
Ve spolupráci s Zprávy | Sport | Revue | Show | Ekonomika | Finance | Mobil | Technet | Hry | Auto | Reality | Cestování | Zdraví | více

Pondělí 19.9.2005 - Zita Hledat: Zprávy internet    nmlkj nmlkji ZPRÁVY
Hlavní stránka > Zprávy > Domácí > Článek dukáty: přihlásit

  

REKLAMA

Po Česku se mi občas stýská, 
přiznal Krejčíř iDNES 

Grebeníček: Neslyším hlasy, ať 
zůstanu 

Co by německá změna znamenala 
pro Česko? 

Jandák zrušil funkci tiskového 
mluvčího 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

REKLAMA

Krejčíř má v patách i seychelskou policii 
o miliardáře se zajímají tamní média 

Straníci vyzvali Grosse, aby složil funkci 
předseda ČSSD bojuje s vlastní stranou 

Grebeníček už nechce šéfovat KSČM 
vadí mu odklon od programu komunistů 

NEPŘEHLÉDNĚTE

REKLA

DOMÁCÍ 

ZAHRANIČNÍ 

ČERNÁ KRONIKA 

KULTURA = 
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VĚDA A 
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Project Manager - 

telco (1821) 

dalších 2026 pozic zde 

VYTISKNOUT E-MAILEM

NA MOBIL

Policie řeší diskriminaci 
mužů na veletrzích 

19. září 2005  1:00 
Organizátoři pražských veletrhů Sběratel a 
Antikvariát čelí trestnímu oznámení kvůli 
diskriminaci mužů. Jednomu z návštěvníků se 
nelíbilo, že na akci měly ženy na rozdíl od mužů 
vstup zdarma. 

Ilustrační foto (Autor: ČTK)  

REKLAMA
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Polská komise: Gross bral 
zřejmě úplatky 
český expremiér se zapletl do 

Unipetrolu 

NEPŘEHLÉDNĚTE

REKLAMA

Měl by zastřelený střihač Velíšek dostat státní 
vyznamenání za statečnost? - více 

ANO (1661) 

NE (308) 

ANKETA

"Celkově přišlo asi 12 tisíc lidí, podobně jako loni," řekl 
o veletrzích, které se o víkendu konaly na pražském 
Výstavišti, Jindřich Jirásek z pořadatelské společnosti. 

Trestním oznámením se nyní podle něj zabývá policie. 
Ženy se na rozdíl od mužů podle organizátorů 
sběratelství příliš nevěnují; vstupem zdarma je proto 
chtěli na veletrh přilákat. 

Podle Jiráska až 90 procent českých sběratelů tvoří 
muži. "Ženy na to zkrátka nemají buňky. Ze zkušenosti 
ale víme, že když už se nějaká žena do sbírání různých 
věcí pustí, tak se tomuto koníčku obvykle věnuje 
mnohem pečlivěji a dokáže do něj investovat více času i 
peněz," řekl ČTK již dříve. 

Veletrh Sběratel se konal ve stejné hale souběžně s 
veletrhem Antikvariát druhým rokem, a to na celkové 
ploše 4700 metrů čtverečních. V části antikvární byl 
zájem především o staré pohlednice a grafiky, v části 
sběratelské o filatelistické novinky z cizích zemí a o 
investiční zlaté mince, uvedl Jirásek. 

Veletrhu Sběratel se podle organizátorů zúčastnilo více 
než 220 vystavovatelů ze 40 zemí. Návštěvníci na akci 
mohli zhlédnout sbírky známek, pohlednice, mince, 
telefonní karty, minerály, drahé kameny a další věci, 
mimo jiné i sbírky baleného cukru nebo figurek z 
"kindervajíček". 

Veletržní stánky v části Antikvariát nabízely zejména 
knihy, grafiku a pohlednice. Například Vratislav Melcer 
loni přišel jako návštěvník, letos už vystavoval. Má 
rozsáhlou síť antikvariátů v jižních Čechách - v Lomnici 
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Fotoaparát digitální Nikon 
CoolPix 4600 - Light Packag

 
Obvyklá cena: 5 482,- Kč 

Naše cena 4 890 Kč 
koupit 

na www.eproton.cz  

LD SEATING web 420 - 
černá B651 

běžná cena : 9450,- Kč 
naše cena : 8499,- Kč  

nad Lužnicí, Třeboni, Jindřichově Hradci a v Českých 
Budějovicích. 

iDNES, ČTK
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Mini SIM rekordér 

Výchozí cena 1 Kč 

BĚLENÍ ZUBŮ 
White Pearl - profesionální 

stomatologické bělení zubů.
Stejný princip bělení, jaký 

používá Váš stomatolog. V 
pohodlí domova. 100% 

bezpečné a účinné!  

OPEL Signum 3.0 DTI 24
Cosmo

Běžná cena: 1 137 900 K
Naše cena: 780 900 K
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Nezávazná osobní konzultace kdekoliv v ČR, fotografování, doprava (osobní 
předání) - to vše zdarma. Předvedeme Vám kvalitu. Pobočky a zástupci k dispozici 
po celé ČR. Graf. zprac. 
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TÉMA: Policie řeší diskriminaci mužů na veletrzích 

Asi takhle .... (Asi takhle ....) 
Ten stěžovatel by měl dostat pár facek , aby se probral ze své omezené tuposti a 

Re: Asi takhle .... (RodoDendron) 
Lidsky? To ma byt jako podle tebe? Se stezovatelem souhlasim, budto platit vsichni 

Re: Re: Asi takhle .... (zuza0007) 
říká ti něco pojem marketingový tah?? To znamená, že chci přilákat více zájemců z 

Re: Asi takhle .... (Radgar) 
Pár facek bys potřeboval ty, aby se ti rozsvítilo.

To jsou ale kvalitní články (dpadevet) 
Zase jeden z nic neříkajících článků lákající na senzační nadpis "Policie řeší 

počet příspěvků: 5, poslední 19.09.2005 08:20

DISKUSE
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