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Alenka
Romanová

Už to plánuji od
loňského roku, snad

to letos klapne.

Pavel
Šedivý

Jasně, je to dobrá
romantická náplň

večera.

Zprávy v obrazech

Komiks

Řešení sudoku

JUNÁCI NA
KOLOLODI

„My jsme čeští junáci,“ odpověděli jsme udiveným chorvat-
ským domorodcům, když naše několikačlenná cyklistická par-
tička zastavila v odpoledním vedru v krpálu před jejich do-
mem, narušila siestu a prosila o vodu. Nechápali, co je to za
adrenalin, když se lidi místo koupání v jejich krásnémmoři
škrábou na kole desítky kilometrů po cestách necestách vy-
prahlým vnitrozemím bez špetky stínu a překypují nadše-

ním, protože nevědí, co je dál
čeká. Nechali nás načepovat do
prázdných lahví vodu, a když
jsme vesele odjížděli, volali za
námi: „Lepší živá kukačka než
mrtvý junák!“ Ó, jak jsme na je-
jich slova vzpomínali. Když je-
den z nás na trase po krátkém
zastavení ve stínu omdlel a mu-

sel být kříšen, když druhý to odpoledne kolaboval permanent-
ně každých třicet metrů a v duchu se vážně loučil se životem,
když si pak jiný večer po pětašedesátikilometrové jízdě z roz-
páleného bodu A do ještě rozpálenějšího bodu B při prvním
tanečku na palubě kololodi přetrhl achilovku a museli jsme
ho zbytek týdenního pobytu nosit na zádech, když dva dny
před koncem jednoho ze smělých, rekordy pokořujících cyk-
listů přivezlo večer k lodi místo kola auto a on z něho nemohl
sám ani vystoupit, nohy ho neudržely a také ruce měl v pocti-
vé křeči, a tak musel být i on odnesen a kříšen...
Ó, jak jsme si říkali, když jsme jedli poslední kapitánskou ko-
lolodní večeři, bože, ti Chorvati vůbec nevědí, jak totálně
šťastný a naplněný je český junák, když svou dovolenou tak
nádherně, tak aktivně, tak málem bezbolestně... přežije.

Sloupek

TEREZA
BOUČKOVÁ
SCENÁRISTKA A SPISOVATELKA

KOLAPS
(Ze sloupku Terezy

Boučkové na této straně)

Ochabnutí nebo
selhání činnosti nějakého

orgánu

ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK
CIZÍCH SLOV

Výrok dne

Ondřej
Kopecký

Dám radši přednost
klimatizovanému

multiplexu.

Anketa Chodíte o prázdninách na filmy do letního kina?

Kravitz.Představí v Praze Strut
Americký multiinstrumentalista Lenny Kravitz vy-
stoupí 13. listopadu v pražské O2 areně, kde kromě
starších hitů představí své desáté studiové album
Strut. První singl The Chamber vyšel včera, album
se objeví 23. září. Světové turné Kravitz odstartuje
22. října v Moskvě. MAFRA

Dopisy a vzkazy

České výrobky
Reaguji na článek ze
4. června nazvaný Přísněj-
ší pokuty pro supermarke-
ty. Definice „českého vý-
robku“ je předmětem
mnoha sporů. Většina lidí
si pod tímto pojmem před-
staví produkt z českých su-
rovin vyrobený či vypěsto-
vaný českým výrobcem.
Ovšemmnoho takzva-
ných českých výrobků,
u kterých by nás to ani ne-
napadlo, již dávno vyrábí
zahraniční výrobce, i když
podle původní receptury.
Ministr zemědělství Mari-
an Jurečka nedávno uvedl,
že sortiment řetězců vyka-
zuje málo českých potra-
vin. Interpretace statisti-
ky, z níž přitom čerpal,
vzbuzuje oprávněné po-
chybnosti. Vyplývá z ní,
že velké řetězce, jako je
Kaufland, které do statisti-
ky zahrnuly pouze české
výrobky od českých produ-
centů, vykazují zastoupe-
ní asi 40 procent českých
výrobků, kdežto napří-
klad COOP se pyšní až 70
procenty české provenien-
ce. To může být způsobe-
no tím, že uvedl i české vý-
robky vyrobené v zahrani-
čí nebo výrobky vyrobené
u nás, které ovšem patří
zmíněným zahraničním
konglomerátům.

MICHAEL ŠPERL, PRAHA

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

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

Filharmonie.Pod širým nebem
Česká filharmonie dnes pokřtí na koncertu pod
širým nebem na Hradčanském náměstí v Praze dvo-
řákovský komplet. Na koncertu se představí také dal-
ší výherci soutěže Zahraj si s Českou filharmonií. Šéf-
dirigent Jiří Bělohlávek bude dirigovat orchestr slo-
žený z žáků základních uměleckých škol (od 15 ho-
din). Večerní koncert začíná ve 20 hodin. Minulý rok
vystoupila Česká filharmonie na Staroměstském ná-
městí s Bobbym McFerrinem (viz foto). MAFRA

Citát

Když jsme odjížděli,
volali za námi:
„Lepší živá kukačka
než mrtvý junák!“

Slovo dne

„Myslím, že dál už
to dotáhnout ani

nemůžu.“
DAVID KREJČÍ, HOKEJISTA
AMERICKÉHO BOSTONU

Nejproduktivnější hráč Bostonu
je s loňskou sezonou spokojen.
Jen ho mrzí brzké vyřazení

v play-off. V srpnu se pak český
útočník ožení se svou americkou
přítelkyní na hradě Šternberk.


