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Krátce ze sportu
FOTBAL

Slavia získala Kisela
a Koubského
Fotbalová Slavia začala po neúspěš-
né sezoně posilovat kádr. V Edenu
včera podepsali smlouvy záložník
Karol Kisel, jenž naposledy působil v
australském FC Sydney, a stoper Jiří
Koubský, kterému skončila smlouva
ve švýcarském St. Gallenu. (mvc)

FOTBAL

Další šatna vykradena,
tentokrát v Uhříněvsi
Na pražských fotbalových hřištích
začali řádit zloději. Ti během několi-
ka posledních týdnů vykradli šatny
například ve Štěrboholech, v Dol-
ních Počernicích či v Kunraticích.
O víkendu přišli o cennosti hráči Uh-
říněvsi B a Benic při utkání 2. třídy.
Zloději vykradli obě šatny během
1. poločasu. (mvc)

ATLETIKA

Ženy Olympu Praha
vyhrály 2. kolo extraligy
Atletky pražského Olympu ovládly
2. kolo extraligy, které se uskutečni-
lo na Strahově. O důvod víc k rados-
ti měla diskařka Cechlová, která spl-
nila limit pro ME. To se povedlo i
koulařce Kárníkové, jejíž USK Praha
skončilo třetí za Olympem Brno.
Mezi muži vyhrála Kroměříž, druhá
skončila Dukla a třetí Olymp Praha.
Limit pro ME splnil i půlkař Burian
z Dukly. (mvc)

DOSTIHY

Vítězem Velké červnové
ceny se stal Talgado
Vrcholem nedělního dostihového
programu ve Velké Chuchli byla
Velká červnová cena. Závod na
2 240 metrů ovládl ryzák Talgado,
který měl v sedle jedinou ženu ve
startovním poli – Vendulu Korečko-
vou. (jaš)

» Další zprávy z pražského sportu
na straně D6

PRAHA Kdo se podívá na tu fotogra-
fii, může si myslet, že má před se-
bou skupinu kabaretních umělkyň
a osazenstvo pařížského šantánu.
Místo toho se na něj z maturitního
tabla dívají studenti jednoho praž-
ského gymnázia.

Motiv hracích karet, na každé je-
den ze studentů. Neodmyslitelné
rekvizity v podobě cylindrů, cigare-
tových špiček či boa. Za originálně
pojatou fotografii získali studenti
Gymnázia Sázavská prvenství v
soutěži pražských škol o nejlepší
tablo, kterou MF DNES uspořáda-
la ve spolupráci se serverem raj-
če.net.

Pojmout tablo v šantánovém sty-
lu nebyl okamžitý nápad studen-

tů, nýbrž výsledek celoročního pro-
jektu. „Tahle stylizace byla jednotí-
cím prvkem celého posledního roč-
níku studia, v duchu šantánu bylo
i předtančení na maturitním ple-
se,“ popsal příběh vzniku tabla zá-
stupce ředitelky gymnázia Michal
Řezáč.

Karetní tablo předčilo v hodno-
cení poroty všechny ostatní foto-
grafie pražských škol. Konkurence
přitom vůbec nebyla slabá. Druhé
místo přisoudila porota student-
kám a studentům Gymnázia Na
Pražačce. Jejich tablo je nafoceno
ve stylu „agrorealismu“: každá ze
studentek, které ve třídě početně
výrazně převyšují studenty, si vy-
brala svůj druh zeleniny či ovoce a

při focení s ním předvedla originál-
ní pózu.

Třetí místo patří asi nejodváž-
nější fotografii. Studenti Gymná-
zia Nad Alejí odhalili svá těla a na
tablu jsou oděni pouze v plavkách.
S kožichy navrch. „Byl to spontán-
ní nápad všech, někdo řekl, že se
vyfotíme nazí, to jsme zamítli, dal-
ší člověk navrhl, že budeme v plav-
kách. Někdo jiný dodal, že si vez-
meme ještě kožichy,“ vyprávěla
studentka Stacy Molozina, která
tablo nafotila.

Učitelé prý na odvážnou fotku
reagovali různě. „Někteří se usmí-
vali, jiní byli rozpačití. Všichni ale
říkali, že je to originální nápad,“
řekla studentka. Petr Kupec

Kabaretní umělkyně, zelenina a plavky. Tři nápady, které nejvíce zaujaly porotu
soutěže o nejlepší maturitní tablo pražských škol. První místo v soutěži získali
studenti maturitního ročníku gymnázia v Sázavské ulici za jejich tablo vyvedené
jako hrací karty.

Plavky
a zelenina
Druhé místo získali
studenti Gymnázia
Na Pražačce s
tablem ve stylu
„agrorealismu“
(vpravo), třetí
místo patří
Gymnáziu Nad
Alejí (vlevo).
Další tabla najdete
na
www.rajce.idnes.
cz/tabloroku2010

INZERCE

Další dobrý důvod,
proč být s námi

Nabídka je určena pro zákazníky
Pražské plynárenské kategorií Domácnosti

a Maloodběratelé, kteří řádně plní své závazky.

www.ppas.cz
ůvod,
mi

Pražs
aaa Malood

oprava plynového kotle ZDARMA 4 roky
oprava plynového topidla ZDARMA 2 roky
oprava průtokového ohřívače vody ZDARMA 2 roky
oprava plynového sporáku ZDARMA 2 roky
revize bytové instalace ZDARMA 1 rok

za podmínky prodloužení
smlouvy týkající se

dodávky zemního plynu
na období:

při roční
spotřebě

zemního plynu
nad 17 MWh:

Například:

● nonstop havarijní zásahy a opravy
plynových spotřebičů (tzn. spotřebič
je zcela nefunkční a navíc hrozí škoda
na majetku, např. vinou unikající vody)

● běžné opravy plynových spotřebičů, kdy
jsou v provozu, ale vykazují nesprávnou funkci

● opravy příslušenství plynových kotlů

Zdarma opravíme
Váš plynový spotřebič

S využitím bonusových
balíčků, jejichž rozsah

je dán délkou uzavřené smlouvy
s naší společností, můžete

mít opravu svého spotřebiče
a další služby zcela zdarma.

840 555 333
zvolte

Pražskou plynárenskou

a pak její

333
VOLEJTE
VOLEJTE

výprodej

bytů

KOUPÍM POZEMEK
na stavbu RD o rozloze 

1000 – 2000 m2

možno i s nemovitostí ve velmi 
špatném technickém stavu,

okres Praha
a její okolí do 5 km.

Preferuji koupi od vlastníka 
bez zprostředkovatele.

Nabídky posílejte na e-mail:
pozemkynard@seznam.cz 
nebo PO BOX Praha 411,

142 00 Praha 4.

Zaměstnání nab.

KOVOSLUŽBA OTS, a.s. hledá pracovníka 
na pozici obchodní zástupce pro prodej 
technologie pro prádelny a čistírny oděvů.
Požadujeme SŠ/VŠ vzdělání, komunikační
schopnosti, smysl pro týmovou práci, flexibi-
litu, spolehlivost a pracovní nasazení, zna-
lost práce s PC, ŘP a ochota cestovat po 
celé ČR. Nabízíme zajímavou a tvůrčí práci,
prostor pro seberealizaci a samostatnost, 
možnost profesního růstu, dobré pracovní
podmínky. Nástup možný ihned. V případě 
zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis 
na e-mail: praha@kovosluzbaots.cz, nebo 
fax na 222 519 608.

KOVOSLUŽBA OTS, a.s. hledá pracovníka 
na pozici provozní referentka (účetní) pro 
prodej technologie chladicího zařízení pro 
pracoviště Praha Strašnice. Praxe se zbo-
žím vítána. Požadujeme SŠ vzdělání, komu-
nikační schopnosti, smysl pro týmovou 
práci, flexibilitu, spolehlivost a pracovní na-
sazení, znalost práce s PC. Nástup možný 
ihned. V případě zájmu zašlete svůj struktu-
rovaný životopis na e-mailovou adresu:
praha@kovosluzbaots.cz, fax: 222 519 608.

Byty-koupě

Do 24 hodin peníze za Váš byt, DV/OV, tel:
720 532 827, 222 211 111.

Právník shání dr./OV byt v Praze. RK nevo-
lat. Děkuji. Tel.: 602 21 21 21. 

Koupíme byt 3-4+1 v Praze, plocha min. 
75 m2, platba hotově. Tel.: 605 193 054. 

Byt v Pze, do 2,5mil, hotově, 777 342 584.

Byt u majitele nebo obecní. T:775084998. 

Nemovitosti-koupě

Činžovní dům koupí investiční společnost 
od přímého vlastníka. T: 723 255 255. 

Pro investora hledáme pozemek na stavbu
RD do 50 km od Prahy. Tel.: 222 251 346. 

Koupíme RD nebo chalupu, min. 3+1, 
v okolí Prahy do cca 30 km. T: 605 193 054. 

Koup. RD nebo chatu Pha, stř. Čechy. Stav
nerozh. Vše vyřidím. RK ne! T: 736480314.

Hotově koupím dům i s exekucí. 739453270 

Hotově dům do 50 km od Prahy. 222240612 

Nejrychlejší prodej domy, byty 841 222 222 

Domy, byty www.ereality.cz 841 222 222 

Domy,byty super ceny Prolux.cz 841222222 

Pronájmy

Nabídněte luxusní nemovitosti v Praze k 
dlouhodobému pronájmu pro naše výz- 
namné firemní klienty. Po kompletní
rekonstrukci či nové. Volejte RK Mentis, 
tel.: 731 157 187. 

Majitel pronajme obchodní a skladové pro-
story o velikosti až 100.000 m2 přímo u 
metra Zličín. Nájem od 1 /m2. Volejte:
605083611 n. 221088169. 

Majitel domů v Praze 1, 3, 4, 5 a 8 pro-
najme byty o velikosti 1+kk až 7+1 od 
7.000,- Kč měsíčně. Volejte: 605083611 n.
221088169. 

Hledáme kvalitní byty všech velikostí, v cen-
tru a širším okolí, pro naše klienty k dlouho-
dobému pronájmu. RK Mentis - 15let na trhu 
residenčních pronájmů. Tel.: 731 108 530. 

Nájmy
Pro managera hled. k pronájmu pěkný byt 
3-4+1(kk) v Praze. Tel.: 607 710 043. 

Pracující CZ manž. hl. pronájem bytu 
2+1(kk) v Praze, u MHD. Tel.: 606 847 634. 

Hled. k pronájmu kancelář. prostory v Praze 
cca 100-150 m2. Tel.: 722 083 967. 

Pro naše konkrétní klienty urgentně hle-
dáme gars., 1+1 k dlouhodobému pronájmu! 
Min. doba nájmu 1 rok, dostupnost MHD a 
cena do 10tis. vč. poplatků. VIVA Reality,
tel.: 220 190 991, 603 552 911 

Pro zahraničního klienta hl. malý byt v P1, 2 
do 12 tis. T: 241 481 564. 

Pro bankovního manaž. hl. byt min. 2+1 na 
Vinohradech do 25 tis. T: 221 620 218. 

Pro německou rodinu sháním pěkný byt k dl.
pronájmu, nejlépe po rekon. T: 222 586 780. 

Manželský pár z Anglie hl. pěkný byt 
v Praze, k dl. pronájmu. Tel.: 271 771 920. 

Pro dva mediky hledáme dlouhodobě byt 
2+1 - 3+1 u metra v Praze. T: 274 810 537 

Farmaceut. spol. shání několik bytů pro za-
městnance v P 2,3,10 nebo 6. T: 274810601 

Hledáme byty a kanceláře k pronájmu. 
Tel.: 602 302 930. 

Hl. 2+1 do 15tis., 3+1 do 20tis. T.777130396. 

Zdarma pronajmeme Váš byt. T: 606140947 

Hrací karty Vítězné maturitní tablo představuje studenty Gymnázia
Sázavská jako osazenstvo pařížského šantánu. 3x foto: rajce.net

Maturita
jako kabaret.
Studenti fotili tabla


