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ROK TRÉNINKU
NESTAČÍ

Dostala jsem do redakce sprduňk od čtenáře. Nemám psát de-
presivně povrchní sloupky, nemám bláznit. Mám poslat inspi-
raci na dovolenou. Tak jo!
Já se nedávno vrátila z kololodi. Byla jsem na ní už počtvrté.
A taky už jsem o ní různě psala. Tak naposledy: Kololoď je
způsob dovolené v Chorvatsku, po níž je člověk hrozně unave-
ný, tak hrozně, že po návratu píše depresivně povrchní sloup-

ky. Musí totiž celý týden podá-
vat výkony, protože loď, na níž
bydlí se svýmmiláčkem = ko-
lem a taky s manželem, který si
to všechno vymyslel, pluje od
jednoho krásného ostrova k jiné-
mu krásnému ostrovu. Ty pak
s manželem po boku na miláčko-
vi přejíždí z jedné strany na dru-

hou, dokud se (s manželem) nepohádají a dokud je neudobří
(miláčkova) píchlá duše…Musí svou loď, která ostrovy objíždí
po moři, dohnat, aby se v ní mohl navečeřet a co nejdřív se od-
potácet do kajuty. Tam se snaží pokud možno ihned usnout
a nabrat sil na další kilometrů plný, horký den. Někdy se to
nedaří, protože z pobřežních hotelů duní diskotéky. Lidi se
tam do dvou do rána baví. Můžou si to dovolit; nemají otlače-
nou pipinu a bolavé nohy. Oni se přes den neplahočili ve ved-
ru a žízni serpentinami do kopců a nevědí, zač je toho na kolo-
lodi loket. A taky nevědí, jak je Chorvatsko krásné zevnitř.
Jak si dál od plážové turistiky žije pomalým, tichým, starým
zemědělským životem. Jak je pěkné to vidět. A pak dojet na
zastrčenou opuštěnou pláž, vykoupat se (nahatý) a šlapat dál,
blíž k lodi, vínu, rybám na talíři…
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Filmové premiéry

Komiks

Řešení sudoku

TEREZA
BOUČKOVÁ
SPISOVATELKA A SCENÁRISTKA

Citát

Můžou si to dovolit;
nemají otlačenou
pipinu a bolavé
nohy.

DIDAKTICKÝ
Ze článku Divoká zvířata.
Zmizí z belgických cirkusů

(na str. 9)

Výchovný, poučný.
Například didaktická

činnost
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Výrok dne

Akční.Drama v Bílém domě
Režisér akčních velkofilmů Roland Emmerich nás
v novém snímkuWhite House Down, jenž vstupuje
tento čtvrtek do českých kin, zavede do Bílého domu.
Mezi turisty na prohlídce sídla amerického preziden-
ta je i policista John Cale s dcerou. Dramatické okol-
nosti ho přinutí skočit rovnýma nohama do akce,
aby zachránil nejen své dítě, ale i prezidenta. FALCON

Dopisy a vzkazy

Žádný strom
neroste do nebe
Byl jsem volič pana Zema-
na v prvním i druhém
kole. Při sestavování vlády
pan Rusnok na místo mi-
nistra financí vybral a pre-
zident jmenoval pana
Fischera. Rázem se proti
němu zvedla kampaň kvů-
li rychlému a nejasnému
splacení dluhů z kampa-
ně. To se bude vyvíjet dál
a pan Fischer se v tom
bude plácat. Mně jako eko-
nomovi spíš vadí, že pan
Fischer není pro tuto funk-
ci erudovaný. Přitom Ze-
man i Rusnok to dobře
vědí a důležitá ekonomic-
ká rozhodnutí si budou dě-
lat sami. Od sestavení stát-
ního rozpočtu na rok
2014 až po změny navrho-
vaných zákonů. Pan
Fischer na statistickém
úřadu přesně sčítal velmi
nepřesné údaje, které do-
stával. Oba pánové Zeman
a Rusnok to udělali záměr-
ně, takového člověka na
ministerstvu financí potře-
bují. V České republice je
přitom dost schopných
ekonomů, kteří by funkci
mohli vykonávat. Na toto
rozhodnutí pan prezident
a předseda vlády později
sami doplatí. JIŘÍ VIKTORIN

dopisy@metro.cz,
www.facebook.com/
denikmetro

V dopisu uveďte jméno a adre-
su. Metro si vyhrazuje právo edi-
tovat dopisy.

Italský klíč.Natočila ho Finka
Další filmovou novinkou tohoto týdne je snímek fin-
ské režisérky Rosy Karo. Film Italský klíč vypráví pří-
běh devatenáctileté ženy, která dostane jako své jedi-
né dědictví starožitný klíč, díky kterému odemkne
starou vilu v Itálii a spolu s ní i záhady své vlastní ro-
diny. Atmosféru idylického italského venkovského
života dokresluje také podmanivá hudba skladatele
Tuomasa Kantelinena. FILM EUROPE

David Ondrejkovič
Ponechal bych je ve

vykřičených lokalitách
jako prostitutky.

Václav Štěpař
Nezakazoval bych je,

jen bych nedovolil jejich
provoz kdekomu.

Ladislav Pavlík
Ať si vybudují vlastní
centra a netahají je

mezi domy.

Anketa z Facebooku deníku Metro

Jste pro zrušení heren a kasin?

Sloupek Slovo dne

„Doložte, odkud
jsou peníze na
splacení dluhu.“
JAN FISCHER, DNES JIŽ

MINISTR FINANCÍ
Fischer vyzval i podnikatele
Ladislava Drába, jenž buduje

obří zásobník zemního plynu na
Vysočině a neúspěšného
prezidentského kandidáta
ve své firmě zaměstnával.


