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Nenašli jste Pražský Metropol v domovní schránce? Aktuální číslo můžete získat mimo jiné také ze stojanů v obchodních centrech Palác 
Flora, Metropole Zličín, Galerie Nové Butovice, Pasáž Hájek, Neo Luxor, Palác Koruna, dále na čerpacích stanicích Benzina, Agip, KM Prona 
a EuroOil, v restauracích, pizzeriích a kavárnách ve vnitřním městě nebo na obecních a katastrálních úřadech v Praze a středních Čechách
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 Stát se miss a reprezentovat republiku ale není 
jen tak. Co všechno jste pro to musela udělat?
Největší zásluhu na tom mají moji rodiče. Soutěž je 
mezinárodní a může se do ní přihlásit jen ta dív-

ka, která má alespoň jednoho rodiče italského pů-
vodu a zároveň jiné občanství než italské. Toto 
všechno splňuji. Moje maminka je Češka a ta-
tínek Ital z Kalábrie. Poznali se, když tam má-
ma jela na prázdniny. Já se narodila v italském 
Crotone, ale bratr už v Praze. Od mých pěti 
let žijeme v České republice celá rodina. 

 A co všechno jsme musela zvládnout 
vy?
Do soutěže, kterou jsme pravidelně sle-
dovali s rodiči na satelitní televizi, 
jsem se přihlásila letos v lednu. Vypl-
nili jsme dotazník a poslali pár mých 
fotek. Na jaře se mi pak ze soutěže 
ozvali s tím, že jsem postoupila do 
semifi nále v Holandsku. Už to jsem 
brala jako úspěch, neboť vybrali 
pouhých padesát dívek z šesti ti-
síc uchazeček z celého světa.

 Jaké byly přípravy na semifi -
nále?
Během pár týdnů jsem se z „nor-

mální“ sedmnáctileté holky snažila 
stát elegantní mladou dámou. Plan-

dající mikiny jsem vyměnila za nád-
herné šaty a pohodlné tenisky za lodičky 

na vysokém podpatku. Chvílemi jsem s tím 
pěkně bojovala, jelikož jsem na deseti centi-

metrových „chůdách“ stála poprvé. Nakonec 
jsem to ale zvládla a na soutěž odjela. 
 V Holandsku jste zaujala nejen diváky, ale hlav-

ně porotu. Jak jste se cítila na pódiu, kde jste stá-
la poprvé?

Byla jsem velmi nervózní, ale po první přehlídce šatů tré-
ma ustoupila a vyloženě jsem si soutěž užívala. Skamarádila 
jsem se tam dokonce s jednou soutěžící ze Švédska. Vzájem-
ně jsme se podporovaly a držely si palce.  A když bylo „nej-

hůř“, moje největší opora seděla v hledišti. Moje maminka, 
která mě na soutěži doprovázela. Bylo mi v tu dobu jen se-
dmnáct let. 

  V Holandsku jste ale zaznamenala velký úspěch… Ja-
ký?
Probojovala jsem se do velkého fi nále! Navíc jako první Češ-
ka za celou existenci soutěže. Miss Italia nel Mondo letos 
proběhla už devatenáctým rokem a za tu dobu českou re-
publiku žádná dívka nereprezentovala.

 Vzpomenete si na první pocity, když jste dostala korun-
ku a šerpu? 
Byla jsem opravdu šťastná a stále jsem nemohla uvěřit, že 
se to podařilo zrovna mně. Chtělo se mi dojetím brečet, ale 
na pódiu jsem se ovládala. Pak jsem si to vynahradila, když 
jsem volala taťkovi a příteli. 

 V samotném fi nále soutěže jste sice oslnila fotografy i 
publikum, ale nakonec jste se do první šestky neprobojo-
vala. Byla jste zklamaná? 
Už jenom to, že jsem mohla strávit v Itálii čtrnáct dní inten-
zivních příprav a ve svých sedmnácti letech vystoupit v tele-
vizním programu, který se vysílal ve všech zemích světa, po-
važuji za velký úspěch. Díky soutěži mám i dvoje nádherné  
šaty, které mi navrhla a věnovala moje sponzorka, paní Hana 
Konečná. Jí patří velký dík, protože mi zajistila i skvělou tis-
kovou konferenci. Zklamání jsem tedy rozhodně neprožíva-
la, spíš velkou únavu.

 Dala vám něco soutěž do života?
Pochopila jsem, že nic není na světě tak, jak na první po-
hled vypadá. Trošku jsem sundala růžové brýle a „maličko“ 
jsem dospěla. Uvědomila jsem si, jak je důležitá v mém ži-
votě rodina. Táta s mámou opravdu dělali, co mohli, aby mi 
účast v soutěži umožnili. Palce mi také drželi všichni příbuz-
ní v Itálii i v ČR, můj přítel Marek a jeho rodina. 

 Hodláte se účastnit dalších soutěží či se věnovat mode-
lingu?
Momentálně si chci od soutěží trochu odpočinout, ten půl 
rok byl hodně náročný, ale v budoucnu to možná ještě zku-
sím. V současnosti jsem začala s modelingem, který mě baví 
a chtěla bych se mu věnovat i nadále. 

Text a foto: Šárka Jansová
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Francesca Astorino(18) z Prahy reprezentovala republiku jako jediná Češka na mezinárodní soutěži Miss Ita-
lia nel Mondo, která se v létě uskutečnila v italském městě Jesolo.

První Češka První Češka 
na Miss Italiana Miss Italia

V příštím čísleV příštím čísle

Slunnou Kalifornií křížem krážemSlunnou Kalifornií křížem krážem

Turné Jiřího Paroubka - září 2009 - Středočeský kraj
7. 9. 2009 10:00
Rakovník, Husovo náměstí

Na akci zve Milan Urban.
Za účasti hejtmana Davida Ratha.
Vystoupí Jiří Helekal

NaNaNaNNN aaakkkkkkkckckciiiiiiiii zvzvzveee MMM

7
7. 9. 2009 14:30
Beroun, Husovo náměstí

Na akci zve Milan Urban.
Za účasti hejtmana Davida Ratha.
Vystoupí New Age of Smokie.

NaNaNaNNN aaakkkkkkkckckciiiiiiiii zvzvzveee MMM

7
7. 9. 2009 17:00
Kladno, náměstí Sitná

Na akci zve Milan Urban. Za účasti hejtma-
na Davida Ratha. Vystoupí Michal David 
a Drupi, Kamila Nývltová, Tomáš Savka, 
Martin Pošta a DJ Václav Höfler.

NaNaNaNaN aaaakkkkkkkckckckciiiiiiiiii zvzvzvzveeee iMiMiMiMiMiMiMiMiMillllllalala
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Důležité je, zejména u rekreačních 
sportovců, nepřetěžovat pohybový 
aparát a zvolit mírnou a vzestupnou 
zátěž, abychom si nepřivodili bo-
lesti kloubů či svalů, nebo si vyvrk-
li kotník špatným došlápnutím, je-
hož léčba je velmi zdlouhavá, přes-
tože nejde o nic tak vážného, jako je 
např. zlomenina. Nebezpečné jsou 
také pády, při nichž vznikají naraže-
niny nebo lidově „modřiny“, které 
jsou bolestivé a jsou naší „ozdobou“ 
delší dobu, než bychom si přáli. 
Zraníte-li se obdob-
ným způsobem 
a návštěva lékaře 
není nutná, ale 
vy byste přesto 

rádi svému 
tělu ulevili, může-
te sáhnout ve své lékárničce 
po výrobcích Dolgit®krém a Dolgit®-

gel. Jde o vysoce efektivní přípravky 
při léčbě revmatických i nerevmatic-
kých bolestí pohybového systému. 
Jsou určeny k léčbě poranění pohy-
bového ústrojí, jako je zhmoždění, 
výron, vymknutí, vykloubení a na-
možení svalu, při sportu nebo při 
nehodách. Na doporučení lékaře se 
přípravky používají k léčbě akutních 
či chronických zánětlivých a boles-
tivých chorobných stavů pohybové-

ho ústrojí, při bolestech spojených 
s degenerativním onemocněním 
kloubů a při zánětech žil. Přípravky 
jsou rychle absorbovány kůží a pů-
sobí v postižené tkáni. Účinkují půl 
hodiny po nanesení krému a jsou ur-
čeny dospělým a dětem od 14 let. 
Přípravky se používají vždy dle po-
kynů příbalového letáku či lékaře. 
Přípravky se nanáší 3 až 4krát denně 
v časových odstupech 3 až 4 hodiny 
na postižené místo 4 až 10 cm dlou-
hý proužek krému nebo gelu a pečli-
vě se vetře. Průnik krému nebo gelu 

přes kůži může být podpořen 
použitím okluzivního 

obvazu. U revma-

tických onemoc-
nění délku léčby určuje lékař, vět-
šinou postačují 2 až 3 týdny, u po-
ranění při sportu nebo při nehodě 
2 týdny. Po nanesení  Dolgit®krém 
a Dolgit®gel na postižené místo se 
doporučuje omytí rukou. 
Výhradním distributorem pro Čes-
kou republiku je společnost PRO.
MED.CS Praha a.s. (red)

Dolgit®: Úleva od bolesti
Sportem ku zdraví. Při sportu a pohybu se ale občas přihodí neplá-
nované úrazy nebo nehody, které mohou být příčinou bolestí posti-
žených částí těla. Řešení těchto problémů pomůžou odstranit far-
maceutické výrobky Dolgit® krém a Dolgit®gel, které přinesou naše-
mu tělu úlevu a první pomoc. 

Tvrdí o sobě, že 
žije rychle, na dvě 
stě procent… 
Když jsme spolu 
hovořili pro no-
viny poprvé, roz-
hovor jsme poři-
zovali po telefo-
nu, když se pře-

mísťoval z jednoho pracovního setkání 
na druhé. Autorizace proběhla zrovna 
tak. A rozhovor dnešní? Opět  telefonic-
ky, tentokrát kvůli vzdálenosti…

 Jak se má Jaroslav Barták, který ne-
chal v Praze své funkce a momentál-
ně čerpá energii ze slunečných paprs-
ků v přímořském letovisku?
Každý vrcholný manažer má právo na 
pár dní klidu. Letos jsme se s manžel-
kou a dětmi rozhodli, že je strávíme na 
krásném místě v tuniském Sousse. Re-
lax je také důležitý, aby člověk nabil své 
baterky a mohl zase dále pracovat v pl-
ném nasazení.

 Vaše obliba moře a léta je celkem 
pochopitelná vzhledem k tomu, že 
jste se narodil v „královském” zna-
mení lva (3. 8. 1958). Sedí na vás cha-
rakteristika lvího znamení – mimo ji-
né například, že lev se považuje za 
vůdce a ochránce, je vytrvalý, cílevě-
domý, ale také srdečný a pomáhá dru-
hým zachovat si duchovní sílu a ra-
dost k životu…?
My jsme věřící rodina a nepodléháme 
příliš těmto astrálním znamením. Po-
kud konkrétně mluvíte o znamení lva, 
myslím, že toto naplňuji. 

Jaroslav Barták, kardiolog a prezident
Praha | Kardiolog, prezident Polikliniky Modřany, viceprezident Světo-
vé kardiovaskulární společnosti, charter prezident 1. československého 
 Lions klubu Praha – Eagle, MUDr. Jaroslav Barták.

 Co vám dává radost k životu?
Radost z dobře vykonané práce, spo-
lečnost přátel a rodina, která mě velmi 
podporuje.

 Kromě moře a léta máte rád dob-
ré víno. Sklenkou jakého vína byste 
si připil s člověkem, kterého si pova-
žujete?
Doma máme vždy vychlazené chilské 
Chardonnay, to je moje taková slabost, 
po revoluci v roce 1989 jsem v Latin-
ské Americe tomuto vínu podlehl. Víno 
mám rád každé, ale upřednostňuji víno 
bílé a přívlastkové.

 A kterého člověka (či lidí) si pova-
žujete nejvíce a proč?
Měl jsem tu vzácnou možnost za komu-
nistického režimu se čtyřikrát setkat na 
soukromé audienci s papežem Janem 
Pavlem II., poté nás přijal – „lví” delega-
ci – již svobodně po revoluci v roce 1993. 
Byl to člověk, který nejenom modlitbou, 
ale i skutky, pomohl k pádu železné opo-
ny. Velmi se těším z návštěvy a setkání 
s novým papežem Benediktem XVI. na 
konci září v České republice.

 Doporučujete jako lékař pravidel-
né přiměřené pití vína?
Ano. Já jsem kardiolog, viceprezident 
Světové kardiovaskulární společnos-
ti a nejenom kardiologové, ale i ostat-
ní lékaři na základě osobních zkušenos-
tí i celosvětových výzkumů doporuču-
jí mírnou pravidelnou konzumaci vína. 
Jednak pomáhá snižování cholesterolu, 
jednak rozšiřování cév a tím zmenšo-
vání následků možných kardiovasku-
lárních chorob. 

 Vaším profesním úspěchem je vy-
budování soukromé Polikliniky Mod-
řany, jíž jste prezidentem a která pod 
jednou střechou nabízí pacientům pé-
či od A do Z…
Naše poliklinika patří mezi největší 
v Praze a v České republice, máme zde 
solidní tým lékařů a sestřiček, běžný 
provoz řídí výkonný ředitel  MUDr. Fran-
tišek Fencl, který je mou pravou rukou, 
spolužákem ze střední školy a záro-
veň blízkým přítelem. Střední zdravot-
ní personál řídí vynikající hlavní sestra 
paní Eva Sovová, máme zde dvaadva-
cet oddělení, která zajišťují v podstatě 
provoz od sedmé hodiny ranní, některé 
až do jednadvacáté hodiny. 

 Vedle toho, že jste zakladatel Poli-
kliniky Modřany, jste i zakládajícím 
prezidentem Lions klubu Praha – Ea-
gle. Vaše „dítě” dospělo, letos slaví 
dvacetiny. Co mu popřejete?
Ještě před sametovou revolucí jsme 
s pomocí rakouského kardinála Königa 
začali zakládat organizace vyššího řá-
du ve východní Evropě. Mně byla dána 
zelená k založení prvního lvího klubu. 

Co mu přeji? Aby hodně rostl, vzkvétal, 
aby „orlí” v názvu znamenalo orlí vzlet 
a aby získával hodně nových a kvalit-
ních členů a měl hodně zajímavých 
společenství a charitativních akcí.

 Dvacet let letos uplyne také od sa-
metové revoluce. Domníváte se, že 
vývoj České republiky se během po-
sledních dvaceti let ubíral směrem, 
jaký většina očekávala? 
Určitě ano. Je to veliký rozdíl, když si 
vzpomeneme, co bylo touto dobou 
v roce 1989. Pamatuji si, že jsem byl 
tehdy na soukromé audienci u svaté-
ho otce a on mi pravil, že svoboda při-
jde brzy do naší země. Do Vánoc se tak 
stalo. Dvacet let bylo mnoho dobrého 
i nedobrého. Myslím si, že většina li-
dí se má lépe, než se měla. Mají mož-
nost cestovat do zahraničí bez ome-
zení, možnost nákupu veškerých spo-
třebních, technických i potravinových 
výrobků, mají možnost pracovat kde-
koli v zahraničí, růst, podnikat, vytvá-
řet určité hodnoty. Tento vývoj je ve-
skrze pozitivní. Není samozřejmě ješ-
tě v pořádku, jsme v ekonomické krizi, 

kterou jsme sami nezavinili a věřím, 
že i tu překonáme a v dalších letech 
budeme prosperovat tak, jako jsme 
prosperovali do druhé světové války. 
Že se přiblížíme díky našim pracovi-
tým lidem i díky našim schopnostem 
k zemím jako jsou Rakousko a Švýcar-
sko, jako tomu bylo mezi světovými 
válkami.

 Co vás čeká po návratu z Tunisu? 
Velká akce, kterou připravuji i tady na 
pláži. Během čtrnácti dnů relaxujeme, 
jezdíme na výlety, ale na pláži mám te-
lefon, laptop a chystáme velkou akci na 
zámku Blatná 2. září. Až dostanou čte-
náři do rukou Pražský Metropol, bu-
de po této slavnostní události na osla-
vu dvacátého výročí založení našeho 
„lvího“ klubu. Pozvali jsme více než sto 
padesát významných osobností, z to-
ho čtyřicet velvyslanců, představitele 
všech politických stran, ministry býva-
lých i současných vlád. Záštitu nad akcí 
převzal předseda vlády ČR inženýr Jan 
Fischer. Zároveň chystáme oslavu ne-
uvěřitelných již 65. narozenin našeho 
dlouholetého člena - expremiéra vlády 
ČR pana inženýra Miloše Zemana. Dá-
le nás čeká zakládání nových „lvích“ 
klubů, aby se naše „lví” rodina rozrost-
la nad současných tisíc členů. Rádi by-
chom také koordinovali spolupráci s or-
ganizacemi vyššího řádu, mezi něž pat-
ří naši bratři rotariáni, Svobodní zedná-
ři a Round tables. V tomto smyslu nás 
na zámku pozdraví představitel Svo-
bodných zednářů, bývalý ministr kul-
tury Martin Štěpánek pocházející ze 
slavné herecké rodiny. 

Text: Alena Volfová
Foto: archiv

Poliklinika Modřany



03Kontakt na redakci: redakcepraha@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností v Praze
inzerce S

vo
bo

da
. S

pr
av

ed
ln

os
t.

 S
ol

id
ar

it
a.

 
w

w
w

.c
ss

d.
cz

„Současný stav čerpání fondů je však 
bohužel tristní. Česká republika zatím 
vůbec nedokázala tohoto obrovského po-
tenciálu využít. Vláda Mirka Topolánka 
byla špatná v mnoha ohledech, ale snad 
úplně nejhorší výkon předvedla právě 
v oblasti čerpání, v jejím podání spíše 
nečerpání, fondů Evropské unie. V letech 
2007 a 2008 mohla Česká republika vy-
čerpat 233,2 miliardy korun. Do července 
2009 bylo přitom vyplaceno jen 7,5 % 
z této částky. Neuvěřitelných 215 miliard 
korun zůstalo tak nevyplaceno,“ upřes-
nil Jiří Paroubek.
Ještě žalostnější obraz se podle jeho 
slov naskytne při pohledu na jednotli-
vé operační programy. Nejhorší je be-
zesporu stav čerpání v programu Vý-
zkum a vývoj pro inovace, který spadá 
do kompetence ministerstva školství. 

Jiří Paroubek: Sto tisíc nových pracovních
míst získáme z peněz Evropské unie

Možnost čerpání peněz ze struktu-
rálních fondů je jednou z největ-
ších a nejviditelnějších příležitos-
tí, které České republice přináší 
členství v Evropské unii. Jak uvedl 
předseda České strany sociálně 
demokratické a poslanec za Ús-
tecký kraj Jiří Paroubek, v období 
let 2007 až 2013 můžeme vyčerpat 
celkem 911,8 miliard korun. Ev-
ropské peníze mohou být využity 
jak k investicím do velkých staveb 
typu dálnic či železničních korido-
rů, tak pro fi nancování projektů 
s lokálním významem, jako jsou 
například čističky odpadních vod. 

V pondělí 24. srpna ji na nemocnič-
ním pokoji navštívili předseda ČSSD 
a poslanec PS PČR za Ústecký kraj Jiří 
Paroubek, předseda Krajské organiza-
ce ČSSD a kandidát na poslance PČR 
Petr Benda společně s Jiřím Šlégrem, 
který rovněž kandiduje do Poslanec-
ké sněmovny. Společně jí darovali šek 
na 300 000 korun. 
Pacientka neskrývala radost. Ještě před 
tím, než k ní na pokoj dárci vstoupili, 
vzkazovala, že chce vidět hlavně pana 
Šlégra, se kterým byla už před tím v te-
lefonickém kontaktu. Předseda ČSSD 
Jiří Paroubek se chtěl osobně přesvěd-
čit, zda je přáním Waltrau Cíchové pře-
místit se po propuštění z nemocnice do 
domova důchodců a přislíbil jí pomoc 
prostřednictvím krajského radního Pe-
tra Bendy. Kromě toho, jak dále řekl Jiří 
Paroubek, se pokusí ženě opatřit elek-
trický vozík a pomáhat i poté, co opustí 
nemocnici, což by mělo být podle před-
pokladu zdravotnického personálu za 
dva až tři týdny.

Waltrau Cíchová: Nechtěla jsem tomu věřit
Děčín | Hluboce lidský příběh Waltrau Cíchové z Benešova nad Ploučnicí oběhl 
při letošních povodních prostřednictvím televizních obrazovek celou republiku. 
Při ničivé povodni začátkem července přišla o všechno – střechu nad hlavou, 
veškeré zařízení, invalidní vozík, oblečení… Holý život jí zachránili sousedé. Od 
té doby je hospitalizovaná na infekčním oddělení děčínské nemocnice.

„Byli bychom rádi, kdyby vám peníze 
pomohly, abyste si mohla nakoupit no-
vé vybavení a zařízení. Chceme vám po-
máhat dál, kdybyste cokoli potřebovala, 
už jste mluvila s Jiřím Šlégrem, můžete 
se na něj obrátit,“ řekl předseda Kraj-
ské organizace ČSSD Petr Benda. 
„Mám radost. Je to výborný, to jsem 
nečekala. Byla jsem překvapená. Už 
když mně pan Šlégr volal, nechtěla jsem 
tomu věřit. Mám radost a všem za to 
děkuji,“ řekla novinářům dojatá a po-
těšená pacientka.
Kdo přišel s myšlenkou pomoci právě 
Waltrau Cíchové? „Zajímali jsme se, 
kdo je na tom nejhůř z postižených oby-
vatel,“ odpověděl Jiří Paroubek s tím, 
že k nejpostiženějším nepochybně 
patří právě tato seniorka. „Určitě jí po-
můžeme s invalidním vozíkem tak, aby 
už na cestu do domova důchodců měla 
svůj vozík, aby nebyla imobilní a samo-
zřejmě když bude potřebovat další věci, 
jsme připraveni jí pomáhat,“ ubezpečil 
šéf sociální demokracie.

„Debatovali jsme, co by jí mohlo pomo-
ci, fi nanční pomoc v řádech desetitisíců 
by v dnešní době asi moc neznamenala, 
shodli jsme se tedy na tři sta tisících,“ 
řekl kandidát na poslance PS PČR za 
Ústecký kraj Jiří Šlégr, jehož potěšilo, 
že v očích ženy postižené neštěstím 
viděl radost a že jí mohli život ales-
poň trochu ulehčit.
Představitelé České strany sociálně 
demokratické také pomohli napří-
klad Markvarticím na Děčínsku, obci 
poničené červencovou povodní, 313 
tisíci korunami, které vyneslo bene-
fi ční hokejové utkání s osobnostmi 
českého i světového hokeje. Konalo 
se začátkem srpna v pardubické ČEZ 
Aréně a zorganizovali je kandidát na 
poslance PS PČR za Ústecký kraj Jiří 
Šlégr a bývalý hokejový reprezen-
tant Otakar Janecký. 
Darovaná částka 313 tisíc korun pů-

jde na obnovu vodou poničené tělo-
cvičny tamní základní školy stejně 
jako 30 tisíc korun, které obci věno-
vala manželka předsedy ČSSD Petra 
Paroubková.
„Osobně jsem se v Markvarticích, Dol-
ních a Horních Habarticích přesvědčil, 
že škody po povodních se v tomto re-
gionu pohybují v řádu stovek milionů 
korun. Prioritou je nyní obnova komu-
nikací a inženýrských sítí, stejně jako 
provoz radnic či škol, ale také majetek 
občanů a fi rem na katastru poničených 
obcí,“ uvedl při předávání šeku sta-
rostovi Markvartic Petru Hodboďovi 
předseda ČSSD a poslanec za Ústecký 
kraj Jiří Paroubek. 
Rozvodněné řeky Kamenice, Ploučni-
ce a potok Bystrá vyplavily Benešov 
nad Ploučnicí a obce Srbská Kame-
nice, Jánská, Dolní Habartice, Horní 
Habartice, Kerhartice, Markvartice 

a Veselé na Děčínsku první červen-
cový víkend.
Silné deště následované vlnou bles-
kových povodní v Ústeckém kraji na-
páchaly škody za celkem 574 milio-
nů korun. Nejvíce škod utrpěly obce, 
na obnovu jejichž majetku bude za-
potřebí více než 287 milionů korun. 
Občanům poškodila voda majetek za 
130 milionů korun, státu za 73 mi-
lionů korun. Kraj škody způsobené 
povodněmi na svém majetku odha-
dl na 72,5 milionu korun. Nejvíce 
škod na obecním majetku, za 131,3 
milionu korun, zaznamenalo město 
Děčín, Horní Habartice pak za 75,4 
milionu korun, Markvartice 41,9 mi-
lionu korun a Dolní Habartice 40,4 
milionu korun.

Text: Metropol
Foto: M. Schmiedberger, Metropol

Text: Metropol
Foto: Miloš Schmiedberger

Petr Benda, Jiří Paroubek a Jiří Šlégr popřáli paní Waltrau Cíchové hospitalizované v děčínské nemocnici hodně zdraví.

Zde bylo v loňském a předloňském 
roce alokováno přes 18 miliard korun. 
Z nich nebylo vyčerpáno vůbec nic.
V době rostoucí nezaměstnanosti je 
alarmující i stav programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Zde jsme z ví-
ce než 14 miliard dokázali vyčerpat 
pouhých 440 milionů korun. Peníze 

z fondů přitom pomohou zcela proka-
zatelně zmírnit dopady krize.
Výsledkem dosavadní neúspěšnosti 
ČR v čerpání strukturálních fondů 
je situace, kdy stovky miliard korun 
leží bez užitku na účtech. Přitom by 
měly být investovány do projektů, 
které přinesou zakázky českým fi r-

mám a práci jejich zaměstnancům. 
„Vzhledem k současné ekonomické krizi 
si již nesmíme dovolit nechat protékat 
evropské peníze mezi prsty. Vždyť kvůli 
nedostatečnému využívání prostředků 
z fondů jsme doposud přišli přibližně 
o 200 tisíc nových pracovních míst a po-
kles hrubého domácího produktu byl

o 2 až 3 procenta vyšší, než mohl být,“ 
sdělil předseda ČSSD.
Odblokování čerpání z fondů Evrop-
ské unie je proto jedním z klíčových 
opatření sociální demokracie v rám-
ci jejího protikrizového programu. 
Podle mínění Jiřího Paroubka není 
totiž možné nadále pokračovat v sou-
časném tempu čerpání, protože tak 
bychom v žádném případě nezískali 
prostředky, které máme přiděleny do 
roku 2013.
„Je proto potřeba být aktivní. ČSSD již 
vyzvala vládu premiéra Fischera, aby 
co nejrychleji podnikla kroky vedoucí 
k urychlení čerpání fondů. Pokud získá-
me důvěru občanů v říjnových sněmov-
ních volbách a převezmeme vládní odpo-
vědnost, zajistíme nápravu současného 
stavu. Zlepšení dosáhneme především 
vyšší aktivitou českých orgánů, které 
mají fondy EU na starosti.
Rovněž budeme nadále pokračovat v jed-
náních na úrovni EU. Naším cílem je 
zjednodušení a urychlení celého procesu 
čerpání z fondů,“ doplnil Jiří Paroubek.
I když vláda ODS mnoho pokazila, 
stále je ještě čas to napravit. Sociální 
demokracie podle jeho slov zajistí, 
aby nadále nedocházelo k vyhazování 
evropských peněz z okna. Dostaneme 
tyto prostředky do české ekonomiky, 
kde jich je v současnosti opravdu za-
potřebí.

Waltrau Cíchová s darovaným šekem na 300 000 korun.

vo
lb

y 
do

 P
os

la
ne

ck
é 

sn
ěm

ov
ny

 P
ar

la
m

en
tu

 Č
R



04  Připomínky k distribuci: distribuce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností v Praze
in

ze
rc

e

M
et

ro
po

l -
 te

st

Dr. Martínka 5
700 30 Ostrava

www.takbud.cz
tel. 775 444 434

AKCE!!!AKCE!!! OKNA
DVEŘE 
vchodové 

od 5800 Kč

OKNA
DVEŘE 
vchodové 

od 5800 Kč

Vypadají trochu jako terénní auta. Nissan Qashqai o poznání více než Peugeot 3008. V každém případě oba 
zvládnou jízdu v lehkém terénu. Uvnitř potěší variabilním interiérem, který nabídne o poznání větší prostor než 
hatchbacky stejné délky a šířky. Takovým křížencům několika kategorií se módně říká crossovery. 

Majitelé crossoverů, SUV, ale i „off roa-
dů“ stráví převážnou část času se svým 
vozem na silnici. Navzdory výšce přes 
metr šedesát se může Nissan Qashqai 
měřit svými jízdními vlastnostmi s kla-
sickými nízkými vozy. Díky moderní-
mu podvozku a víceprvkové zadní ná-
pravě. 
Ani s peugeotem nepociťujeme v zatáč-
kách nepříjemný náklon karoserie, kte-
rý charakterizoval kategorii SUV dřívěj-
ších generací, ale nissan projíždí zákru-
ty „pevněji v bocích“. 
Qashqai se vyrábí ve verzi 2WD i 4WD, 
Peugeot 3008 zatím pohon čtyř kol ne-
nabízí. V terénu se však spoléhá na zdo-
konalené ESP - systém Grip Control se 
třemi režimy: běžný povrch, sníh a te-
rén, při kterém se až 100 % točivého mo-
mentu může přenést na jedno kolo. Ke 
zvýraznění již tak pozoruhodného de-
signu pomáhá peugeotu nejen ohrom-

ná maska, ale také outdoorové nárazní-
ky. Přesto působí Nissan Qashqai sebe-
vědoměji a před nástupem do terénu 
odhodlaněji. Není divu, vždyť Nissan je 
vyhlášeným specialistou na terénní au-

tomobily. Peugeot vstoupil do tohoto 
prostoru teprve nedávno. Qashqai od-
vozuje svůj pohon 4 kol od úspěšné stá-
lice – modelu X-Trail. 

Benzin, nebo nafta?
Oba vozy nabízí volbu z řady pohon-
ných jednotek. Peugeot je vyhlášeným 
specialistou na výkonné a přitom úspor-

né a tiché turbodiesely HDI. V mode-
lu 3008 však může hrát prim benzino-
vá šestnáctistovka THP, která vznikla ze 
spolupráce s bavorským BMW. Ohrom-
ný zátah turba pocítíte již od 1 400 otá-
ček a cenově vyjde 1,6 THP o pozná-
ní příznivěji než jinak famózní 2,0 HDI 
o stejném výkonu 110 kW/150 k. 
Také u Nissanu Qashqai je z čeho vo-
lit. Ze dvou benzinových a dvou naf-
tových verzí se zdá turbodiesel 1,5 dCi 
příliš malý na tak robustní auto, ale vý-
konem 78 kW/106 k a točivým momen-
tem 240 Nm přesvědčí o svých dyna-
mických kvalitách. Oblibu si tento agre-
gát nepochybně získává i úsporností. 
Novinka letošního roku Peugeot 3008 
na první pohled akcentuje příbuznost 
s velkoprostorovými vozy. Interiér tes-
tuje řadu prvků modelu 5008 - velké-
ho MPV, který Francouzi představí v ro-
ce 2010. Základní objem zavazadelníku 
432 l (492 l po střechu) není vůbec má-
lo, jeho dvojitá podlaha se dá snadno 
polohovat jednou rukou. Zvýšené dno 
kufru tohoto crossoveru tvoří s polože-
nými opěradly rovinu, na které je mož-
né třeba i přenocovat.  
K přednostem Peugeotu 3008 patří 
i spodní výklopná část víka zavazadlo-
vého prostoru, která unese až 200 kg. 
O několik centimetrů kratší Nissan Qa-
shqai takovou variabilitu nenabízí, je-
ho kufr pojme v základním uspořádá-
ní „jen“ 410 l nákladu. To je pořád o po-
znání více než běžné hatchbacky. Po 
sklopení zadních sedadel, které ovšem 

Technické údaje (základní modely – benzin 1,6):
 Peugeot 3008 Nissan Qashqai
Výkon: 88 kW/120 k 84 kW/115 k
Točivý moment max.: 160 Nm/4250 ot./min.  156 Nm/4400 ot./min.
Max. rychlost: 185 km/h 175 km/h
Zrychlení 0 – 100 km/h: 11,8 s  12,0 s      
Kombinovaná spotřeba: 7,1 l/100 km  6,7 l/100 km
Délka/šířka/výška: 4,365/1,837/1,625 m 4,315/1,78/1,615 m
Rozvor: 2,613 m 2,63 m
Zavazadelník: 432 – 1 241 l 410 – 1 513 l
Cena od: 479 900 Kč 459 900 Kč

vytvoří menší sklon, vznikne králov-
ský objem 1 513 l. Peugeot je v tom-
to směru hodnotou 1241 l skromněj-

ší. Oba pětimístné vozy nabízejí díky 
hodnotám rozvoru přes 2,6 m dosta-
tečný komfort i cestujícím na zadních 
sedadlech. 

Bohatá výbava
Již základní výbava obou crossoverů je 

v dnešní pro zákazníky příznivé době 
natolik bohatá, že za příplatky ani ne-
musíte příliš utrácet. Samozřejmostí je 
ABS doplněné o systémy ESP, EBD a brz-
dového asistenta. Sestava airbagů za-
hrnuje přední, boční i hlavové. K dispo-
zici je klimatizace, i když u levnějších 
typů výbav pouze manuální. Elektrické 
ovládání oken a vnějších zpětných zr-
cátek patří rovněž k současnému stan-
dardu obou modelů. Každý z nich při-
stupuje k naplnění názvu crossover 
trochu jinak. Peugeot je uvnitř variabil-
nější, nissan se o poznání více přibližu-
je „off roadům“. 

Text: Manfred Strnad
Foto: autor a archiv autora

Kříženci na vzestupuKříženci na vzestupu

Praha | Aquapalace Praha – Česlice 
je největším Aquaparkem ve střední 
Evropě. Ve třech palácích si přijdou 
na své nejen milovníci adrenalinu 
či kondičního plavání, ale i ti, kteří 
upřednostňují relaxaci. 

Naše prohlídka začala v moderním 
fi tness centru, kterým jistě vezmou 
za vděk milovníci posilovacích stro-
jů či aerobních cvičení. Asi nejro-
mantičtějším zážitkem se stala ná-
vštěva luxusního SPA a welnes cent-
ra. V příjemném, voňavém prostředí 
si můžete nechat hýčkat tělo i duši 
masáží vonnými oleji, lávovými ka-
meny, čokoládou, manikúrou, pedi-
kúrou či běžným kosmetickým ošet-
řením. Pro uzavřenou společnost 
jsou zde k dispozici celkem tři druhy 
a velkosti privátních saun s vířivka-
mi. Nechybí svíčky, ani šampaňské. 
O pocit svobody a pohody se vám 
postará i rozsáhlý Saunový svět 
s Římskými lázněmi. Můžete se ne-
chat prohřát v sauně fi nské, srubo-
vé nebo i podzemní. Zážitkem jsou 
pak pravidelné ceremoniály, kdy člo-
věk tomu povolaný obřadně polévá 
kameny speciálními vůněmi, jež pak 
víří po celém prostoru. 
Pokud přijdete do Aquaoparku výhrad-
ně kvůli koupání, i tak budete nadše-

Vodní svět: místo pro každého Vodní svět: místo pro každého 

Peugeot 3008 vs. Nissan Qashqai – Srovnání oblíbených crossoverůPeugeot 3008 vs. Nissan Qashqai – Srovnání oblíbených crossoverů

ni. V Paláci dobrodružství na vás če-
kají tři skluzavky, pět tobogánů nebo 
space – bowl. Startuje zde i divoká ře-
ka, jejíž koryto je dlouhé tři sta metrů 
a svou dravostí se na začátku vyrovná 
celkem slušným peřejím.
V Paláci pokladů si na své přijdou 
hlavně děti. Vyřádí se v bazénu 
s umělým vlnobitím, v dětském vod-
ním hřišti či prastarém vraku pirát-
ské lodi. 
Palác relaxu je zase určený pro odpo-

činek a kondiční plavání. Za krásné-
ho počasí se můžete opalovat či pla-
vat i ve venkovní části areálu. Pokud 
chcete zažít něco opravdu netradič-
ního, pak na vás čeká potápěčská já-
ma osm metrů hluboká či korálový 
bazén, v jehož prosklené části mů-
žete ve velkém akváriu sledovat exo-
tické ryby a dokonce i žraloky. 
Na své si přijdou i gurmáni, kteří 
se mohou občerstvit v restauracích 
a barech. (šj)

Aquapalace Praha – Česlice je největším Aquaparkem ve střední Evropě.

Kompletní obnova největšího  sálu 
Strahovské knihovny odstartovala 
v polovině července. Začala zcela pro-
zaicky – před objektivy novinářů za-
čali dělníci odstraňovat části kaze-
tové podlahy. K tomu, aby se mohla 
rozběhnout skutečná rekonstrukce, 
ale bylo ještě potřeba přestěhovat ví-
ce než padesát tisíc svazků knih z 16. 
až 20. století.  
Ředitel Strahovské knihovny a zá-
stupce řádu premonstrátů Gejza Ši-
dlovský prozradil, že rekonstrukce 
měla začít už před třinácti lety, ale 
kvůli nedostatku fi nancí k ní nako-
nec došlo až nyní. Bude stát asi pade-
sát miliónů korun a 85 procent z této 
částky získal Strahovský klášter z tzv. 
norských fondů.
Na rozsáhlou rekonstrukci byl nej-
vyšší čas, protože sál nebyl komplet-
ně restaurován od svého dokonče-

ní v 18. století. Teď ho čeká obnova 
parketové podlahy, ale také zrestau-
rování nástropní malby a rekonstruk-
ce knihovních skříní, které pokrýva-
jí devět set metrů čtverečních. Skříně 
značně utrpěly necitlivou přemalbou 
v padesátých letech a tak bude nutné 
nejprve odstranit současný nevhod-
ný nátěr. 
Obrovské množství knih se na dobu 
rekonstrukce stěhuje do depozitářů, 
ale pro návštěvníky se sál neuzavře. 
Práce totiž probíhají za plného ná-
vštěvnického provozu.   
Návštěvníci nyní mají jedinečnou 
příležitost je sledovat. Strahovská 
knihovna je jednou z nejslavnějších 
knihoven v Evropě. Její Filozofi cký sál 
vybudoval italský architekt Jan Ingá-
cio Palliardi a nástropní malbu vytvo-
řil vídeňský malíř Franz Anton Maul-
bertsch.  /zj/

Oprava nejkrásnějšího sálu
Strahovské knihovny

Praha | Tři sta dvacet metrů čtverečních má Filozofi cký sál Strahov-
ské knihovny. Do výšky měří čtrnáct metrů a nástropní malby zabírají 
skoro pět set metrů. Teď prochází nejkrásnější prostora Strahovského 
kláštera rekonstrukcí. A vy ji můžete vidět na vlastní oči.

Relaxační bazén
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Objevte Physiomer ®

100% mořská voda Vám 

umožní lehce dýchat 

při rýmě a nachlazení

* Nežádoucí účinky nebyly doposud zaznamenány.
** Poster číslo 1183 a 301, ARS 2007 COSM: San Diego-USA. 26. – 29. duben 2007

• Nosní sprej

• 100% mořská voda

• Pro dospělé a děti od 2 týdnů

• Přírodní produkt bez nežádoucích účinků*

• Klinicky prokázaný účinek**

Telčská 1, 140 00 Praha 4  /  www.promed.cz

www.physiomer.cz

David Vodrážka nabízí živou budoucnost
Praha | David Vodrážka - starosta městské části Praha 13, zastupitel 
hlavního města Prahy, od prosince 2008 1. místopředseda Občanské 
demokratické strany. Absolvent Pedagogické fakulty v Hradci Králové 
a Vysoké školy fi nanční a správní v Praze. Ženatý, tři děti. Taková je 
stručná vizitka Davida Vodrážky, který v předčasných říjnových vol-
bách kandiduje na poslance PS Parlamentu ČR. Nová tvář v takzvané 
velké politice, zatím mediálně ne tolik známá… 

 Jste pražský patriot, odkojený 
Vltavou. Které místo vás v Praze 
nejvíc okouzluje?
Právě proto, že jsem se ve městě na-
rodil a celý život se v něm pohybu-
ji, okouzlují mě místa, kde město 
ustupuje přírodě, či prostředí, kde je 
město s krajinou propojené. Napří-
klad Prokopské údolí či Barrandov-
ské terasy. 

 Jakou máte povahu a co vám do-
káže zlepšit náladu?
Jsem klidný, realistický a racionál-
ní člověk. V politice jednám a uva-
žuji věcně, s rozumem a snažím se 
vyjadřovat srozumitelně. Náladu mi 
vždy zlepší moje rodina a hudba, 
když se posadím za bicí.
 Jak a kde nejlépe relaxujete?

Relaxuji sportem a hudbou. Ze spor-

tovních aktivit rád chodím do posi-
lovny a jezdím na kole, v zimě vyrá-
žím na lyže.
 Máte ve světové politice nějaký 

vzor, který je vám blízký? A proč?
Vzor nemám, inspiruji se od růz-
ných lidí, vždy záleží na oblasti. 
Mám rád londýnského starostu Bo-
rise Johnsona, který - ač konzer-
vativec - přemýšlí nad svým měs-
tem velmi progresivně. Naposledy 
mě například zaujala jeho kampaň 
za to, aby restaurace nabízely běž-
ně vodu z kohoutku a omezila 
se tím spotřeba balené vody 
(PET láhve jsou ekologic-
kou zátěží, kterou kaž-
dý denně produkujeme).                                                                             
Velmi si také vážím 
Margaret Tatcherové 
pro její pevné názory.
 Ve sdělovacích 

prostředcích jste za 
svoji parketu ozna-
čil životní prostře-
dí. Co považujete 
za osobní prioritu 
v tomto směru na 
Praze 13, v hlav-
ním městě jako 
celku a globálně 
v České republi-
ce?
Vycházím z toho, 
že životní pro-
středí nezname-
ná jen ochranu 
přírody, ale pře-
devším zlep-
šení městské-
ho života, a to 
v mnoha vzá-
jemně prová-

zaných oblastech počínaje dopra-
vou, průmyslem, energetikou, urba-
nismem apod. Ochraňovat „čistou“ 
přírodu je věc sice velmi důležitá, 
ale svoji roli vidím ve zlepšování ži-
vota ve městech, kde dnes žije na-
prostá většina občanů. Živé měs-
to, které prosazuji, je místem, kde 
se nejen dobře žije, ale kde to i žije. 
Moje politika starosty městské čás-
ti Praha 13 jde směrem energetic-
kých úpor, zateplování, zlepšování 

služeb veřejné správy. Z té-
to zkušenosti vstupu-

ji i do celostátních 
voleb a nabízím 
program „živá 
budoucnost“, 
který znamená 
řešení pro bu-
doucnost ob-
čanů celé ČR.
 Co nabízíte 

voličům a co 
o b č a n ů m , 
kteří ještě 
nejsou roz-
hodnuti jít 
k volbám?  
N a b í z í m 
zkušenost, 
rea l ist ický 
a osvědče-
ný program 
a současně 

důvěryhodnost 
člověka nezatí-

ženého některými 
aférami, které zasahu-

jí dnes českou politiku.

Text: Metropol
Foto: archiv
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Audiclean – čistěte si uši bezpečně
V dnešní době je zatížení sluchového aparátu mnohem větší než v letech 
minulých. Je to dáno jednak obecným zvýšeným hlukem životního pro-
středí, jednak mnohem větším zatížením hudbou, která se dnes poslou-
chá i během chůze, dopravy či manuální práce. 

Organismus není na tak dlouhotrvající 
poslech nastavený, navíc při použití zvu-
kovodových sluchátek - pecek - dochází 
k možnému zavlečení infekce do zvuko-
vodu. Proto bychom o uši měli co nejlé-
pe pečovat a čistit je s maximální opatr-
ností. K tomu byl speciálně vyroben uš-
ní čistící roztok Audiclean. 
Ušní čistící roztok Audiclean představu-
je šetrný, účinný a bezpeč-
ný způsob čištění uší. Zá-
roveň pomáhá zabránit 
hromadění ušního mazu 
a dodává vašim uším po-
cit čistoty a svěžesti. 
Roztok funguje na zcela 
přírodní bází, využívá lé-
čivých účinků mořské vo-
dy, neobsahuje žádné che-
mické přísady, ani konzer-
vační látky. Proto ho mo-
hou užívat nejen dospělí, 
ale i děti od 6 měsíců. Děti 
se během čištění uší často 
cukají, a tím hrozí poško-
zení zevního zvukovodu. 
Právě Audiclean - roztok 
vyrobený z mořské vody 
- proces čištění uší mimi-
nek, batolat, menších dětí v mnohém 
usnadní. Zlepšení při pravidelném pou-
žívání je znatelné během tří dnů.
Ucho je centrem sluchu a rovnováhy. Je 
to citlivý orgán, který je potřeba čistit 
s velkou pečlivostí. Tvoří se v něm uš-
ní maz, kterému se odborně říká ceru-
men. Ušní maz čistí zevní ucho a chrá-
ní jej proti infekci. Zároveň udržuje v ze-
vním zvukovodu vhodné prostředí, 
např. vlhkost. Maz je přirozeně vypuzo-
ván z ucha ven. 
Vatové tyčinky, které se běžně používa-
jí k čištění uší, mohou tento přirozený 
proces komplikovat a vtlačovat ušní maz 

a nečistoty zpět do zvukovodu, což mů-
že být příčinou mnoha problémů, včet-
ně hromadění mazu, zápachu a problé-
mů se sluchem. „Dojít může i k vytvoře-
ní takzvané mazové zátky, kterou musí od-
stranit pouze lékař. Při neopatrném čištění 
může dojít k protržení bubínku, a to v pří-
padě, že se vatová tyčinka zasune hlouběji 
do ucha,“ vysvětluje prof. MUDr. Ivo Šla-

pák CSc. z Masarykovy 
univerzity v Brně
Audiclean se doporučuje 
využívat k běžné, denní 
hygieně právě místo va-
tových tyčinek. Pokud je 
někomu aplikace příjem-
ná, může roztok apliko-
vat i několikrát denně. 
Jestliže se ještě chystá-
te k moři, určitě si při-
balte roztok s sebou. Pí-
sek z pláže se vám snad-
no může dostat do ucha 
a vatová tyčinka vám 
v tomto případě nepo-
může. Zde více než při 
pouhém „čištění“ uší va-
tovou tyčinkou hrozí, že 
si písek vtlačíte do zvu-

kovodu, a vystavíte se tak zdravotním 
komplikacím. 
S příchodem podzimu se zvyšuje riziko 
nachlazení a vzniku infekce, např. zánět 
středního ucha, což je velmi bolestivé, 
obzvlášť pro malé děti. Z hlediska pre-
vence by proto mělo být užívání ušního 
roztoku samozřejmostí. Zamezíte tak 
vzniku mnoha nepříjemných zánětů.
„Audiclean je bezpečný a jemný čistící roz-
tok, který pečuje o vaše uši tím, že vyplách-
ne přebytečný maz a nečistoty. Audiclean 
nesnižuje tvorbu ušního mazu, ale zaruču-
je jeho správné vypláchnutí,“ dodává Ivo 
Šlapák.  (met)

Kandidát na poslance PS Parlamentu ČR David Vodrážka s rodinou.
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Nikoliv věkem, nýbrž nadáním se dosahuje moudrosti, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na poukaz v hodnotě 2 000 korun od Monate Studia se může těšit Karel Žorna, Mazan-
cova 3056, Praha 12. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připraven poukaz na thajskou masáž v centru Prahy. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: PRAŽSKÝ METRO-
POL,Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, nebo krizovkapraha@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 14. září 2009.
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METROPOL   horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Připravte se na rychlou jízdu, ani 

si nevydechnete. Po prázdninách nabitých 
zážitky vysilujícími tělo i duši se musíte 
udržovat v dobré kondici, protože maraton 
bude pokračovat i v nejbližším období.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Strávili jste klidné a vyrovnané lé-

to a všechno vám vycházelo podle plánu. 
Začátek školního roku bude dost hektický 
a nevyrovnaný, ale prospěje vám rozhýbat 
trochu stojatou hladinu vašich vod.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Jestli se cítíte ukřivdění, zneu-

znaní a nedocenění, není to chyba va-
šeho okolí. Toužíte po obdivu, úspěchu 
a slávě, ale nejste pro to ochotni udělat 
sebemenší ústupek, bez něhož to bohu-
žel nepůjde.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Přiznejte si, že jste se občas mís-

to sportovních aktivit a činností vhodných 
k ozdravění těla trochu víc věnovali studiu 
dobrých vín nebo ochutnávce rozmanitých 
druhů piva. Prospěje vám lázeňská kúra.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Příjemné období cestování, se-

tkávání s přáteli, snění a nezávazného 
fl irtování skončilo. Musíte se věnovat 
také  realističtější a praktičtější strán-
ce života. Začněte rychle, jinak přijdete 
o velké fi nance.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Vaše síly nejsou neomezené. Neza-

těžujte se proto zbytečně složitými vztahy 
s příbuznými. Stejně nic nezměníte ani ne-
vyřešíte. Udělejte si čas jen sami pro sebe a 
své milé a užijte si zbytek léta v pohodě. 

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Čekají vás změny, na které 

nejste očividně připraveni. Nenechej-
te se vyvést z míry, ani když dostane-
te výpověď v zaměstnání. Jste velmi 
kreativní, zopakujte si pravidla krea-
tivce a nemusíte se ničeho bát.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Připravované projekty, kte-

ré jste celé léto nosili v hlavě, stihly 
uzrát a dostaly tu správnou podobu. 
Vrhněte se do jejich realizace a pokud 
vám vydrží vaše nadšení a pracovi-
tost, máte šanci na úspěch.  

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Frekvence vaší zamilovanosti 

je přímo neuvěřitelná. Pokud ovšem 
toužíte mít partnera nebo partnerku 
déle než jeden víkend, musíte se nau-
čit rozlišovat, co je jen vzplanutí a co 
opravdový cit.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Nermuťte se, že se vám o 

prázdninách nepodařilo najít velkou 
lásku. To, co předem plánujete, se vět-
šinou neuskuteční. Nahromaděnou 
energii vložte do jiné činnosti. Uvidí-
te, že co se má stát, stane se.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Pokud jste si zatím z fi nanč-

ních důvodů nemohli dovolit dovole-
nou, nezoufejte. Právě teď je nejvhod-
nější doba pro  last moment, ale dejte 
si pozor na výběr kanceláře, s kterou 
chcete cestovat.

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Z dovolené jste se vrátili s trochu 

rozpolcenou náladou. Sice se vám vydaři-
la, ale bohužel jste nedoká-

zali odhodit myšlenky na 
práci ani osobní problé-
my. Návrat mezi milé 
kolegy vás však po-

těší.

la, ale
zali 

pr
m
k

Dorost
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právo

Balíček
karet

Kraso-
bruslařský 

partner 
Bělousové

Zvyk

Výrobce 
našich kol

Albert 
(domácky)
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jelena

Květiny 
vřesovce
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Hlavní hradní nádvoří bylo krátce po 
osmnácté hodině zaplněné stovkami di-
váků. Těšili se na interprety letošní be-
nefi ce, kterou provázeli Markéta Maye-
rová a Slávek Boura. Její výtěžek půjde 
na obnovu hradu, konkrétně na budo-
vané „peklíčko“ ve sklepení a opravu 
fresek v hradní kapli. 
Hrad Houska žije i díky benefi čním „No-
cím“. Za jejich pořádáním stojí agentu-
ra Martin Production zpěváka a herce 
Martina Franceho. „Děkuji všem, protože 
bez vás by to nešlo, nešlo by to bez divá-
ků,“ řekl Martin France a připomněl, že 
za deset předchozích ročníků na hradě 
vystoupilo tři sta padesát účinkujících 
a na obnovu památky putovalo přes je-
den milion tři sta tisíc korun.
Na hlavním nádvoří se rozjíždí hudeb-
ní show… Jan Vytásek, Radek Saliee, Jan 
Kříž, Leona Černá, stálice na Housce Ja-
rek Šimek, který premiérově zazpíval 
Tvůj pláč poté, co rozparádil publikum 
při Billie Jean Michaela Jacksona, a první 
překvapení večera Martina Balogová. 
Na hradě ze 13. století opředeném zá-
hadami, tajemstvím a peklem zpívali po 

Houska žije díky divákům

Českolipsko | Zábavu slibovala jedenáctá Noc s hvězdami na hradě Houska 
v malebné oblasti Kokořínska 1. srpna. Ti, kteří se pro ni rozhodli a užili si ji, 
na jejím závěru shodně tvrdili: ani po jedenácté nezklamala! 

Benefi ce na hradě Houska fi nišuje. „Jó, třešně zrály…,“ zpívají všichni - účinkující i diváci.

Text a foto: Alena Volfová

speciálním songu pro Housku o „nebi 
na zemi“ All X. O improvizovanou zába-
vu se postaraly ostravské Divoké kočky.  
Martina Pártlová zazpívala Madonnu 
a později se bavila na prvním nádvo-
ří, kde to také se svým Bandem rozjel 
Zbyněk Drda (s „Mámou“ se tam do dří-
vějších let vrátili Lunetici a na půlnoční 
ohňostroj navázali Zdeněk Podhůrský 
a Underhill Band). 
Yvettu Simonovou dojaly ovace a kvě-
tinové dary, zpěvačka byla na Housce 
později i za kmotru (společně s fotogra-
fem Jakubem Ludvíkem) vernisáže vý-
stavy kolegyně Evy Pilarové. Ta je na 
Housce jako doma, zpívala na ní po tře-
tí - zavzpomínala na „semaforská“ lé-
ta a přidala žádaný a očekávaný Mon-
tiho čardáš. O Evě Pilarové se ví, že je 
výtečnou kuchařkou a náruživou foto-
grafkou. Snímky kolegů z letošní bene-
fi ce počítačově upravila (prý za to mů-
že Martin France), nikoli k nepoznání, 
jak se přesvědčil třeba Bohouš Josef, 
jenž publikum rozezpíval a roztleskal 
se svou Sambou v kapkách deště. A to 
měla Eva Pilarová strach, jak budou ko-

legové reagovat, až se uvidí na foto-
grafi ích. „Nebojte, nepoznala jsem se, ale 
moc mi to sluší,“ uklidňovala při koncer-
tu Evu Pilarovou moderátorka Markéta 
Mayerová a vzápětí mezi diváky pozva-
la „muže, který za všechno může“ Mar-
tina Franceho. „Ruku mi dej“ zpíval i ve 
znakové řeči (naučil se ji tak - prý za tři 
měsíce - kvůli Miss neslyšících, kde vy-
stupoval).
„Sbohem lásko, já jedu dál,“ loučil se písní 
s fanoušky Josef Laufer - i v sedmdesáti je 
se svou „Sexbomb“ sexy. Jemu a Evě Pi-
larové, která stačila prozradit, že kolega 
Laufer je o dva dny mladší než ona, přá-
la hodně štěstí a zdraví celá Houska! Ta 
bude díky prvnímu srpnovému večeru 
a noci zase o kus dál. Letošní Noc s hvěz-
dami totiž vynesla 118 800 korun! 
Show spěla ke konci s Leonou Machál-
kovou a její Dlouhou bílou žhnoucí ko-
metou, po které na improvizované pó-
dium nastoupili všichni účinkující, aby 
se rozloučili s úžasným publikem a spo-
lečně vzdali hold „nesmrtelnému“ Wal-
demaru Matuškovi. „Jó, třešně zrály…“ 
pěli i ti, co se dušovali, že zpívat neu-
mějí. Na Housce - už po dvanácté - zase 
příští rok, 7. srpna 2010!

PRAŽSKÝ

METROPOL Kontakty na nás:
Sídlo redakce:
Vinohradská ul. 167
100 00 Praha 10

redakcepraha@tydeniky.cz
inzercepraha@tydeniky.cz
webeditor@tydeniky.cz
krizovka@tydeniky.cz
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 Jaké jsou ambice Sparty do 
nadcházejícího ročníku extrali-
gy? V uplynulé sezoně jste brali 
bronz…
Přitáhnout do hlediště co nejvíce 
diváků a hrát hokej, který bude fa-
noušky bavit a na který budou chtít 
chodit. Samozřejmě udržet ekono-
mickou stabilitu klubu.  

 Kádr je už uzavřený. O jaké hrá-
če se bude Sparta opírat?
O stejnou kostru jako loni. Více če-
káme od hráčů, kteří bojují o své 
místo v kádru.

 Jakého plejera jste chtěli získat 
a nepodařilo se vám to?
V otázce posilování kádru jsme by-
li velmi obezřetní. Snižovali jsme 
rozpočet na hráče zhruba o 20 pro-
cent oproti loňské sezoně. Domluvi-
li jsme se navíc i se současným kád-
rem na výplatě prémií pouze v pří-
padě dosaženého umístění. Pokud 
se námi oslovení hráči nakonec ve 
Spartě neobjevili, má to v podstatě 

dva důvody. Za prvé naše fi nanční 
možnosti, za druhé chtěli zůstat ve 
svých domovských klubech. 

 Smlouvu prodloužil Netík, „na 
výpomoc“ na začátek sezony má-
te Hlinku. Na prvním tréninku měl 
kouč Hynek k dispozici i Ručinské-
ho. Bude Ručinský ve Spartě půso-
bit i nadále?
Růča má bohužel stále drobné zdra-
votní problémy s operovanou kyčlí. 
Je to pro něj velmi nepříjemná situ-
ace, pro každého hráče je frustrující 
bojovat s vleklým zraněním.Věříme 
společně, že se jeho zdravotní stav 
zlepší natolik, že bude moci v letoš-
ním ročníku extraligy hrát. Samo-
zřejmě ve Spartě. Na postu branká-
ře došlo k velké rošádě. Trenér Hy-
nek vsadil na Jana Cháberu, který na 
konci sezony hostoval v Plzni. Opač-
ným směrem putoval Tomáš Pöpper-
le. Na hostování odešel i další z gól-
manů Tomáš Duba, který bude hájit 
třinecké barvy. 

Sparta beze změn. I s Růčou?
Praha | Bez velkých hráčských změn začne hokejová Sparta novou ex-
traligovou sezonu. V brance se bude pražský klub opírat o trio: Chábe-
ra, Přikryl a Novotný. Do obrany přišel Macholda, smlouvu prodloužil 
útočník Netík. Do 25. října bude ve Spartě hrát i Jaroslav Hlinka. Zkuše-
ný forvard si v listopadu sbalí kufry a odletí plnit své závazky do švéd-
ského Linköpingu. „Kostra týmu je stejná jako loni. V posilování jsme 
byli obezřetní,“ říká Petr Bříza, generální manažer HC Sparta Praha.

Text: Martin Košťál
Foto: archiv

Protonovým centrem se rozumí kli-
nické zařízení, které se bude věno-
vat léčení pacientů s nádorovými 
onemocněními a současně bude 
poskytovat prostor lékařskému vý-
zkumu využívajícímu nejmoderněj-
ší diagnostické, plánovací a ozařo-
vací metody světové medicíny. Jde 
o nejperspektivnější radiační léčeb-
nou technologii současnosti. Praco-
viště vybavené špičkovou belgickou 
technologií bude první svého dru-
hu ve střední a východní Evropě. 
Léčba rakoviny bude v protonovém 
centru zahájena v polovině roku 
2012, kdy bude zprovozněna první 
ze čtyř plánovaných ozařoven. Plný 
provoz pražského střediska lze oče-
kávat v polovině roku 2013.  (lupo)

Unikátní středisko
Praha | V areálu Fakultní nemoc-
nice Na Bulovce byla zahájena stav-
ba  protonového centra, unikátního 
střediska pro léčbu rakovinou.

 Chábera a Přikryl – silná dvojka, 
která vychytá Spartě titul?
K této dvojici musíme ještě přidat 
reprezentanta ČR do 20 let Filipa No-
votného. Každý z nich má v týmu 
svou úlohu. Největší porce „tlaku 
a očekávání“ bude samozřejmě na 
Cháberovi.

 Jak se dotkla (dotýká) Sparty 
ekonomická krize? 
Zhruba 85 procent budgetu čes-
kých hokejových klubů je kryto 
sponzory. Marketingové rozpočty 
byly první položkou, kterou všech-
ny společnosti škrtají. Jak těžké je 
shánění peněz pro sportovní klub 
a tím tedy dopad ekonomické kri-
ze, vám potvrdí všichni, kdo v tom-
to oboru pracují. Sparta navíc není 
pouze hokejovým klubem. Je to fi r-
ma, která zajišťuje zároveň provoz, 
správu a údržbu Tesla arény. Mu-
síme samozřejmě velmi tvrdě pra-
covat, abychom udrželi i počet ko-
merčních akcí v aréně.

 Připravila Sparta něco nového 
pro fanoušky do nadcházející se-
zony?
Věřím, že atraktivní hokej, skvělou 
atmosféru a soudržnost klubu a fa-
noušků.

kr
át

ce

Vysportované krásky si během tří dnů 
sáhly na dno a vyzkoušely si i paragli-
ding či armádní výcvik. Patronkou ne-
bezpečných letů se stala Heidi Janků.  
„Létání 400 metrů nad zemí je jen pro od-
vážné,“ přiznala Heidi, která si let sama 
vyzkoušela. „Můj první dojem byl, že budu 
jenom taková hodná „teta“, která děvčata 
podpoří ze země. Jenomže pak mě začaly 
holky hecovat, přidal se manžel Ivo Pav-
lík a takové přesile jsem prostě nemohla 
odolat. Jdu do toho, řekla jsem si, ale před 
startem se mi trochu klepal strachy hlas,“ 
prozradila statečná Heidi. Před tím si ale 
sedačku, bezpečnostní popruhy, helmu 
a mnohé jiné podivnosti potřebné k letu 
vyzkoušela společně s kamarádem „na-
sucho“. 
Když pak po několik desítek minut 
trvajícím letu dosedla pohodlně zpět 
na pevnou zem, políbila matičku ze-
mi a prohlásila: „Ty vole, to byl ma-

Heidi Janků řádila ve vzduchu
Jablonec nad Nisou | Třináct nejlep-
ších fi tness modelek se utkalo prv-
ní srpnový víkend v Hotelu Břízky 
u Jablonce nad Nisou o další postu-
pová místa. 

zec. Start je opravdu pěknej adrenalin, 
ale když už jsi ve vzduchu a sleduješ 
krajinu, je to nádhera. Jen mi vrtalo 
hlavou, jak moc to žuchne, až sebou 
praštíme o zem. A nic! Přistáli jsme ja-
ko do peřin,“ pochválila instruktory 
zpěvačka. 

Hůř ale dopadla jedna soutěžící, které 
se při startu přetrhlo vodící lano a po-
dařilo se jí udělat pár kotrmelců. „Na-
štěstí se mi udělala jen pěkná modřina 
nad kotníkem,“ vzpomíná na nehodu 
Silvie. 
Na závěr soustředění předvedly dív- Text: Šárka Jansová, foto: archiv CON Pro

ky historicky první veřejnou exhibici 
volných disciplín a společnou choreo-
grafi i pro televizní show. K představe-
ní se přidali také hokejisté z klubu Bílí 
Tygři Liberec.
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Profesní životopisy včetně fotografi e
zasílejte do konce ledna na adresu:

personalistika@tydeniky.cz

přijme do svých řad

MANAŽERY
PRO OBCHODNÍ ČINNOST

z Prahy
(možné na HPP nebo ŽL)

Profesní životopisy včetně
fotografi e zasílejte

do konce září na adresu:
personalistika@tydeniky.cz

Buďte pozdraveni,
milí čtenáři
a příznivci Metropolu.

Listování dnešním poprázdni-
novým číslem je ještě veskr-
ze letní. Nechybí v něm tradič-
ní témata, převažují ohlédnu-
tí i pozvánky na další dny. Tak 
pěkně popořádku.
Titulní stranu tentokrát oz-
dobila Francesca – jediná zá-
stupkyně ČR na Miss Italia nel 
Mond.  Dozvíte se, jaké to bylo 
a co ji čeká. S Jaroslavem Bar-
tákem – charter prezidentem 

Lions klubu Praha - Eagle, jste 
se už v našich novinách setka-
li. Dnešní rozhovor je na tro-
chu jiné téma, začíst se může-
te na 3. straně.  
Zato úplně poprvé přinášíme 
testy terénních automobilů 
značek Peugeot a Nissan. Tře-
ba uvažujete o koupi právě po-
dobného vozidla na cesty do 
přírody a za sportem – nechte 
se inspirovat.
Pomalu se blíží volby do Posla-
necké sněmovny PČR. V Praze 
kandiduje 1. místopředseda ODS 
David Vodrážka, starosta Prahy 

13 a zastupitel hlavního města, 
kterého vám Metropol přibližuje 
nejen jako politika, ale také jako 
člověka z masa a kostí.
Ze sportu pro vás tentokrát má-
me portrét Petra Břízy z hoke-
jové HC Sparty Praha. A namís-
to tipu na výlet od A do Z jsme 
pro tohle číslo zvolili pozvánky 
na vícero míst, kde vás mohou 
potkat příjemné a zajímavé zá-
žitky. Pokud některé z nich na-
vštívíte, budeme rádi, když nám 
o tom napíšete. Stejně tak se tě-
šíme na vaše další náměty, které 
rádi zprostředkujeme a  zpestří-

me obyvatelům a návštěvníkům 
hlavního města volné chvíle. 
Září má být podle dlouhodobé 
předpovědi meteorologů krás-
ný měsíc ještě s letními teplo-
tami. Za celý tým tvůrců dneš-
ního Pražského Metropolu vám 
tedy přeji, abyste si ho uži-
li a ze sluníčka vytěžili co nej-
víc energie do podzimních dnů.  
Nashledanou za dva týdny se 
těší 

Renata Langmannová
šéfredaktorka 
redakcepraha@tydeniky.cz

10.30 Duo Elthin
Středověká hudba v podání kramář-
ského dua.
11.00 Teátr Víti Marčíka
Loutkové představení pro děti. 
11.30 Keltské tance Armentum
Klasické provedení irských a skot-
ských tanců vycházejících z prasta-
rých keltských tradic.
12.00 Duo Elthin
Středověká hudba v podání kramář-
ského dua.
12.30 Boiohaeum – ze života keltů
Výukově divadelní představení o ži-
votě keltského bojovníka.
13.00 Keltské tance Armentum
Klasické provedení irských a skot-
ských tanců vycházejících z prasta-

rých keltských tradic.
13.30 Teátr Víti Marčíka
Loutkové představení pro děti.
14.30 Duo Elthin
Středověká hudba v podání kramář-
ského dua.

15.00 Boiohaeum – ze života keltů 
Výukově divadelní představení o ži-
votě keltského bojovníka. 
15.30 Keltské tance Armentum 
Klasické provedení irských a skot-
ských tanců vycházejících z prasta-
rých keltských tradic. 
Řemeslný domek drátenický - 10.00, 
12.30 a 15.00 hodin povídání o ře-
mesle s ukázkou tvorby.
V zahradách možnost vyzkoušet si 
hry dle keltské historie - hod gal-
ským oštěpem, galský zápas, hod 
kládou, keltská lukostřelba.
Po celý den v zahradách stan kelt-
ského válečníka s výstavou zbraní, 
štítů, přilbic a drátěných košil. 

www.botanicus.cz

 Ostrá u Lysé nad Labem, skanzen Botanicus, 19. září

Kelti, slavnost piva a vína – keltská veselice

Vydejte se 13. září na dob-
rodružnou plavbu parníkem 
mezi slony, lvy a tygry – do 
pražské zoo, kde na děti a ro-
diče číhá nejen lední medvěd 
a panda, ale také hry, soutě-
že a další radovánky, které 
společně připravily pražské 
DDM. 
Loděnky a vstupenky si zá-
jemci mohou zadarmo vy-
zvednout ve všech DDM, 

parník vyplouvá dopoledne z Rašínova nábřeží a vrací se zpět v odpoledních 
hodinách. Na jednotlivých stanovištích v areálu pražské zoo pak malé návštěv-
níky od 9 do 18 hodin zabaví výtvarné dílny, rybaření, výroba zvířecích masek, 
hádanky, puzzle, skákací hrad a další aktivity spojené s říší zvířat. 
V areálu Dětské zoo je připraven program moderovaný Alešem Hámou - taneč-
ně-hudební vystoupení kroužků DDM nebo klauniáda Brouhádka.

Parníkem do zoo
 Zoologická zahrada Praha, 13. září od 9.00 do 18.00 hodin

Najdete zde tvůrčí dílny, mís-
ta her, čekají na vás labyrinty 
a bludiště, putování krajinou 
pěšky či parní mašinkou, muzi-
círování, kejklíři, pouliční diva-
dla, ale i otevřená pódia, která 
budou připravena pro vystoupe-
ní dětí a studentů. 

www.pohadka.cz

Jičín –
město pohádky
 19. ročník multižánrového fes-

tivalu nejen pro děti 8. - 13. září

Území Pra-
hy je již 
od pravěku 
vyhledáva-
ným a oblí-
beným mís-
tem k síd-
lení. Už od 
konce 18. 
století ar-
cheo logie 
přináší svě-
dectví a do-
klady o je-

ho dávné historii. Za tu dobu bylo učiněno mnoho významných i uni-
kátních objevů a nashromážděno obrovské množství archeologických 
nálezů nejrůznějšího druhu. Výstava předvede nejvýznamnější pražské 
ar cheologické objevy za poslední čtvrtstoletí, jejich okolnosti, situace, 
nálezy i lidi s nimi spjaté, a přiblíží tak nejen Pražanům bohatou minu-
lost dnešní Prahy. 

www.muzeumprahy.cz

  Výstava na téma Archeologie o/v životě a historii Prahy
  Muzeum hlavního města Prahy, do 10. ledna 2010

Cesta do hlubin města 
– 12 nej… objevů pražské 

archeologie
Představuje vybrané expo-
náty, které návštěvníkům 
podávají přehled o tradicích 
a obřadech andských kultur 
před vpádem Evropanů. Zá-
roveň jsou působivým důka-
zem zlatnického umění v ob-
dobí 400 př.n.l. - 600 n. l. Vr-
cholem výstavy je přibližně 
90 historicky významných 
originálních zlatých expo-
nátů z muzea Museo de Oro 
z Limy (Peru). Masky, poháry, 
mísy a šperky z masivního 
zlata z doby mezi rokem 400 
př.n.l. a 1500 n.l. představu-
jí v Evropě dosud jedinečnou 
ukázku bohatství inckých 
národů. V magické temnotě 
zazáří zlaté exponáty. Tašky 

na koku a obrovské pivní po-
háry přinášejí svědectví o halucinogenních obřadech. Velkolepé předměty 
nalezené v hrobech naznačují význam inckých panovníků. 

www.zlatoinku.cz

Prokletí zlata -
1 000 let zlata Inků

 Praha, Nejvyššího purkrabství Pražského hradu
 Výstava prodloužena do 31. října 

kompletní realitní a právní servis
zprostředkování půjček na nemovitosti
exekuční řízení, vymáhání pohledávek
prodej a nákup nemovitostí
zprostředkování práce
školení na odbornou péči o zákazníka
další doplňující služby

Trade-Real-Consult, s.r.o.Trade-Real-Consult, s.r.o.

Langm

pobočka PRAHA: Koněvova 316/26, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov
tel./fax: 222 782 660, mobil: 777 794 251  
pobočka BRNO: Šumavská 31, budova B; 4. patro, BRNO 
kancelář: 549 131 528, mobil: 720 663 280
e-mail:jednatel@tr-consulting.cz

Víkendové tipy Pražského Metropolu


