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www.amazing-studio.cz ...jednoduše úžasná

Amazing Studio, s.r.o.,
Na Zderaze 3, 120 00 Praha 2

● kadeřnictví  ● kosmetika
 ● masáže  ● modelace nehtů

tel. +420 224 922 538

 Petře, umělecká výzdoba na klinice 
má opravdu „duši“. Kde se ve vás ten cit 
pro umění vzal? 
Děda i táta byli skláři. Vyrůstal jsem u tá-
ty v dílně, který vyráběl Benátská zrcadla 
a celý život pracoval se sklem. Tehdy jsem 
ještě netušil, co ve mně dřímá. Po gym-
náziu jsem sice začal studovat výtvarnou 
školu, ale z mladické nerozvážnosti jsem 
ji nedokončil. Táhlo mě to spíše k divadlu. 
Tenhle sen mi vyšel a asi v pětadvaceti 
jsem nastoupil do divadla Járy Cimrmana 
jako taková „děvečka“ pro všechno. Byl 
jsem snad vším! Od kulisáka, přes inspi-
cienta až po osvětlovače a řidiče. Práce 
v divadle mě úplně pohltila a jediné, co 
mně chybělo, byly peníze! Bral jsem teh-
dy 2 100 korun, což mě zoufale nestači-
lo. A tak jsem začal načerno fotit.

 Dalo se vůbec za totality focením 
něco přivydělat? 
Ale ano, fotil jsem totiž svatby. Když 
jsem hned večer po obřadu ženichovi 
a nevěstě přinesl balík fotografi í, byli 
nadšeni a rádi si je ode mě koupili. Pe-
níze byly tehdy potřeba, někde hlubo-
ko ve mně totiž dřímala umělecká, leh-
ce bohémská duše a měl jsem docela ši-
roký záběr zájmů.  

 Co všechno vás tehdy lákalo a na-
plňovalo?
Pár let jsem hrál v country skupině 
Švarc Braders, jezdil jsem na vodu, 
bavilo mě focení, učarovaly mně 
motorky a samozřejmě se mně líbi-
ly holky. Tohle všechno jsou krás-
né vzpomínky na mládí. Dneska 
jsem spokojený otec šestnácti-
leté dcery a s manželkou Mar-

tou jsme si před deseti lety otevřeli v Praze 
na Starém Městě Kliniku laserové a estetic-
ké dermatologie a plastické chirurgie Laser-
Plastic. Musím zaklepat, klienti z ČR i ze za-
hraničí si k nám našli cestu a oba nás tahle 
náročná, ale krásná práce baví.

 S nápadem otevřít kliniku přišla vaše 
manželka?  
Ano a splnila si tím svůj velký sen. Věnova-
la tomu spoustu času a příprav. Primariát si 
udělala u vyhlášeného plastického chirurga
MUDr. Měšťáka. Navštívila několik prestiž-
ních klinik, zajímala se o všechny nejno-
vější laserové techniky a o moderní ope-
rační přístroje. Dala dohromady špičkový 
tým lékařských odborníků, asistentů i ses-
ter a sama se stala primářkou. V neposled-
ní řadě jsme vybrali i zajímavé místo his-
torické části Prahy a vytvořili velmi příjem-
né prostředí. LaserPlastic je nyní na vrcho-
lu a svojí úrovní i vybavením se vyrovná 
špičkovým klinikám ve světě. 

 Vaše paní je primářkou kliniky Laser-
Plastic a vy ředitelem. Co všechno má ta-
kový ředitel na starosti?
No právě, že všechno. Na klinice i doma. 
„Ředitel“ jsem ale jenom na vizitce, pro-
tože pracuji z velké lásky a zadarmo. Ka-
su u nás zkrátka drží manželka a jí také 
klinika patří. Neustále tam něco organi-
zuji, nakupuji, zařizuji a vyřizuji. Navíc 
se starám o interiéry a jejich výzdobu, 
kterou jsem v podstatě dělal já sám, včet-
ně vitráží. K mým běžným činnostem pa-
tří také focení a vedení fotodokumenta-
ce pacientů. Každý pacient má v archivu 
fotku, jak vypadal před operací, a jak po 
ní. Je to důležité nejen pro naši kontro-
lu, kde dobře vidíme úspěšnost zásahu, 

ale i pro případné právní úkony. U někte-
rých vážnějších zákroků natáčím i celý 
průběh operace.  

  Pojďme zpátky k umění. Všechny vitrá-
že, které zdobí snad každou místnost na 
klinice, jste opravdu dělal vy sám?  
Přesně tak! Pro představu čtenářů bych vy-
zdvihl, že jde o jakási barevná okénka s růz-
nými motivy, přes které do místnosti pro-
niká světlo. Nádherné vitráže jsou třeba 
v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Ty na 
naší klinice jsou sice „trochu“ menší, ale za-
to mým vlastnoručním dílem. Naše klinika 
stojí v krásné části historické Prahy a přišlo 
nám vhodné ji takto netradičně vyzdobit. 
Moje motivy jsou spíše sakrální, z dob oko-
lo 16. a 17. století. Každý ten obraz je jedi-
nečný, a když ho budete chvíli sledovat, na-
jdete v něm příběh. Moje vitráže zkrátka vy-
práví, a to tak dobře, až mně jedna pacient-
ka sdělila: „Našla jsem chybu! Všimla jsem 
si, že dveře mají na obrázku kliku u pantu.“ 
Chybička se zkrátka vloudila!

 To musí být časově náročný koníček. 
Stíháte se mu věnovat?
V současnosti právě moc ne, čehož je dů-
kazem fakt, že moje manželka čeká skoro 
už dva roky na vitráž, kterou jsem jí slíbil 
do ordinace. Našel jsem si totiž zcela jinou 
zálibu, ze které sice manželka už tolik nad-
šená není, ale tiše mi ji toleruje, jelikož mě 
k ní vlastně tak trochu přivedla. V suteré-
nu jsme za účelem focení klientů totiž zbu-
dovali ateliér, no a já tam teď občas fotím 
krásné modelky. Strašně mě to baví.

Petr Moidl se snažíPetr Moidl se snaží
zachytit vnitřní krásuzachytit vnitřní krásu

Petr Moidl, ředitel LaserPlastic v Platnéřské č. 11, dostal do vínku kromě organizačních schopností i umělecké nadání. Ovládá sklář-
skou techniku, fotografuje krásné ženy a vyrábí nádherné vitráže, které dotváří neopakovatelnou atmosféru celé kliniky. 

Text: Šárka Jansová, foto: archiv Petra Moidla

www.petr-moidl.cz
fotograf@petr-moidl.cz
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Kontakt: Jan Podojil, tel. 608 265 300, distribuce@tydeniky.cz
• Kompletní přehled naleznete na www.tydeniky.cz

Honza DixiLenka Monika

redakce metropolu, Praha 10 , Vinohradská 167 • poliklinika Modřady,Praha 4 , Modřany , Sou-
kalova 3355 • Thomayerova nemocnice,Praha 4 , Vídeňská 800 • Infi nity, Praha 3 , Chrudimská 
2528 • Theatro, Praha 8 , Křižíkova 10 • Cats, Praha 1, Benediktská 1060 / 3 • Cafe WOW, 
Praha 1 , Kozí 5 • Beauty Salon Sundial, Praha 1 , Anenská 188/3 • Pizzeria Sicilia, Praha 1 
, Korunní 50 • Café Café, Praha 1 , Rytířská 406/1 • Kart Centrum, Praha 5, Výpadová 1335 
-  motokáry • Kavárna PAVILON, Praha 2 , Vinohradská 50 • GUSTO ristorante, Praha 2 , 
Vinoéhradská 1183/83 • Restaurace CHAPADLO, Praha 4, Nuselská 242/44 • Molo 22, Praha 
7, U Průhonu 22 • Clu Hotel Průhonice, (na magastrále směr na Prahu) , Průhonice 400 • Kadeř-
nictví Picaso, Praha 2 , Žitná 2 • BUSINESS CENTRA • Kinotechnika Praha a.s., Komunardů 
36, Praha 7 • Business Centrum, Kostelecká 879, Praha 9 • Business Centrum, Pernerova 11, 
Praha 8 • STIMBUILDING, a.s., Vinohradská 184, Praha 3 • Solid, Jeremenkova 88, Praha 4 
• Dům Odoborových Svazů, Nám. W. Churchilla 2, Praha 3 • Praha Plaza s.r.o., K červenému 
dvoru 24, Praha 3 • Policie ČR, Kongresova 2/1666, Praha 4 • České nemovitosti, Rybná 14, 
Praha 1 • ABC ČR, Na Poříčí 30, Praha 1 • Restaurace v Kaspslovně, Pod Parukářkou 39/4, 
Praha 3 • GŘ české dráhy, Ludvíka Svobody 12, Praha 1 • Jídelna, Jankovcova 1569/2c, Praha 
7 • Aqua palác, Táborská 31/940, Praha 4 • Business centrum, Antala Staška 34, Praha 4 • 
ELTODO EG a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 • Busines centrum, Novodvorská 136-138, 
Praha 4 • JLV, Chodovská 3/223, Praha 4 • Cent. stav. inženýství, Pražská 16, Praha 10 • GP 
Beta, Na Žertvách 34, Praha 8 • Bussiness centrum, Žerotínova 37, Praha 3 • Agentura Jareal, 
Wágnerovo nám. 1541, Beroun • Bussiness centrum, Havlíčkovo nám. 2, Praha 3 • Bussiness 
centrum, Havlíčkovo nám. 2, Praha 3 • Grand Princ, Vinohradská 138, Praha 3 • Energie-
stavební a báňská, Plzeňská 298/276, Praha 5 • Danone a. s., Konopišťská 905, Benešov • 
Dopravní ispektorát, Jungmannova 35, Praha 1 • Dopravní ispektorát, Jungmannova 35, Praha 
1 • Dopravní ispektorát, Jungmannova 35, Praha 1 • Dopravní podnik, Sokolovská 42/217, 
Praha 9 • SŽDC, Dlážděná 1003/7, Praha 1 • City taxi s.r.o., Zelený pruh 1296/52, Praha 4 
• Business centrum, Osadní 799/26, Praha 7 • ALD Automotive, U Stavoservisu 1, Praha 10 
• Bussines centrum, Těšnov 5, Praha 1 • Palác AXA, Vinoradská 174, Praha 3 • Palác AXA, 
Vinoradská 174, Praha 3 • Memento Rosmarin, Dělnická 12, Praha 7 • ÚŘADY • Katastrální 
úřad, Palackého 255, Nymburk • Katastrální úřad - Beroun, Třída politických vězňů 16/198, 
Beroun • Katastr. úřad - EKOFIN s.r.o., Ctiborova 3091, Kladno • Katastrální úřad, Na Sekyře 
2123, Rakovník • Místní úřad Prahy 20, Jívanská 647, Praha 9 • SVÚM, VÚ Běchovice 565, 

Praha 9 • Městský úřad Beroun, Husovo nám. 68/1, Beroun • Místní úřad Prahy 11, Vidimova 
1324-5, Praha 11 • Místní úřad Prahy 11, Ocelíkova 672, Praha 11 • Generální ředitelství cel, 
Budějovická 7, Praha 4 • Ústav zemědělských a potravinářských informací, Slezská 7, Praha 
2 • Katastrální úřad, Netovická 376, Slaný • Katastrální úřad - Mělník, Bezručova 109, Mělník 
• Katastrální úrad, Lukášova 55, Mladá Boleslav • Obecní Uřad, Budějovická 303, Jesenice 
• Místní úřad P 21, Staroklánovická 260, Újezd nad lesy • Obecní úřad Průhonice, Květnové 
nám. 73, Průhonice • Městská část Prahy 7, Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 • Finanční úřad, 
Leoše Janáčka 3181, Kladno • Městská část Praha 2, Nám. Míru 20, Praha 2 • Mestská cást 
Praha 14, Bratrí Venclíku 1073/8, Praha 9 • Městský soud, Slezská 9 (z Blanické), Praha 2 • 
Městský úřad, Husovo nám. 23, Lysá nad Labem • Místní úřad Prahy 9, Sokolovská 324/16, 
Praha 9 • Katastrální úřad - Benešov, Tyršova 1902, Benešov • Místní úřad Prahy 15, Boloňská 
478, Praha 10 • Katastrální úřad, Rorejcova 8, Kolín • Katastrální úřad, Rudní 432, Kutná Hora 
• ČERPACÍ STANICE • Q1, Františka Diviše 609, Praha 10 • ONO ČS, Kutnohorská 225, 
Praha 10 • Q 100, Modřanská, Praha 4 • čerp. stanice EKOSPOLA, U nákladového nádraží 
Žižkov, Praha 3 • BENZINA a.s., D1 z Prahy, Průhonice • BENZINA a.s., D1 do Prahy, Prů-
honice • BENZINA a.s., Olšanská 2176/2, Praha 3 • BENZINA a.s., Dálnice D11, Praha 9 • 
BENZINA a.s., Náchodská, Praha 9 • BENZINA a.s., Kolbenova 31, Praha 9 • BENZINA a.s., 
Argentinská I, Praha 7 • BENZINA a.s., Argentinská II, Praha 7 • BENZINA a.s., Kamýcká, 
Praha 6 • BENZINA a.s., Ankarská, Praha 6 • BENZINA a.s., Bělohorská, Praha 6 • BENZINA 
a.s., D5 z Prahy, Drahelčice • BENZINA a.s., D5 do Prahy, Rudná u Prahy • BENZINA a.s., 
Pražská, Dobřichovice • BENZINA a.s., Malé nám. 216, Mníšek pod Brdy • BENZINA a.s., Čer-
nokostelecká, Říčany • BENZINA a.s., Českobrodská, Úvaly • BENZINA a.s., směr Kostelec, 
Brandýs nad Labem • RESTAURACE • PIZZA GO HOME, Ve Lhotce 814, Praha 4 • PIZZA 
GO HOME, Türkova 828, Praha 4 • PIZZA GO HOME, Argentinská 1, Praha 7 • PIZZA GO 
HOME, Mukařovského 1985, Praha 5 • PIZZA GO HOME, Trojská 157/36, Praha 8 • MYNOS, 
Bešťákova 10, Praha 8 • PIZZERIE SIESTA, Na Pískách 74, Praha 6 • U Sádlů II., Balbínova 
22, Praha 2 • Pizzeria Václavka, Václavské nám. 48, Praha 1 • Pizzeria Václavka, Václavské 
nám. 48, Praha 1 • restaurace AVALON, Sokolovská 272, Praha 8 • Branický sklípek, Vodičko-
va 26, Praha 1 • Restaurant - pub KYVADLO, V jámě 5, Praha 1 • Restaurace JÁMA, V jáme 7, 
Praha 1 • PIZZERIA VENEZIA, Anglická 9, Praha 2 • PIZZERIA VENEZIA, Anglická 9, Praha 2 
• RESTAURACE U KRÁLŮ, Dudkova 99, Praha 9 • MEDITERANE, Radlická 3179/1, Praha 5

Váš oblíbený Metropol v poštovních schránkách nebo na těchto vybraných distribučních místech
PRAŽSKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

Předávání Zlatých křížů ve Státní opeře Praha se zúčastnila řada významných hostů. 

Praha | Český červený kříž ocenil 
12. dubna mnohonásobné a pravi-
delné bezplatné dárce krve a jejích 
složek Zlatými kříži. 

Slavnostní předávání cen se usku-
tečnilo ve Státní opeře Praha za 
účasti významných hostů. Pozvání 
na tuto událost přijali i první mís-
topředsedkyně Senátu Parlamentu 
ČR Alena Gajdůšková, ministryně 
zdravotnictví Dana Jurásková, ředi-
tel VZP Pavel Horák, radní Hlavního 
města Prahy Milan Pešák a předse-
da Národní transfúzní komise MZ ČR
Petr Turek. 
Hosté ve svých projevech vyzdvihli 
především význam dárcovství bez-
platného, založeného na morálních 
principech. To je totiž prý nejlepší 
zárukou bezpečnosti transfúzního 
přípravku pro příjemce. 
Akci moderovala I. Česká vicemiss 
2007 Eva Čerešňáková, která je tvá-
ří ČČK na podporu bezplatného dár-
covství krve. Zlaté kříže I., II. a III. 
třídy, nejvyšší ocenění Českého čer-
veného kříže dárcům krve, obdrží 
v letošním roce celkem 1 296 dárců 

Zlaté kříže pro dárce

krve, z nichž 106 bude držiteli nej-
vyššího Zlatého kříže za 160 bez-
platných odběrů. 
K 31. prosinci loňského roku evido-
val Český červený kříž již 7 239 no-
sitelů Zlatých křížů, z nichž 545 dár-

ců darovalo krev nebo její složku ví-
ce než 160krát. 
„Počet dárců krve v ČR sice dosahuje asi 
jen dvou třetin doporučovaného počtu, 
ale v loňském roce se po delší době počet 
nových dárců opět o něco zvýšil. Věřím, 

že úspěšní budeme i letos,“ přála si Če-
rešňáková, která se odběrů krve pravi-
delně účastní i s našimi celebritami.

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv ConPro

Povodně v roce 2002 vykonaly své a na Císařské 
louce byly jen ohromné nánosy bahna a pár zni-
čených budov. Tehdy se současný provozovatel 
areálu rozhodl, že s tím musí něco udělat. Navíc 
v Praze chyběl areál, který by nabízel „povyraže-
ní“ nejen dětem, ale i dospělým. 
„O sport se zajímám celý život, měl jsem i nějakou 
zkušenost ze zahraničních misí a vysnil jsem si mul-
tifunkční areál, který by nabízel prostor pro team-
building a fi remní akce,“ říká provozovatel Dušan 
Stündl, který areál Fun - Islan vybudoval svépo-
mocí a v podstatě bez sponzorů.
Nejdříve zde provozoval půjčovnu lodiček, pak 
ale přidal lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky, la-
novou lezeckou stěnu osm metrů nad zemí, tram-
políny a paintball. Kdo se chce vyřádit do sytosti 

Loňské Kašpárkohraní mělo velký úspěch, proto bude le-
tošní ročník rozšířen o atrakce a účinkující.

Císařská louka je ostrovem klidu 

Text: Šárka Jansová, foto: archiv 

na řece Vltavě, může si zapůjčit motorové čluny, 
rafty, kanoe i dračí lodě. 
V letošním roce by mělo na Císařské louce vyrůst 
navíc nové beach fotbalové hřiště, v jeho blízkos-
ti vyroste bar v karibském stylu a prostor pro ma-
minky s dětmi. Právě maminky s dětmi areál ur-
čitě ocení, neboť v zastavěné části rušného Smí-
chova není moc možností, kam s dětmi chodit na 
procházky. A na děti provozovatel opravdu mys-
lí, neboť v současnosti pracuje na rozšíření dět-
ského koutku. 
„Máme několik ocenění, některá za osobní přístup, 
jiná pro celý areál. Nejdůležitější ale je, že se k nám 
hosté rádi vrací,“ chválí si svoje dílo Stündl.

Praha | I v centru Prahy lze nalézt místo, kde se dá užít s rodinou pěkné odpoledne či celý 
víkend nebo pozvat kolegy z fi rmy na sportovní klání. Takovou oázu klidu, zeleně i netradič-
ního sportovního vyžití najdete v Praze 5, na Smíchově u břehu Vltavy.

Kašpárkohraní 
pro malé i velké

Praha | Kašpárkohraní, druhý ročník dětského festi-
valu, zaplní v neděli 16. května oboru Hvězda v Pra-
ze 6. Nabídne přehlídku hudebních a divadelních 
souborů doplněnou o řadu sportovních aktivit, in-
teraktivních her a tvůrčích a řemeslných dílen. 

Po úspěchu loňského ročníku se organizátoři rozhodli le-
tošní Kašpárkohraní rozšířit. Na scéně vystoupí China-
ski s dětským představením Autopohádky, Petr Skoumal 
a divadlo v Dlouhé s koncertním představením Kdyby 
prase mělo křídla, zazpívá Jaroslav Uhlíř, skupina Kašpá-
rek v rohlíku a hosté, například Tonya Graves, Márdi, své 
umění předvede loutkář Noriuki Sawa, návštěvníci uvidí 
loutková a maňásková divadla.
„Naším cílem je nabídnout důstojnou alternativu akcím, kte-
ré jsou pouze drahou zábavou a nijak nerozvíjejí dětskou kre-
ativitu. Průvody obřích masek, tvůrčí dílny, škola skateboar-
dingu, ukázky z činnosti známých sportovních oddílů, to je 
jen malá ochutnávka z doprovodného programu,“ zve na 
dětský festival Kašpárkohraní Viktor Souček z pořádající 
společnosti Riff Raff.  Vstup je zdarma.  (met)

Třetí gorilí 
mládě v zoo 

Praha | Samička gorily nížinné Kiji-
vu porodila 24. dubna své třetí mlá-
dě. Otcem je stejně jako u Moji a Ta-
tu samec Richard. Gorilka, velká asi 
jako lidské dítě, spatřila světlo svě-
ta přímo před očima návštěvníků 
v 10.51 hodin. „Porod byl natolik rych-
lý, že se mládě narodilo už v okamži-
ku, kdy naši chovatelé teprve upozor-
ňovali návštěvníky, aby pavilon opus-
tili,“ vzpomněl Miroslav Bobek, ředi-
tel Zoologické zahrady Praha.  (šj)

Skleněné stromy 
z Kamenického 

Šenova
Praha | Dvanáct stromů zasadili 
s primátorem Prahy Pavlem Bémem 
velvyslanci a ambasadoři zemí, ve 
kterých má Praha svá partnerská 
města. Při této příležitosti vysadil 
pražský primátor s náměstkyní Ma-
rií Kousalíkovou a radním pro oblast 
životního prostředí Vladislavem Ma-
rečkem 555 000. strom v Praze od ro-
ku 2006. Symbolicky se jím stal čes-
ký národní strom - Lípa srdčitá. 

Velvyslanci dostali dárky - skleně-
né stromy, které vyrobila Střední 
uměleckoprůmyslová škola sklářská 
z Kamenického Šenova. Této nejstar-
ší sklářské škole ve střední Evropě, 
založené v roce 1856, hrozí zrušení 
kvůli nedostatku fi nancování. Hlav-
ní město Praha však škole nabídlo 
pomoc v podobě odebírání jejích vý-
robků. SUPŠS vyrobila 30 kusů dár-
kových předmětů, které navrhl ve-
doucí ryteckého oddělení Ladislav 
Průcha a jejich výrobu zajišťovali od-
borní učitelé.  (met)
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www.opel.cz          infolinka 800 101 101 *platí pro participující dealery Opel

ím starší Opel, tím levn jší opravy!

A navíc jarní nabídka letních pneumatik se slevou až 40 %*.

Classic servis Opel.
Profesionální servisní program 
pro dokonalou pé i i o starší vozy.

 4 roky 10 % 5 %
 5–6 let 20 % 10 %
 7 a více let 30 % 15 %

Stá í vozu podle 
VIN ísla

Sleva p i oprav  z prodejní ceny 
náhradních díl  Opel

Sleva na práci 
v autorizovaných servisech Opel

Naše nabídka:

OPEL_Classicservis_sestricky2010_CZ_246x196_METROPOL.indd   1 3/10/10   4:35:10 PM

Volte ZMĚNU A NADĚJI. www.cssd.czz

ČSSD jde do voleb s jasným cílem: 
bojovat za práva obyčejných lidí 
a zabránit zničení vyspělého sociál-
ního a spravedlivého státu. Osobní 
úspěch a štěstí nesmí být výsadou 
vyvolených, ale právem všech, kteří 
pracují a snaží se zlepšit svou bu-
doucnost.

ČSSD kategoricky odmítá, aby lidé 
museli platit za běžné operace či 
léčbu běžných nemocí, jako je chřip-
ka nebo operace kýly a dalších 160 
nemocí, či platit poplatky u lékaře 
a v lékárnách, jak to plánuje česká 
pravice.

Nepřipustíme privatizaci nemocnic 
a zdravotních pojišťoven. S pomocí 
zisků ČEZ a spravedlivého daňové-
ho systému získáme prostředky pro 
zvýšení dostupnosti kvalitního zdra-
votnictví, proplacení prvních tří dnů 
nemoci a další mimořádnou podporu 
rodin s dětmi a seniorů.

Snížíme zadlužování
České republiky

Zavazujeme se do roku 2013 snížit 
rychlost zadlužování na polovinu. Vy-
užijeme evropské fondy pro vytvoře-
ní nových pracovních míst a podpo-
ru růstu naší ekonomiky. Zvýšením 
příjmů státního rozpočtu a snížením 
státních výdajů napravíme škody 

způsobené vládou ODS v čele s To-
polánkem a Kalouskem, kteří jsou 
odpovědni za dluh 300 miliard korun, 
způsobený za poslední dva roky je-
jich neschopností, obrovskou korupcí 

a nevídaným daňovým zvýhodněním 
těch nejbohatších. Omezíme také 
megalomanské projekty Topolánkovy 
a Kalouskovy vlády - církevní restitu-
ce za 270 miliard a likvidace ekolo-

gických škod za více než 100 miliard, 
které by dále prohloubily defi cit stát-
ního rozpočtu.

Zavedením protikorupčního balíčku 
omezíme korupci, která ze státního 
rozpočtu odsává každý rok miliar-
dy korun. Nastavením průhledného 
elektronického systému zadávání 
veřejných zakázek zvýšíme transpa-
rentnost a efektivitu využívání veřej-
ných zdrojů. Budeme šetřit, ale pri-
márně na státu, nikoli na lidech.

Vaše budoucnost
je ve Vašich rukou

Volby do Poslanecké sněmovny 
rozhodnou o tom, zda budeme pod 
vládou ODS žít ve zkorumpovaném 
státě, který zvýhodňuje nejbohatší 
a všem ostatním jen snižuje životní 
úroveň. Zda budeme žít ve státě, 
v němž si lidé budou muset platit 
stovky a tisíce korun i za obyčejnou 
chřipku či operaci. 

Právě v době krize, a to více než kdy 
jindy, potřebuje naše země vládu, 
která bude bojovat za zájmy obyčej-
ných lidí. Sociální demokracie vám 
takovou vládu nabízí.

Jiří PAROUBEK,
předseda ČSSD

LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI
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Stejná kategorie, společný podvozek 
o skvělém rozvoru 2,65 m, hodně po-
dobné rozměry, a dokonce i palivo še-
třící systém ISG a přesto tak rozdílná 
auta! V jejich porovnání nehrají vel-
kou roli odlišné pohonné jednotky 
testovaných vozů, neboť obě automo-
bilky dávají na výběr prakticky stejné 
motory - výsledek společného vývoje. 
Domácky pohodový Hyundai i30 po-
háněla benzinová čtrnáctistovka 
CVVT o výkonu 80 kW/109 k. Pod ka-
potou sportovněji vyladěného ce-
e´du produkoval svou sílu povede-
ný turbodiesel 1,6 CRDi ve výkonové 
verzi 66 kW/90 k. Pro levnější benzi-
nový motor hovoří vyšší hodnota vý-
konu a samozřejmě i nižší cena. Tur-
bodiesel i ve své slabší verzi (silněj-
ší 1,6 CRDi - 85 kW/115 k) nadchne 

Hyundai i30 vs. KIA ceéd. Pohodář a sportovec
Spřízněné jihokorejské automobil-
ky KIA a Hyundai využívají pro své 
vozy řadu společných konstrukč-
ních prvků. Příkladem jsou mo-
dely nižší střední třídy KIA cee´d 
a Hyundai i30 vyjíždějící na stejné 
podvozkové platformě. Testovaná 
auta názorně ukazují, jak rozdíl-
ně se dá naladit totožný podvozek. 
Hyundai poháněný benzinem i KIA 
na naftu byly vybaveny systémem 
ISG - Idle Stop & Go, který dokáže 
ušetřit zejména ve městě přes půl 
litru paliva na 100 km jízdy.

skvělým zátahem odspodu - maxi-
mum 235 Nm točivého momentu již 
od 1 750 otáček, přičemž síla agregá-
tu neklesá ani ve vyšších otáčkách. 
Obě verze turbodieselu 1,6 CRDi jsou 
vybaveny šestistupňovou převodov-
kou, což si zasluhuje výraznou po-
chvalu. Nová převodovka cee´du 
nás mimořádně překvapila lehkostí 
a přesností řazení. Slušela by i benzi-
novému Hyundaii i30, ale ten stejně 
jako KIA cee´d v benzinových verzích 
musí vzít za vděk pětistupňové pře-
vodovce. Obě automobilky vybavu-
jí své vozy šestistupňovým „manu-
álem“ pouze vznětové agregáty.  Ke 
kladům obou testovaných vozů pat-
ří i nízká spotřeba umocněná systé-
mem ISG. Ten fungoval v obou přípa-
dech bez problémů. Při zastavení na 

červenou motor automaticky „zhas-
ne“, při sešlápnutí plynového pedá-
lu se bez jakéhokoli dalšího zásahu 
a bez prodlevy opět rozeběhne. Abso-
lutní ticho v klidovém režimu půso-
bí mírně zneklidňujícím dojmem, ale 
po chvilce si zvyknete. Zejména když 
jste odměněni úsporou paliva, která 
může v hustém městském provozu 
činit až litr na sto kilometrů.   

Nárůst kvality
Řeč již byla o rozdílných jízdních 
vlastnostech. Hyundai i30 nabízí po-
hodlné svezení, měkčí naladění pod-
vozku naštěstí neznamená nadměr-
né náklony v zatáčkách. KIA cee´d si 
někde v skrytu „své duše“ snad be-
re za vzor evropské modely značky 
Ford. Pro příznivce sportovní jízdy je 
to dobrá zpráva. Pokud byste seděli 

na místě spolujezdce se zavázanýma 
očima, na členité silnici s ostrými za-
táčkami byste cee´d mohli klidně za-
měnit za model Focus. Vůz příklad-
ně drží řidičem zvolenou stopu a sedí 
na vozovce jako přikovaný. Srovnání 
s Fordem je pro korejskou automobil-
ku nepochybně kompliment. Velmi 
pozitivně hodnotíme i kvalitu a zpra-
cování interiéru cee´du, což ovšem 
platí také o Hyundaii, který modelem 
i30 o několik mil předběhl své starší 
typy v této třídě, ať už se jmenovaly 
Lantra či Elantra.   

Základem je bezpečnost
Zavazadlový prostor obou mode-
lů se shoduje základním objemem 
340 l, což se v rámci nižší střední tří-
dy může zdát jako průměrná hodno-
ta. Zavazadelníky praktických tvarů 

jsou však dobře využitelné. Zejména, 
když oželíme některá (nebo všechna) 
ze sedadel druhé řady a pustíme se 
do jejich sklápění. Jednoduchými ma-
névry získáme u obou vozů mnohem 
více prostoru s rovnou ložnou plo-
chou. 
Výbavy Comfort testovaných vozů již 
názvy prozrazují mnohé. Podstatnejší 
je, že již v základním provedení Start 
najdete u Hyundaie i30 brzdový sys-
tém ABS doplněný asistentem EBD, 
dvojici čelních i bočních airbagů a ta-
ké okenní airbagy pro přední a zad-
ní sedadla. Totéž dává k dispozici po-
sádce vozu i KIA cee´d. Za palivo šet-
řící ekologický systém ISG se připlácí 
rozumných sedm tisíc korun.

Text a foto: Manfred Strnad

Technické údaje: Hyundai i30 KIA cee´d
 1,4 CVVT - ISG 1,6 CRDi - ISG 

Maximální rychlost: 187 km/h 172 km/h                     
Zrychlení 0 - 100 km/h: 11,6 s 14,0 s
Výkon max.: 80 kW/109 k/6 200 ot. 66 kW/90 k/4 000 ot.
Točivý moment max.: 137 Nm/5 000 ot. 235 Nm/1 750 - 2 500 ot.
Průměrná spotřeba: 5,7 l/100 km 4,2 l/100 km        
Délka/šířka/výška: 4,245/1,775/1,48 m 4,26/1,79/1,48 m
Rozvor: 2,65 m 2,65 m
Zavazadlový prostor: 340 - 1 250 l 340 – 1 300 l
Cena: 339 900 Kč 414 980 Kč
Cena od: 269 900 Kč (1,4 benzin) 279 980 Kč (1,4 benzin)

Hyundai i30Hyundai i30

Hyundai i30Hyundai i30

KIA ceé dKIA ceé d

KIA ceé dKIA ceé d
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Přece tu chutnější 
       a voňavější.

Kterou si vyberete?

Oba výrobky vypadají na první pohled stejně. Ale ty podstatné rozdíly se skrývají uvnitř. Výrobky 
označené KLASA nesou pečeť zcela výjimečné kvality.

Přijďte ochutnat výrobky KLASA. Najdete nás od 14. do 16. května na Českém pivním 
festivalu v Praze na Výstavišti  v Letňanech!
 
www.eklasa.cz

VYCHUTNEJTE SI SPRÁVNOU
MÍRU S VÝROBKY KLASA

na Českém pivním festivalu v Letňanech

KLASA_Pivni_Metropol_246x196.indd   1 4/27/10   10:05:47 AM
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Neocenitelná pomoc 
při dopravní nehodě

Měli jste dopravní nehodu a jste poškozeným? Nemáte 
čas, peníze ani potřebné znalosti na to, abyste jednali s po-
jišťovnou a zajistili si náhradu škody, na kterou máte ze 
zákona právo? Nic není ztraceno! Máme pro vás řešení. 

Na trhu existují specializované a nezávislé subjekty, které 
vás v jednáních s pojišťovnou zastoupí. Na podrobnosti 
jsme se zeptali Petra Krabce, jednatele společnosti HELP 
Car, která tuto službu na našem trhu zavedla a poskytuje 
ji již více než deset let.

 Kdy a s čím se na vás motoristé mohou obrátit?
Nejvíce se na nás obracejí řidiči, kteří jsou při dopravní ne-
hodě na straně poškozeného, neboť těm zajišťujeme kom-
pletní a bezplatné vyřešení celé pojistné události s pojiš-
ťovnou viníka dopravní nehody. V rámci této naší služby 
za ně vyřešíme veškeré administrativní úkony a věci tech-
nického rázu, jako jsou například odtah vozidla z místa 
nehody, oprava poškozeného vozidla či bezplatný proná-
jem vozidla náhradního. Samozřejmostí je také případné 
právní zastoupení či možnost odkoupení pohledávky za 
pojišťovnou. Celý komplex služeb je nastaven tak, aby na-
ši klienti nemuseli vynakládat žádné vlastní fi nanční pro-
středky a hlavně se sami nemuseli o nic starat.

 Takže vaši klienti nemusí s pojišťovnou vůbec jednat?
Ano, přesně tak. Veškerá jednání provádí výlučně naše 
společnost, která je k tomu klienty pověřena a oni sami 
opravdu nemusí vůbec nic dělat.

 Rozumíme tomu správně, že i zapůjčení náhradního 
vozidla je zcela zdarma?
Ano, naše společnost po dobu řešení celé pojistné událos-
ti standardně a bezplatně zapůjčuje vozidlo odpovídající 
třídy a vybavení vozidla poškozeného.

 Tyto služby poskytujete všem motoristům, nebo jen 
u vás registrovaným klientům?
U naší společnosti není žádná registrace nutná, stačí 
pouze kontaktovat naši fi rmu bezprostředně po havárii 
a veškeré následné řešení již převezmeme a naši klien-
ti se můžou bezstarostně věnovat svým běžným záleži-
tostem. V praxi to skutečně znamená jediné. Od doprav-
ní nehody stačí zavolat na telefonní číslo fi rmy HELP Car 
605 245 090, jejíž pracovníci se následně o vše potřebné 
postarají. Více informací o řešení pojistných událostí na-
leznete také na www.helpcar-nl.cz.
Konečně něco, co funguje!  (met)

 Představte prosím čtenářům Pražského Met-
ropolu salon Amazing Studio.
Amazing Studio má za sebou již velmi úspěš-
ný první rok od otevření. Za tu dobu jsme na-
sbírali spoustu spokojených zákazníků. Nic-
méně oslovení „zákazníci“ mi v tomto přípa-
dě přijde hodně neosobní, což je v nesouladu 
s naší fi lozofi í. V Praze a okolí je veliká konku-
rence podobných salonů, proto se snažíme při-
nášet vždy něco navíc, abychom se od ní na 
první pohled odlišili. Ke každému máme osob-
ní přístup a není naším cílem být pouhou „to-
várnou“ s důrazem na obrat. Příjemný, komu-
nikativní a odborně vyškolený personál je pro-
to pro mne vysokou prioritou.

 Pro jaké typy žen jsou určeny služby va-
šeho salonu?
Myslím, že v dnešní době je nezbytnou nut-
ností, aby každá žena do sebe investovala jak 
čas, tak i peníze a starala se o svoji vizáž. Vla-
sy, pleť, make-up, manikúra a styl oblékání do-

Jednoduše úžasná z Amazing Studia
Praha | ...jednoduše úžasná! je motto 
Amazing Studia, které najdete na adrese 
Na Zderaze 3, Praha 2 - nedaleko Karlo-
va náměstí. Příjemné prostředí salonu, 
aroma právě uvařené kávy a usměva-
vý ochotný personál tvořily výbornou 
uvolněnou atmosféru pro rozhovor 
s majitelkou salonu Danou Řehořovou.

tváří celkový dojem „look“ krásné ženy. V žád-
ném věku není pozdě o sebe začít pečovat 
a hýčkat se. Proto si myslím, že každá žena se 
v našem salonu bude cítit dobře. Je pro mne 
odměnou a radostí zároveň, když vidím vý-
sledky našeho týmu, v podobě ženy jakéhoko-
liv věku, která opouští náš salon odpočinutá 

a s úsměvem, znovu nabitým nebo zvýšeným 
sebevědomím a zase o trošku krásnější. Toto 
odráží i naše motto: ...jednoduše úžasná!

 To zní opravdu dobře. V čem ještě spočívá vá-
mi zmíněná přidaná hodnota Amazing Studia?
Jak jsem již zmínila, profesionální personál je 
společně s kvalitními službami stavebním ka-
menem dobrého salonu. Proto mohu doporu-
čit úžasnou práci Hair stylisty Martina Neru-
dy, který je právem označován za kadeřnické-
ho mága. Ze služeb manikúry mohu jmeno-
vat systém přírodních nehtů Jessica, oblíbený 
zejména u celebrit světového formátu, či ved-
le standardních kosmetických služeb vypích-
nout orientální depilaci, trvalou na řasy a no-
vě také aplikaci OliboBotulotoxinu - úžasné 
řešení pro dlouhodobé bezbolestné vyhlaze-
ní vrásek.
Pro více informací o poskytovaných službách 
však doporučuji navštívit náš web:
www.amazing-studio.cz. (met)

Majitelka Amazing Studia Dana ŘehořováMajitelka Amazing Studia Dana Řehořová
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Odvaha je dobře utajená podoba strachu (Sofokles) bylo správné znění tajenky z minulého čísla. Na výpravnou publikaci se může těšit Růžena Bendlová 
z Prahy 8. Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží dárkový voucher do Amazing Studia. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: PRAŽSKÝ 
METROPOL,Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, nebo krizovkapraha@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději 
do 14. května 2010. Příjemnou zábavu a hodně štěstí přeje vaše redakce.
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Adamova 
družka

Sloní
zub

Čára 
symetrie

Nikoliv
Jméno 

norských 
králů

Domácí
varianta 
jména 

Markéta

Světová 
modelka 

tmavé pleti

Rostlina 
laloška

Možná 
(básnicky)

Město
v

Nizozemí
Nemocná

Ruské
jezero

Český
Rusky
„již“

Úder 
sekyrou

Hospodář-
ství

Část 
antického 

sloupu

Šelmy

1

Pobídka

Jméno Cha-
čaturjana

Fanfára 
trubačů

Vření

Peněžní 
poukázka

Cestářská 
metoda

Slovensky 
„odvážně“ 4

Jméno 
herečky 

Chýlkové

Osázená

Islámský 
duchovní

Občan 
Bukurešti 2 Švýcarská 

řeka

Chobot-
natec

Vojenská 
kantýna

Uklízet 
koštětem

Menší
lesní
šelma

Český 
právník 

(Bohuslav)

Bůžek
lásky

Odlévaná

Úkaz
po dešti

Antikoncep-
ční tělísko

Bodavá 
moucha

Jméno
běžce 

Zátopka
Hroby

Ta
i ona

NAPOVÍME:
Ik, uni, mob, 
Edam, kyma, 
Ečer, Reno.

Kluci Obklad

Výraz
podivu

Město
v Nevadě

Podoba 
jména 

Dezider

Jednoba-
revný

Zmrzlá
voda

Továrna
ve Vodo-
chodech

Řeka v Plzni

Vrchem

Římských 
1500

Souhlas

Dramaturg 
České 

televize 
(Aleš)

Anglicky 
„dav“

Dlouhá zpěv-
ná slabika

Obilnina

Chemická 
značka 
thulia

Staro-
římský 
pozdrav

3 Doleji

Vznešené 
cíle

Typ
auto-

mobilu 
Morris

Otázka
při

sázce

     

METROPOL            
recept

(Karl Stülpner, legendární loupežník 
z lesů německé, ale i české strany Kruš-
nohoří. V Čechách byl podobným lou-
pežníkem Václav Babinský z Pokratic 
u Litoměřic.)
Suroviny: 750 g zvěřiny, koření na 
zvěřinu, 10 kuliček jalovce, 150 g 
oleje,  6 velkých cibulí, 100 g červe-
ných paprikových lusků, 100 g tvr-
dých hub, sůl, worcesterská omáč-
ka, 200 g slaniny, 1 brambor nebo 2 
krajíce chleba.
Postup: Maso nakrájíme na velké 
kostky, prosypeme kořením na zvěři-
nu, přidáme nahrubo roztlučený ja-
lovec, zakapeme olejem a necháme 
několik hodin odležet (marinovat). 
Cibuli pokrájenou na nudličky (část 
si dáme stranou) osmahneme na 
oleji a přidáme kostky masa. Asi 20 
minut dusíme, poté přidáme zbylý 
olej z nálevu, několik kapek worces-
terské omáčky, nakrájenou papriku 
a houby na tenčí plátky a vše dusíme 
doměkka. Zahustíme chlebem nebo 
nastrouhanou bramborou. Dochutí-
me solí. Na oleji zprudka osmahne-

me zbylou cibuli a nudličky slaniny, 
kterými spolu se sezonní zeleninou 
ozdobíme guláš na talíři. 

Dobrou chuť vám přeje 
Mistr kuchař Jaroslav Vašák!

Guláš krušnohorského
pytláka Štülpnera

METROPOL            
krása

Co vlasy nemají rády?
• Těžké utažené účesy
Pokud se vám líbí silně utažené drdoly 
nebo copy, nenoste je dlouho, rozhod-
ně ne celý den, a nechte vlasy odpoči-
nout rozpuštěné. Promasírujte jemný-
mi krouživými pohyby pokožku hlavy.

• Horký vzduch
Vlasy nechte po umytí volně schnout. 
Pokud to nelze, pak sušte vlasy prou-
dem studeného vzduchu, horký 
vzduch vlasy přesušuje, jsou pak 
křehké a mohou se snadno zlomit. 
Horký vzduch používejte proto jen 
zřídka, když spěcháte a potřebujete 
ušetřit čas.

• Horký povrch
Různé kulmy pracují na principu tva-
rování vlasu horkem. Nikdy je nepo-
užívejte na vlhké i mokré vlasy. Bylo 

dokázáno, že vlhkost uvnitř vlasu se 
při kontaktu s horkou kulmou změní 
ve vodní páru, která je tlakem schop-
na vlas doslova roztrhat.

• Razantní česání
Vlasy je nutno česat bezbolest-
ně a lehce, a to směrem od hlavy 
k volnému konci. Pokud jsou vlasy 
zacuchány, postupujeme po ma-
lých kouscích od konce vlasu, jinak 
může dojít k jeho přetržení. 

• Velké množství šamponu
K omytí vlasů je třeba tako-
vé množství šamponu, které je 
udáváno výrobcem. Většinou je 
udáváno množství „lískového 
ořechu“ na jedno mytí. Denní 
mytí je možné šampony, které 
jsou k tomu určeny a které vlas 
příliš nevysuší. Některé šampony 
příliš nepění. Neplatí, že čím více 
pěny, tím lépe jsou vlasy umyté. 
Nejdůležitější je šampon z vlasů 
řádně opláchnout. Mokré vlasy 
jsou velmi křehké, a proto žádné 
razantní „drbání“! Doporučuje se 
vlasy splachovat po směru růs-
tu, tedy od čela směrem k týlu 
(v záklonu), ne nad vanou i umy-
vadlem v předklonu (což je však 
jistě praktičtější). 

• Vydrbávání ručníkem
Po omytí vlasy v ručníku jemně 
vymačkáme od přebytečné vody 
a volně necháme uschnout. 

METROPOL            
CD

Lady gaga se oblékla
do výstřižků 
Královna diskoték i světových hitpa-
rád kontroverzní Lady Gaga o sobě 
dává opět vědět. Blonďatá dračice 
tentokrát potěší své fanoušky kolekcí 
nejlepších remixů, které byly vytvoře-
ny k jejím písním. Album „The Remix“ 
vydala Universal Music 3. května 
a jistě přiláká své posluchače i origi-
nálním „oděvem“, který ikona světo-
vé módy předvedla na obalu.

Beran 21. 3. - 20. 4.
„Je umění nechat věci být 

a zvlášť tehdy, je-li moře života veřejného 
nebo rodinného nejvíc neklidné.  Kdo za-
včas ustoupí nyní, bude vítězem potom.“ 
Věřte staletími ověřené moudrosti.  

Býk 21. 4. - 21. 5.
Náladu, která se podobá is-

landské sopce Eyjafjallajokulli, vystří-
dá dlouho očekávaná jarní euforie. 
Vůně kvetoucích stromů na vás totiž 
působí jako afrodiziakum. Užívejte si 
ho do sytosti, je bezpečné.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Zdrojem inspirace jsou pro 

vás vždy vaši partneři a i když před-
stíráte, že se bez nich můžete docela 
dobře obejít, jste na nich závislí víc, 
než jste ochotni připustit. Řekněte jim 
občas, jak je potřebujete.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Po nekonečně dlouhých úva-

hách, co byste chtěli ve vašem živo-
tě změnit, začněte konečně jednat re-
alisticky. Neočekávejte, že se stane ně-
co mimořádného, ale i malé věci mo-
hou získat velký význam.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Na velká prázdná gesta vás ne-

užije. K dobrému pocitu sice občas potře-
bujete publikum, ale vaše jednání je vždy 
smysluplné a promyšlené. Pokud ovšem 
nenarazíte na protějšek ve znamení Býka. 

Panna 24. 8. - 23. 9.
V nejbližší době vás překvapí 

nečekaná návštěva nebo zásilka. Tato 
zdánlivě bezvýznamná událost vám 
zamíchá karty víc, než by se dalo oče-
kávat. Nenechejte se  vyvést z míry. 
Triumf je  připravený.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Nestyďte se za erotické sny a se-

xuální představy. Touha po lásce není žád-
ný prohřešek, pokud nezabírá  většinu va-
ší pracovní doby. V tom případě se nediv-
te, když  dostanete v práci  výpověď.    

Štír 24. 10. - 22. 11.
Neberte si příklad z předvo-

lební kampaně českých politických 
stran. Neslibujte nikomu nic, co nelze 
splnit, zvažujte, za co utratíte peníze, 
neztrácejte sebekontrolu a neházejte 
špínu na všechny ostatní. 

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Urovnejte si vztahy se svými 

nejbližšími. Někdy vám ujedou slova, 
která mohou ublížit víc, než jste sami 
zamýšleli. Váš jazyk je rychlejší než 
rozum, ne vždy k vašemu prospěchu. 
Omluva není potupa.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Naučte se mírnit svou anti-

patii. Velice rádi někoho odsoudíte 
a zavrhnete dřív, než jste poznali jeho 
vlastnosti. Tento vrozený odpor vás 
připravuje o možnosti seznámit se 
blíž s mnoha zajímavými lidmi.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Ačkoliv si to často neuvědo-

mujete, vaše energie je přímo závis-
lá na kontaktu s přírodou. Snažte se 
v ní pobývat co nejvíc, zvlášť v těchto 
měsících. Rozkvetete jako jarní příro-
da a budete neodolatelní. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Je dobré znát své smolné dny, ne-

boť i takové se vyskytují. Už při druhém 
tahu se dají poznat a tehdy je záhodno 
stáhnou se a uvědomit si, zda máme 
svůj den, anebo ne. Dokonce i rozum má 
svůj čas. (B. Gracián) 

METROPOL 
horoskop

Připravila: Žofi e Mašková

Awww.amazing-studio.cz ...jednoduše úžasná

● kadeřnictví  ● kosmetika
 ● masáže  ● modelace nehtů

Amazing Studio, s.r.o.,
Na Zderaze 3, 120 00 Praha 2

tel. +420 224 922 538
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Petr Kolář 
před turné

Petr Kolář se připravuje na Let-
ní akustické turné s názvem „Pod 
hvězdami aneb vždy je něco za 
oponou“, které se uskuteční od 29. 
května do 10. července v amfi teát-
rech, hradech a zámcích v celé Čes-
ké republice. „Můj život je shon me-
zi koncerty, divadlem, zájezdy a stu-
diem. Kila začala přibývat, a tak mi 
byla doporučena abcDieta. Jím teď 
čerstvé, chutné jídlo a cítím se mno-
hem lépe. A váha jde pomalu dolů,“ 
raduje se zpěvák. (šj)

SOS haitským
vesničkám 

Praha | Nadace Komerční ban-
ky Jistota darovala 250 tisíc ko-
run na podporu SOS dětských ves-
niček na zemětřesením zničeném 
Haiti. Zaměstnanci skupiny Ko-
merční banky vybrali dobrovol-
ně na speciálním účtu Nadace KB 
Jistota 187 197,22 korun. Správ-
ní rada Nadace pak částku dopl-
nila na 250 000 korun a rozhod-
la o použití příspěvku na podpo-
ru SOS dětských vesniček na Haiti. 
Dar pomůže především při zabez-
pečení přístřeší pro opuštěné děti 
v SOS dětské vesničce Santo a dal-
ších zařízeních Sdružení na Haiti, 
při opravě poničené infrastruktury 
a při zajištění jídla, vody a léků pro 
tisíce lidí.  (šj)

METROPOL
krátce

Početná laserová technika od před-
ních světových výrobců, moderní 
operační přístroje a instrumentária 
umožňují provádění kompletního 
spektra estetických výkonů. O klien-
ty pečuje tým špičkových lékařských 
odborníků, jejich asistentů a zdra-
votních sester. 
Cílem všech je nejen dokonalé odve-
dení odborné práce, ale i duševní po-
hoda klientů během výkonu a indivi-
duální přístup ke každému paciento-
vi. Samozřejmostí je neustále zvyšo-
vání kvalifi kace všech pracovníků. 
LaserPlastic poskytuje širokou nabíd-
ku z oblasti plastická chirurgie, este-
tická dermatologie, laserových výko-

LaserPlastic: špičková kvalita i úroveň   
Praha | Klinika laserové a estetické dermatologie a plastické chirurgie 
se nachází v centru Prahy nedaleko Staroměstského náměstí a Karlova 
mostu. V nových prostorách najdete dva moderně zařízené operační sály 
a nadstandardně vybavené pooperační pokoje. 

nů, cévní chirurgie a moderních lipo-
sukcí včetně žádané novinky, jakou je 
liposukce ultrazvuková. Tento zákrok 
probíhá bezbolestně a je vhodný pro 
muže i ženy s tukem soustředěným 
zejména v oblasti břicha, hýždí, dol-
ních končetin a s celulitidou. 
Klinika LaserPlastic má v součas-
né době v užívání naprostou novin-
ku mezi přístroji využívající revoluč-
ní metody pro zvýšení účinku vy-
hlazení vrásek, depilace, léčby akné 
i zpevnění poprsí. O provedení kaž-
dého zákroku na klinice LaserPlas-
tic rozhoduje vždy lékař, který kli-
enta podrobně seznámí se zákrokem 
včetně přesné ceny.  (šj)

LaserPlastic
Platnéřská 11, Praha 1
Tel:224 210 224
Mobil: 724 860 082
e-mail: moidlova@moidlova.cz
www.laserplastic.cz

-
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Jako dárek si primátor odnesl košík 
plný ústřic, Lucie Bílá zase převza-
la od roztomilých maličkých hoste-
sek dáreček v podobě náušnic z pe-
rel. Když se jí zpěvák, herec a taneč-
ník Braňo Polák zeptal, jaký dárek 
by nejraději dostala, Bílá s úsměvem 
prohlásila: „Doufám, že tady tu krás-
nou holčičku!“ Nakonec se ale rado-
vala z náušnic tak, že slíbila vzít si je 
na večerní představení Carmen, kde 
hraje hlavní roli. 
Lucie Bílá představila na slavnost-
ním zahájení i novou charitativní 
akci, jíž je patronkou a poskytla do 
dražby diamant ALO diamonds. Vý-

těžek z jeho prodeje půjde na konto 
Studia Oáza, kulturní centrum pro 
mentálně postižené v Praze. 
Na Smíchovské pláži, která nabí-
zí bílý písek, palmy, relaxaci u Vl-
tavy, výhled na Vyšehrad, koncerty 
předních českých kapel, dobré jídlo 
i osvěžující drinky, se sešla spous-
ta významných osobností společen-
ského i kulturního života. Nechybě-
ly modelky Hana Mašlíková či Agáta 
Hanychová, přišel zpěvák z muziká-
lu Děti ráje Michal Foret nebo Mar-
tin Dejdar.

Havaj na Smíchovské pláži 
Praha | Letošní sezonu Smíchovské pláže (náplavka Hořejšího nábře-
ží v Praze 5) zahájila 22. dubna zpěvačka Lucie Bílá s pražským pri-
mátorem Pavlem Bémem.

Text a foto: Šárka Jansová

Praha | Rašínovo nábřeží od
15. do 18. dubna poskytlo ojedině-
lou podívanou pro veřejnost. Ko-
nala se tu totiž výstava Lodě na 
vodě pořádaná APL.  

Slavnostní zahájení druhého ročníku 
výstavy se v deštivý a chladný čtvrtek 
15. dubna dopoledne účastnili mimo ji-
né i ředitel Státní plavební správy Pra-
ha Hynek Beneš, ředitel Správy nábře-
ží Pavel Uher, patron výstavy jachtař 
David Křížek a členové spolku Vltavan 
v Praze. Akci moderoval Alexandr He-
mala a slavnostní pásku přestřihla sta-
rostka MČ Prahy 2 Jana Černochová. 
Milým překvapením byl i „mořský 
vlk“, který na slavnost doplul 
po Vltavě na lodi PETANIC. Je-
ho bárka byla celá postavená 
z PET lahví. 
Na výstavě byly k vidění motoro-
vé čluny a lodě, nafukovací čluny, 
vodní skútry, lodní motory, pla-
chetnice a jiná plavidla. Fungoval 
i atraktivní bazar lodí. Některé lo-
dě byly vystaveny přímo na vodní 
hladině a návštěvníci si je tak měli 
možnost i vyzkoušet. (šj)

Jachty brázdily Vltavu
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Loď PETANIC z PET lahví 
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Pohled na Smíchovskou pláž. Dračí loď.Dračí loď

ý

P hl dSezonu na pláži zahájili zpěvačka Lucie Bílá a pražský primátor Pavel Bém.
Moderátor akce - zpěvák, herec 
a tanečník - Braňo Polák u plachet.

www.oknostyl.cz
KOMPLEXNÍ ØEŠENÍ DOTACÍ

PVC
 HLINÍK
 DØEVO

POMÙŽEME VÁM
SE ZÍSKÁNÍM

DOTACÍ

Zdravím vás z pláže,
milí čtenáři a přátelé,

prostřednictvím redakční kole-
gyně Šárky Jansové. Nevypra-
vila se tisíce kilometrů na slun-
cem vyhřáté pláže ostrova v Ka-
ribiku, ale na Smíchovskou pláž 
v Praze 5. Havaj téměř v centru 
hlavního města… Letošní sezo-
na Smíchovské pláže začala vtip-
ně a radostně, jak se můžete pře-
svědčit na této stránce.

O radost ze své práce se podě-
lil Petr Moidl. Jeho radost je o to 
větší, že práce je pro něho koníč-
kem a tedy zábavou a motivací. 
O svých vášních s nadšením ho-
voří v dnešním titulním rozho-
voru, jak jste si už přečetli, ne-
bo se na to teprve chystáte. Ce-
lý rozhovor můžete „nalistovat“ 
na webových stránkách www.
tydeniky.cz, kde vám denně na-
bízíme aktuální informace ode-
všad.

S vášní jsme připravovali dneš-
ní vydání Pražského Metropolu 
a mysleli na vás, čtenáře a pří-
znivce čtrnáctideníku. Máme 
za sebou pálení čarodějnic, čas 
pokročil do měsíce máje, měsí-
ce lásky a zamilovaných. Mož-
ná jste svoji milovanou vyvedli 
na Petřín, abyste ji políbili pod 
rozkvetlým stromem a společně 
se podívali na svět z výšky. Inu, 
láska je láska, jak zpívá Lucie Bí-
lá (která se zúčastnila otevření 

Smíchovské pláže) ve svém ně-
kdejším hitu. 
Láska je skvělá i proto, že dny 
a chvíle s ní jsou barevnější 
a v květnu voňavější. Je solí ži-
vota (to je fakt) a sůl je nad zlato 
(vypůjčila jsem si ze stejnojmen-
né pohádky). 
Nezapomínejte na to a mějte se 
rádi nejen v máji
Alena Volfová
šéfredaktorka
volfova@tydeniky.cz


