné bestie, jimž jde jen
o peníze. Sympatické je, že se
film obešel bez větších klišé.
Dokonce ve chvíli, kdy se na
scéně objeví oddíl Navy Seals,
necítíme jen dutý vlastenecký patos. Naopak v tomto mo-

mentu se naplno obnaží bizarnost celé situace: proti člunu se čtyřmi piráty stojí tři válečné americké lodě a vrtulník. V této scéně by také skončila většina hollywoodských
thrillerů. Greengrass ale místo šťastného objetí s manželkou ukáže něco jiného, a pěkně tak ztíží odpověď na otázku, kdo opravdu zvítězil
a kdo prohrál. A navíc vás
nutí vrátit se k již zmíněným
scénám z úvodu filmu.

ALEŠ
MEČÍŘ

ales.mecir@metro.cz

Cestování - nabídka

!!! SILVESTR !!!

28.12 - 02.01.14 od 4.490,- Kč
uvedená cena je za 1 os. ve 2L pokoji II. kategorie
Cena zahrnuje

5x ubytování v centru města
5x plná penze (možnost polopenze)
SILVESTROVSKÝ VEČER
S ŽIVOU HUDBOU
program, občerstvení – bufet
sekt, novoroční dárek
NABÍZÍME

klasické masáže, reflexní masáže
masáž lávovými kameny
CO2 koupele, rašelinové obklady
manuální lymfodrenáž
sjezdovka 400 m od hotelu
upravované běžkařské stopy

HOTEL POLONIA

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

www.hotelpolonia.cz

Hobby - poptávka
• Koupím německé vojenské věci
z 2. sv. války: maskáče, přilby,
dýky, vysílačky, pilotní kukly, kombinézy, přístroje z letadel, atd. tel.:
602 385 958

Finance - nabídka

• Nabízíme půjčky, vyřízení do
24hod, soukromý sektor. Pro
OSVČ, zaměstnance, důchodce,
MD, aj. Registr nevadí, pro více
věřitelů. Brno, ČR. 777290004

Schází Vám 2000 Kč před výplatou?
Společnost SIM PŮJČKA Vám pomůže.
Žádost naleznete na
www.simpujcka.cz
Nebo volejte 226 256 010
• Rychlé zprostředkování úvěrů pro
pracující, důchodce, OSVČ, podnikatele, bez nahlížení do registrů.
Tel: 606127174
• 1. platba až po vyplacení půjčky! AKompas.cz půjčky bez registru, peníze do 3 dnů. Kanc. Brno,
vl. zdroje + zprostřed. pro 2 věřitele. 732744679 i SMS

Byty - poptávka

• Hledáme OBECNÍ BYTY v Brně
za odstupné. Seriózní jednání, vše
vyřídíme! Velikost bytu ani lokalita
nerozhoduje, případné dluhy uhradíme. 774 24 22 22

Práce - nabídka
• 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.

Pozemky - poptávka
• Přímý zájemce koupí pozemky ornou půdu, pole, lesy, louky, vodní plochy a ostatní plochy. Platba
hotově, ihned. Tel.: 608 048 941

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

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

Služby - nabídka

• WWW.MYREDROSE.NET kvalitní
české výrobky s finančním bonusem,
WWW.CESKOHLEDASPISOVATELKY.CZ
WWW.TOPCHATICKA.CZ - luxusní
ubytování v Beskydech.

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

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

• Budeme na tebe 2! Starší a šedivé! Volej na tel.: 775784900

• MEGA PODZIMNÍ SEXNAMKA!

Jsi sám, ale toužíš po nové sexy
ženské? Pomůžeme ti! Napiš
SMS ve tvaru 25MPL a text na
909 15 40

• Jsem správná baba krev
a mlíko a v posteli ti ukážu
jaké to nese výhody! Báťa 32.
Vytoč 909 80 50 40 nebo piš
SMS na 909 15 45 s kódem
21GDP a tvůj text!
• Manžel mě opustil pro krásu

náctileté cácory. Jeho nechám
jít, ale se SEXEM se rozloučit nedokážu! Dáš mi ho ty? Brnkni mi
909 90 99 25 kód FMT70

Debutující
Jelen

737 858 585

PENÍZE
RYCHLE
NA RUKU

800 400 292
METRO.CZ

• Stáří a stres se na mně hodně podepsaly. Víru v nalezení
chlapa pro život ztrácím každým dnem. Jsi má poslední naděje! Eva 58. Vytoč 909 801 801
nebo napiš SMS na 909 15 50
s kódem 93ALN a tvůj text!

Folk-rocková skupina Jelen vydává debutové album Magdaléna. Kapela
o sobě dala poprvé vědět, když doprovodila písničkářku Kateřinu Tichou
v její rádiově úspěšné písni Tančíme spolu. Jedna
píseň frontmana kapely
Jindry Poláka zazněla
i v populárním seriálu
Okresní přebor.
ME T
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SERVIS
Sudoku

Napište svou bublinu

Kvíz
Dekorativní prvek
1 představující
v architektuře
závěs

z listů, květů, případně
ovoce:
a) Feston
b) Mandorla
c) Rokaj

„Jsem blbec
na smetaně.“
Aleš OldfAshiOned MuchA,
fAcebOOk

nabourat server
ministerstva:
a) Gympl
b) Maturita
c) Vejška

Vynálezce prvního
3 konstruktér
parního auta u nás,
Josef

Božek se narodil roku:
a) 1782
b) 1817
c) 1874

F O TO : 2x G E TTY

Počasí
DNE S

ZÍTRA

NE DĚ LE

PONDĚ LÍ

Min: 6
Max: 10

Min: 5
Max: 9

Min: 4
Max: 8

Min: 1
Max: 5

Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez
omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Teplotní rekord: 15,7 °C
Rok výskytu: 1930

16:20
16:45
17:10
17:15
17:55
18:00
18:25
18:55
19:00
19:50
20:00

AZ-kvíz
Malá farma
Besipky: Zvěř
Všechnopárty
Události v regionech
za okamžik a počasí
Události v regionech
Deník Dity P.
Kuchařská show
Události za okamžik
a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
StarDance VI
...kolem dokola

20:05 Sanitka 2 (12/13)
Dramatický seriál (2013).
Hrají: J. Dvořák, D. Havlová,
J. Hanzlík, Z. Adamovská,
J. Bohdalová, V. Javorský
a další. Režie F. Renč
21:05 13. komnata
Tomáše Krejčíře
Dokument (2013)
21:33 Losování Šťastných 10
a Šance milion
21:35 Všechnopárty
22:20 Tak neváhej a toč speciál
23:25 Cesty k úspěchu
23:30 Kriminálka Paříž (80/92)
Noční taxi.
Kriminální seriál
(Francie, 2005–2012)
00:15 Na stopě
00:40 AZ-kvíz
01:05 Kolem Pražského hradu
Dokument (2009)

ČT2
14:30 Dobrodružství vědy
a techniky
15:15 Putování naší planety
Sklon osy
16:05 České stopy na březích
Amazonky
17:10 Červený trpaslík X (1/6)
Trojan
17:40 Pán času: Vody Marsu
18:45 Večerníček
18:55 Bratři a sestry II (9/16)
Dramatický seriál
19:35 Etiketa
19:50 Zprávy v českém
znakovém jazyce

20:00 Zázračná planeta:
Velká útesová bariéra (2/3)
Od útesů po deštné
pralesy. Přírodopisný
dokument (VB).
Unikátní korálové útesy se
táhnou 2000 kilometrů
podél pobřeží Austrálie.
S životem v korálových
útesech jsou spjaty
i ekosystémy na souši
21:00 Uvnitř lidského těla
Nepřátelský svět
21:55 Velikáni filmu:
Jiří Schmitzer
Dům pro dva
Drama (1988)
23:15 Jistě,
pane premiére (12/16)
Komediální seriál
(VB, 1986)
23:50 Polda po tátovi

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

NOVA

Císař František Josef I.
5 -lotrinského
z rodu Habsburskose stal

Napadá vás vtipný popisek?

NOVA CINEMA

12:30 Návrat komisaře
Rexe XI (12)
13:30 Odložené případy III (15)
14:25 Dr. House VII (17)
15:20 Ordinace v růžové
zahradě (108)
16:30 Dva a půl chlapa IX (12)
17:00 Odpolední Televizní
noviny, Sportovní noviny,
Počasí
17:35 Mentalista III (13)
18:30 Ulice (2495)
Rodinný seriál
19:30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

09:25 Návrat komisaře
Rexe XI (11)
10:15 Pohřešovaní II (11)
10:55 Odložené případy III (14)
11:40 Teleshopping
12:00 Nemocnice
Chicago Hope (14)
12:50 Tajemství kruhu (6)
13:45 Upíří deníky II (19)
14:35 Odložené případy V (17)
15:25 Odložené případy V (18)
16:15 Kočka a pes
18:15 Amazing Race: O milion
kolem světa VI (10)
19:05 Upíří deníky II (20)

20:20 Výměna manželek VI
V dnešním dílu uvidíte,
jak se vyrovná přehnaně
pořádkumilovná Žaneta
s volnomyšlenkářským
životem v Řecku a svérázným
manželem k tomu. A zda se
pohodová Ella dokáže vžít
do nalinkovaného života se
třemi dětmi na malém městě
ve společnosti poněkud
neprůbojného manžela

20:00 Holky z porcelánu
Komedie (1974).
Bláznivá česká komedie
o poněkud netypické
předávací inventuře.
Hrají: M. Myslíková,
M. Rosůlková, L. Kořínková,
D. Veškrnová, J. Hartl a další.
Režie J. Herz

21:30 Mizerové 2
Akční komedie
(USA, 2003)
00:20 Okovy moci
Thriller (USA, 1995)
02:00 Novashopping
02:35 Městečko Eastwick (1)
Fantasy seriál
(USA, 2009)
03:20 Áčko

Kdo umí dobře
4 výhodě.
španělsky, je ve
Rovník je

název jednoho
jihoamerického státu:
a) Peru
b) Ekvádor
c) Chile

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

Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1

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

22:00 Hrdost a sláva
Thriller (USA/SRN, 2008).
Hrají: E. Norton,
C. Farrell, J. Voight,
N. Emmerich.
Režie G. O'Connor
00:25 Noční jízda
Thriller (USA, 2011).
Hrají: M. Bellová, S. Dorff,
C. Dentová, C. Hill,
G. Grubbs a další.
Režie J. Bonito
01:55 Teleshopping

PRIMA
09:15 To je vražda,
napsala V (21)
10:15 Policie Hamburk II (16)
11:15 Láska navzdory osudu (2/2)
13:20 Walker,
Texas Ranger IV (26)
14:20 Doktor z hor:
Nové příběhy III (11)
15:20 Žena zákona (16)
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 předposlední
Duel? Koho vrátí diváci do
Vily? Kdo bude mít výhru
na dosah ruky? 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 Hannibal – Zrození
Thriller (VB/Francie/ČR/
Itálie, 2007).
Hrají: Hrají: G. Ulliel,
L. Gongová, D. West,
R. Ifans, K. McKidd,
Marek Vašut a další.
Režie P. Webber
01:35 Kniha krve
Horor (VB, 2009)

králem českým roku:
a) 1848
b) 1838
c) 1828

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

Do kin přichází český
2 Martinovi,
film o studentovi
který chce

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

www.metro.cz
22. listopadu 2013

Sloupek

Dopisy a vzkazy

Výrok dne

HELENA
ŠTÁCHOVÁ

BODROU
CHUŤ!
„Šmankote, paní Kateřino, co to máme k obědu?!“ dusí se
Spejbl, „já se těšil na svíčkovou!“ „Toto je svíčková,“ ohradí
se kuchařka. „Ale co jste do ní dala? Vždyť mi to spálilo
hubu?“ dýchá s otevřenými ústy strávník. „Trochu chili, špetku kurkumy a do knedlíků jsem přidala kary,“ chlubí se Katka. „A co vás to napadlo?“ nechápe zrazený strávník. „Mě ne,
ale vařím podle receptů toho Vollreicha, Babiše a jiných. Stačí spustit jakýkoliv televizní kanál, rádio, či otevřít noviny a reCitát
cepty se na vás jen hrnou,“ chluMě ne, ale vařím
bí se hospodyňka. „To máte
podle receptů toho pravdu,“ pokývá hlavou Spejbl,
„už se bojím zvednout telefonní
Vollreicha, Babiše
sluchátko nebo spláchnout záa jiných.
chod, aby na mne nevyskočil nějaký ten recept. Cizinec si musí
myslet, že jsme rozežraným národem, co nedělá celý den nic
jiného, než jí, tančí a vaří opulentní jídla, nejlépe ze surovin,
co u nás nejsou k dostání. Jen se divím, že ještě nikoho z těch
tvůrců nenapadlo, aby přišel s kuchtěním pro důchodce.
„A vy byste pro ně nějaký recept měl?“ vyzvídá Kateřina.
„Tak třeba,“ chlubí se Pepa, „recept na rajskou polévku –
Vezmi červený talíř a nalij do něj horkou vodu!“ „Ale Pepo,“
hihňá se sousedka, „něco takového by se nedalo jíst!“ „Nedalo, ale muselo,“ byla by to taková přípravka na to, co nás
všechny při tom našem hospodaření bude zakrátko čekat. Taková zvykačka. „V tom případě bych taky o jednom takovém
receptu věděla,“ nedá se ctižádostivá Kateřina: „Vemte rodinu a jděte se napást!“ „Dobrý nápad, možná, že by to chutnalo lépe, než ta vaše svíčková!“

Letos si připomínáme 24.
výročí pádu komunismu.
Stále si vybavuji plakáty
s heslem Víme, kam jdeme, víme, co chceme. Za
těch 24 let se stala řada
dobrých věcí, ale i spousta
lumpáren. S hrůzou však
zjišťuji, že ta největší lumpárna se teprve chystá.
Zrušení církevních restitucí pomocí komunisticko-úsvitného a demokratického referenda. Se zrušením církevních restitucí
v průzkumech souhlasí
přibližně 80 % respondentů. Jakoby se většina české
populace hrdě hlásila k odkazu K. Gottwalda. A tak
se ptám, víme, kam jdeme a co chceme?

Slovo dne

KURKUMA

Víme, kam
jdeme?

NA NÁVŠTĚVĚ U SPEJBLŮ

Řešení sudoku
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SERVIS

(Ze sloupku Heleny Štáchové
na této straně)

Indický šafrán. Žlutý
hlízovitý oddenek této
rostliny se užívá jako
koření a léčivo.

„Chci nastoupit
jako lékař do
nemocnice Na
Bulovce.“

ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK
CIZÍCH SLOV

PE TR KOTT, OBŽALOVANÝ
E XPOSLANE C
Po Rathovi a Pancové byl z vazby propuštěn i Petr Kott. Chce
pracovat jako lékař na Bulovce.
Objednáte se k němu?
inzerce

KLE IN, PLZE Ň

Klausovi křiklouni

Rád bych reagoval na výrok Václava Klause, jenž
se 17. listopadu vyjádřil o
lidech, kteří s ním nesouhlasí, jako o nemocných.
Ujišťuji pana Klause, že takových lidí je u nás dost
a dost a můžete se vsadit,
že se těší dobrému zdraví.
Spíše by pan Klaus měl
zpytovat svědomí, zda za
nelichotivý stav v naší
zemi nenese velký díl zodpovědnosti.
V. WALDHANS
dopisy@metro.cz,
www.facebook.com/
denikmetro
V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy.

Anketa z Facebooku deníku Metro
Půjdete se letos podívat na vánoční trhy
na Staroměstské náměstí?

Vašek Švehla
Určitě nepůjdu.
Je to špatně
zorganizované.

Komiks

Jana Kůlová
Asi ano, ale jinam. Strom
je tam pěkný, ale trhy mi
tam přijdou nic moc.

Vladimír Svoboda
Nevidět stromeček
by byla škoda,
takže ano.

Představení v němčině Das beste von Spejbl und Hurvínek – 13. 12. od 19 hodin
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SPORT

Olympijskou kolekci
si už můžete koupit
Celá kolekce oblečení pro olympioniky je odtajněna.
Zdobí ji motiv z Muchovy známky.

Tanečníci Baletu Národního
divadla včera předvedli, v jakém oblečení budou chodit
čeští sportovci na zimních
olympijských hrách v Soči
v únoru příštího roku.
Také nyní je kolekce inspirována českým uměním. Tentokrát de o známku od Alfon-

Hokejový Lev.
Sehraje odvety
Se stejnými soupeři jako během uplynulé domácí série,
ale v obráceném gardu na jejich kluzištích, se od pátku
do čtvrtka 28. listopadu utkají hokejisté Lva Praha. Postupně narazí na Jekatěrinburg,
Chanty-Mansijsk, Omsk a Astanu. Domácí sérii Lva proti
tomuto kvartetu provázela
obrovská vyrovnanost. Č TK

Také pro fanoušky

Oblečení, ve kterém budou
v Soči olympionici, si mohou
už dnes koupit i fanoušci.
●

sport

Kolekce je dostupná v celé
České republice v síti Alpine
Pro v cenách od 599
do 7199 korun. Objednat
ji lze i na internetu na
www.olympic.cz/kolekce.

se Muchy znázorňující Hradčany, která je rámovaná listy
lípy.
Oblečení je vyrobeno z nejmodernějších funkčních materiálů. ROMANA BARBOŘÍKOVÁ
Číslo dne

9

Český motorsport bude mít
devítinásobné zastoupení
na nadcházející Rallye Dakar.
Pojedou motocyklisté David
Pabiška a Jan Veselý, s buggy
Josef Macháček a s kamiony
Martin Kolomý, Aleš Loprais,
Jaroslav Valtr, Tomáš Vrátný,
Jan Tománek a Vlastimil
Vildman.

inzerce

Půjčky
pro Brno

do 20 000,-

www.jdmoney.cz
+420 605 484 888

www.dotankujfinance.cz

3

Vývoj kolekce pro olympiádu v Soči trval dva roky.

Č TK

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA LETNÍ DOVOLENÉ 2014 NA TRHU
LETNÍ DOVOLENÁ 2014
výhodné slevy a nejširší výběr

SLEVA až 15 %

při rezervaci do 21.12.2013
• DÍTĚ LETECKY OD 299 Kč
• parkování ZDARMA
• transfery na letiště za zvýhodněnou cenu 290 Kč

NOVINKY V NABÍDCE
• Španělsko – Costa Calida – La Manga del Mar Menor odlety
z Prahy 7/14 nocí • Itálie – Sardinie odlety z Prahy 7/14 nocí
a vlastní dopravou 7 a více nocí • Itálie – Kalábrie odlety
z Prahy 7/10/11 nocí a odlety z Brna a Ostravy 7 nocí vlastní
dopravou 7 a více nocí • Severní Kypr odlety z Prahy 7/14/10/11,
NOVĚ z Brna 7/14 • Korsika odlety z Bratislavy 7 nocí a vlastní
dopravou 7 a více nocí • Malta odlety z Prahy 7/14 nocí

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

Aktuální nabídka exotických zájezdů
Destinace

Srí Lanka
Kapverdy
Mauritius
Spojené arabské emiráty
Maledivy
Kapverdy
Spojené arabské emiráty
Dominikánská republika
Thajsko
Dominikánská republika
Kuba
Kapverdy
Thajsko
Kapverdy

odlet

2.12.
3.12.
4.12.
4.12.
5.12.
10.12.
11.12.
19.12.
26.12.
27.12.
4.1.
5.1.
9.1.
14.1.

7
7
7
7
7
8
7
8
14
12
10
9
14
7

AI
AI
P
S
PP
P
S
AI
S
AI
AI
S
S
AI

cena

32 990 Kč
18 990 Kč
39 990 Kč
14 990 Kč
38 990 Kč
19 990 Kč
13 990 Kč
36 990 Kč
34 490 Kč
41 990 Kč
30 990 Kč
22 990 Kč
30 990 Kč
21 990 Kč

Všechny odlety z Prahy. AI – all inclusive, P – polopenze, PP – plná penze, S – snídaně

Nové katalogy LÉTO 2014 k dispozici na všech
pobočkách FIRO-tour.

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

+ sleva

pouze tento týden
30% SLEVA na celou
kolekci adidas Originals

nocí strava

200 Kč
na první
nákup

Móda, to je

www.modissimo.cz

