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Dovolená v Česku:
vedou západní Čechy

Většinou jezdíme autem. Velký průzkum ukázal, že valná většina z nás jezdí na dovolenou či výlety po
naší zemi autem. Sázíme na jistotu. Téměř každý se také vrací do míst, kde se mu líbilo STRANA 4

Angličtina
s British
Councilem

Dnes vydáváme poslední
díl seriálu k výuce angličtiny, který zprostředkoval
British Council. Spolupráce
s ním bude pokračovat
zase od podzimu. Těšte se
na nová témata. STRANA 15

Krokodýl
dostal pěkně
po tlamě
V Olomouci se chystá jarní část výstavy Flora Olomouc. Začíná již ve čtvrtek.
inzerce

Č TK – LUD Ě K PE ŘINA

Francouz zvítězil v boji
o život nad krokodýlem.
Bitva byla drsná. STRANA 8

1
UDÁLOSTI
Pro Světlušku

Noční běh

V Praze se uskuteční podruhé
charitativní akce – Noční běh
pro Světlušku. Lidé se svou
účastí připojí k symbolické
podpoře nevidomých. Akce
se chystá zítra ve Stromovce.
Běžcům budou na cestu svítit
světlušky – dobrovolníci
s čelovkami. Vybíhá se ve
21 hodin a startovné, které
činí 450 korun, půjde na
konto Světlušky.

pište a foťte na mms@metro.cz
23. dubna 2013
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MHD se změní.
Prý už naposledy

Lesy. Praha na
polích vysadí
nové stromy
Město chce letos přeměnit
více než 18 hektarů bývalé zemědělské půdy na lesy. První
letošní vysazování nových lesních porostů začalo na bývalé
skládce v Praze-Řepích. Na
jaře bude mladými stromky
osázeno 7,7 hektaru nevyužité
půdy v Běchovicích, na podzim pak v Hrdlořezích a Šeberově. Vloni se v rámci obnovy
stávajících lesů vysázelo 93 tisíc stromů v Prokopském údolí, Dubči či Bohnicích. Č TK

Poslední jednání
čekají vyjednavače
společnosti Ropid
a městských částí.

Doladění zářijových změn
podle připomínek cestujících
a městských částí a jejich zanesení do nových jízdních
řádů finišuje v těchto dnech
v Ropidu. „Většina vyjednávání je za námi. Do konce dubna budou jednání uzavřená
a od 1. července budou změny platit,“ potvrzuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která v Praze organizuje
městskou hromadnou dopravu. Pak by na dlouhá léta po
metropoli měly tramvaje
a autobusy jezdit stejně, tedy
pokud zrovna nebude hotová
další část metra. Podle návrhů se chystají změny na deseti tramvajových a jednadvaceti autobusových linkách.

Město čekají další změny.

Změny a úspory
Nejsou peníze. Šetříme.
●

●

Zářijové změny MHD podle
Ropidu ušetřily městskému
rozpočtu zhruba 300 milionů korun.
Další miliony ušetřil v lednu
a únoru omezením intervalů
na některých linkách.

MAF RA

Dva autobusy se ruší. Jen
pro srovnání, loňské zářijové
úpravy tras a jízdních řádů zasáhly třináct tramvajových linek a více než šedesát autobusových. Některé další tramvajové a autobusové spoje byly
zrušeny.

ROBERT
OPPELT

robert.oppelt@metro.cz
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Blokuješ? Pak
zaplatíš pokutu
Místo 920 korun platí od dubna řidiči, kteří svůj vůz při
blokovém čištění nepřeparkují, za „technický úkon“ třináct stovek. Ten spočívá
v tom, že odtahovka vůz nadzdvihne a po vyčištění silnice
jej vrátí zpět na místo. Takových řidičů zapomnětlivců
bylo podle pražské Správy služeb od začátku měsíce dvanáct. Úklid ulic bude probíhat až do října. BE L

inzerce

NOV I N K A
Cítíte se unavená
a máte pocit, že si s malým
dítětem nikdy neodpočinete?

RELAXAČNÍ POBYT
PRO MAMINKY S DĚTMI
Právě pro Vás je určen náš relaxační program, kdy
Vás budeme hýčkat procedurami a o Vaše dítě bude
postaráno v profesionálním zařízení určeném pro děti.
O Vás se postará tým lázeňských odborníků a o děti bude
postaráno v Dětské léčebně Dr. Filipa. Pobyt je určený dětem
již od 2 let věku. Ubytování v Hotelu Zámeček**** nebo
Zimní lázně***. Stravování polopenze pro maminku, plná
penze pro děti, včetně svačin a pitného režimu.
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího nám. 39/I, 290 33 Poděbrady

Rezervace:
tel.: 325 606 500

www.lazne-podebrady.cz

PRAHA
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Levnější plyn?
Vyplňte formulář

Stovky tisíc odběratelů plynu mohou
získat plyn o 11 procent levněji.

Sleva na plyn

Slevu 11 % zákazník získá, pokud se zaváže, že bude po
dobu tří let odebírat zemní
plyn od Pražské plynárenské.
●

Od 1. května budou mít slevu
k dispozici všechny domácnosti a maloodběratelé, kteří mají
smlouvu na zemní plyn od
Pražské plynárenské.

●

Zákazník nesmí mít vůči
Pražské plynárenské žádné
neuhrazené pohledávky.
Více o slevě www.ppas.cz/
akce-bonusy/sleva-11-plyn

Zprávy krátce

Slétnou se na Ladronce

Bude to prý největší čarodějnický rej v Evropě. Už v úterý
se na Ladronku slétnou čarodějnice, bude se tam vybírat
i ta nejkrásnější. Odpoledne tu budou programy pro děti,
ale i jejich rodiče, hrát tu bude Jaroslav Uhlíř, za dětmi přijdou divadelní neposlušná kůzlátka a přichystány budou
různé soutěže. Park večer ozáří hranice a celou událost zaMAF RA
končí ohňostroj. Vstup bude zdarma.

Dokumenty míří
do Langhansu
Filmy, které zabodovaly
v soutěži o cenu Pavla
Kouteckého, představí retrospektivní přehlídka. Ta
bude zahájena dnes v galerii Langhans a festival potrvá do 28. května.

inzerce

8 592222 009517

Jak na škůdce
Na náměstí Jiřího z Poděbrad se 30. dubna uskuteční akce ke Dni Země.
Lidé se tam mohou poradit, jak bojovat proti klíněnce. Na děti zase čekají
nejrůznější hry s ekologickou tematikou a se spoustou odměn. ME T

„Levnější plyn si odběratelé
od května mohou jednoduše
vyřídit v obchodních kancelářích naší společnosti nebo korespondenčně, od června navíc i prostřednictvím pražských poboček pošty,“ vysvětluje Miroslav Vránek z Pražské
plynárenské. Smlouvu je možné prodloužit také tak, že vyplněný formulář, který najdete
na internetu, zašlete na adresu společnosti. ROW

Řetěz. Obtočí
sv. Václava
Galerie hlavního města ve
čtvrtek schová dominantu
Václavského náměstí znovu
za pichlavý řetěz. Důvodem
je vandalství. Pomník je pravidelným terčem neukázněných turistů, kteří se po něm
snaží šplhat. Sousoší kvůli
tomu trpí, a rostou tak i náklady na jeho údržbu. ROW

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
23. dubna 2013

Zprávy krátce

Boj o Šumavu
Spor o zásahy proti
kůrovci v nejvzácnějších
částech šumavského národního parku rozdělil
členy vlády. Zatímco ministr životního prostředí
Tomáš Chalupa zítra
předloží vládě návrh zákona, který by umožnil
účinně zasahovat proti
kůrovci i v části první
zóny parku, ministerstvo zahraničí, jež vede
Karel Schwarzenberg, se
proti tomu postavilo.
Chalupa chce kvůli
kůrovci umožnit těžbu
i v té části národního
parku, která jinak patří
do zóny s nejpřísnějším
režimem. iDNE S.cz

Dotace. Prý
je nezneužili
Po podnikateli Radomíru Prusovi pátrá policie. Jeho firma
Exelsior Group z Bohumína,
která recykluje plastové lahve a patří v oboru mezi největší v Evropě, prý zneužila dotace. Ve hře je část z 315 milionů korun. Peníze měl podnikatel použít na jiné účely,
než byl deklarovaný nákup
strojů na recyklaci plastů.
Soudci poslal ze zahraničí dopis, v němž se hájí. Podle něj
má v kauze prsty i sama policie, která se snaží firmu poškodit. Podnikatel prý byl
i obětí Toflova gangu. iDNE S.cz
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DOMOV

Plzeňsko a Šumavu
jsme si pochvalovali
Kde se domácím
turistům líbí, tam
se rádi vracejí.

Nejvíce spokojeni byli domácí turisté po návštěvě Plzeňska, Českého lesa a Šumavy.
Například na Šumavě se návštěvníci nejvíce zajímali
o místní gastronomii, tradiční řemesla a výrobky, lidová
architektura zaujala nejvíc na
Plzeňsku a v Českém lese.
„Domácí turisté mají pozitivní vztah k místům svého
pobytu, do různých lokalit se
vracejí opakovaně,“ uvedla
agentura
Czechtourism,
podle které o výletu na stejné
místo uvažuje skoro 90 procent návštěvníků.
Podle průzkumu pak o uplynulé zimě skoro třetina Čechů jezdila za zimními sporty
na Českolipsko nebo do Krkonoš. V horských regionech se
také lidé nejčastěji ubytovávali. Tří- a vícehvězdičkové hotely byly nejnavštěvovanější na
Šumavě a v západočeských
lázních.

TOMÁŠ
BELICA

tomas.belica@metro.cz

Jedním z oblíbených cílů je jihočeský hrad Švihov.

●

●

●

Skoro 80 procent lidí používá auto, a to nejčastěji při
cestách na Šumavu, Českolipskoa do Jizerských hor.
Deset procent lidí jezdí vlakem, nejvíce na střední a severní Moravu a do Jeseníků.
Devět procent lidí cestuje
linkovým autobusem.

Jen na otočku

Na Plzeňsko bez dětí

Autem, nebo vlakem?
Jak nejčastěji do regionů cestujeme?

MAF RA

Většina lidí (66 procent) cestuje s partnery či přáteli.
●

●

●

Sami nejčastěji jezdíme na
Plzeňsko, do Českého lesa
a do západočeských lázní.
S malými dětmi cestuje
22 procent Čechů, s těmi
staršími jen 13 procent.
Děti pak nejčastěji bereme
na jižní Moravu, Českolipsko
a do Jizerských hor.

inzerce

Podporujte

7 PŘÍBĚHŮ SILNí stÝyCl!H

To, jestli se v destinaci ubytujeme, záleží na vzdálenosti.
●

●

„Štreku“ nad 100 kilometrů
si dá 23 % cestovatelů, třetina lidí zvládá výlety od 21
do 50 kilometrů. Do 20 kilometrů cestuje 27 % Čechů.
Téměř 70 procent cestovatelů se v cílové destinaci neubytuje, v penzionech a hotelích přespí jen 16 procent
z nich.

Čokoládové
mince. Dnes
na Andělu

a změňte svůj životn

Soutěž 7S přináší

•
•
•
•
•

zábavné lekce zdravého životního stylu
Partner soutěže
kvízy a soutěžní úkoly
zajímavé informace
silné příběhy
hodnotné ceny

Rozumné hubnutí v kurzech a na pobytech www.stob.cz

Registrujte se na www.stobklub.cz

Čokoládovou minci od milých dívek můžete dostat,
když do stojanu vrátíte přečtený výtisk deníku Metro.
Náš list pokračuje v kampani
na podporu sdílení novin
mezi čtenáři. Udělejte svému
Metru radost – tak zní motto
kampaně deníku Metro, která nabádá čtenáře, aby deník
po přečtení buď předali do
dalších rukou (spolucestujícím, kolegům či blízkým),
nebo ho vrátili do distribučního stojanu. Dnes se mince za
odměnu rozdávají na trase B,
ve stanici Anděl, zítra pak na
céčku na Florenci. ME TRO

Slevy a akce se nesčítají.
Akce neplatí v Outletech Štěrboholy a Hlavní nádraží, Praha.
Akce platí od 15. 4. 2013 do vyprodání zásob.

Zdarma jsou vždy levnější kompletní dioptrické brýle nebo levnější sluneční brýle. Nevyčerpanou hodnotu dražší kompletní
zakázky či slunečních brýlí nelze směnit za peníze ani další zboží. Slevy se nesčítají. Akce platí i pro outlety Štěrboholy
a Hlavní nádraží Praha. Akce platí od 4. 3. 2013 do odvolání.

... a uvidíte!

www.fokusoptik.cz

... a uvidíte!

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
23. dubna 2013

Euro. Referendum

Nečas. Ptá se
Julínka na
novou kauzu
Premiér Petr Nečas chce od
exministra zdravotnictví Tomáše Julínka stanovisko
k trestnímu stíhání kvůli
údajně nevýhodné smlouvě
na provozování letecké záchranky. Po jeho vyjádření se
premiér rozhodne o dalším
postupu. Podle protikorupční policie, která případ oznámila minulý týden, exministr
Julínek prý zneužíval pravomoci činitele a porušil povinnosti při správě cizího majetku. Škoda vzniklá státu údajně činí zhruba 792 milionů
korun. Č TK
Zprávy krátce

Brno ušetří za
elektřinu
Až 39,7 procenta nákladů na elektřinu ušetří
nyní jihomoravská metropole. Zapojila se do
elektronické aukce energií. Č TK

Jihlava patřila Zemi

Stejně jako se po celém Česku konají akce ke Dni Země,
i Jihlava patřila tomuto svátku. Malí i velcí se zapojili do
různých programů, na kterých se dozvěděli více informací o ekologii, problematice odpadů, získávali inspiraci,
jak z nepotřebných věcí udělat nové zajímavé výrobky
nebo jak zvládnout domácí kompostování.
MAF RA
inzerce
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Klokánkům
hrozí krach
Po sKartách a dopravních registrech krachuje
další záměr vlády, který
původně vypadal bohulibě. Stát chtěl dostat
malé děti z ústavů do
pěstounských rodin. Jenže kvůli novele příslušného zákona se dostal do
platební neschopnosti
Fond ohrožených dětí
a dětem v jeho Klokáncích hrozí, že skončí
v ústavech. iDNE S.cz

Stanovit pevné datum přijetí
eura by bylo chybou, pustil se
Petr Nečas do polemiky s prezidentem Zemanem. Ten totiž
připustil možné zavedení eura
v horizontu pěti let. „Vstup do

eurozóny musí být pro naši
ekonomiku výhodný a měli by
o něm rozhodnout voliči v referendu,“ sdělil Nečas. Podle něj
je situace v eurozóně „velmi
dynamická“. iDNES.cz

Bradáčová
vyhrála ve
při s policií

Šéf protikorupčního policejního útvaru Tomáš Martinec
rezignoval na svou
funkci.

Dohodl se na tom s policejním
prezidentem Martinem Červíčkem, odejde 15. května.
Skončil tak spor mezi ním
a státní zástupkyní Lenkou
Bradáčovou. Při odůvodňování svého rozhodnutí řekl, že si
neumí představit další konstruktivní spolupráci mezi
ním a Bradáčovou. „Jsou lidé,
kteří si nemusí sednout, a takto to bylo i v tomto případě,“
uvedl Martinec.
Pražská vrchní státní zástupkyně se na začátku dubna
obrátila na policejního prezidenta Martina Červíčka kvůli
„nepravdivému přenosu informací“ mezi zastupitelstvím

Citát

„Mám pocit, že
medializací je tato
práce mnou řízeného
útvaru naprosto
dehonestována.“
TOMÁŠ MARTINEC
BÝVALÝ ŠÉF PROTIKORUPČNÍ POLICIE

a protikorupční policií. V jednom rádiu Bradáčová mimo
rozhovor uvedla, že Martinec
na ni „vyrábí podjatost“, protože v kauze IT zakázek na ministerstvu práce policie prověřuje i jejího manžela. iDNE S.cz

OBCHOD STAROŽITNOSTMI
VÝKUP ZA HOTOVÉ – AUKČNÍ PRODEJ

PRAHA 4, MICHELSKÁ 12A

www.sapho.cz

KOUPELNY

PRO VŠECHNY
GENERACE

• rádi vykoupíme či přijmeme do aukčního prodeje
VEŠKERÉ OBRAZY, (kvalitní i běžné, poškozené,
nepodepsané, neznámí autoři), MINCE (zlaté,
stříbrné, celé sbírky), BANKOVKY, VEŠKERÉ
POHLEDNICE, BODÁKY, UNIFORMY, ŠAVLE,
VYZNAMENÁNÍ, VÁNOČNÍ OZDOBY, BETLÉM
(i papírový), HOUSLE (i silně poškozené). KAPESNÍ
I NÁRAMKOVÉ HODINKY (se stopkami, černým
číselníkem) i nejdoucí, NÁBYTEK
do r. 1970, sklo, porcelán, šicí stroje. Vykupujeme též
ZLATÉ A STřÍBRNÉ ZLOMKY A ZUBNÍ ZLATO.
1g ryzího zlata za 950 - 1 000Kč. STřÍBRNÉ
PřÍBORY.
KNIHY, ČASOPISY, KOBERCE
starý textil, přehozy, ubrusy atd.

HOUSLE A HUDEBNÍ NÁSTROJE
i silně poškozené!

jarní

Navštivte vzorkovnu
v Líbeznicích u Prahy
Mělnická 87
tel.: 283 090 766

PO-ST
ČT
PÁ
SO

7:30-16:15
7:30-20:00
7:30-15:00
9:00-13:00

akceVea
30%nýSsLortiment

na vybra

platí od 15. 4. do 15. 7. 2013
nebo do vyprodání zásob

• znalecké posudky, ocenění po telefonu zdarma
• jsme členové asociace starožitníků v ČR
• jistota reálně existující firmy s koncesí
• rádi přijedeme kamkoli i pro málo věcí
• nejlépe celé pozůstalosti
Návštěva možná po tel. dohodě.

Tel.: 602 229 348, 777 001 333
E-mail.: gregor999@seznam.cz

„Ve městě a na okreskách je Ford EcoBoost

prostě geniální.“
Časopis Speed, Česká republika

„Litrový tříválec Ford EcoBoost
boduje nejmenší spotřebou a cenou.“
Časopis Auto Tip, Česká republika
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Ford Focus s motorem EcoBoost
a bohatou výbavou za 329 990 Kč.

FORD FOCUS

Využijte výhodného úvěru ALL-IN se servisem v ceně od FORD CREDIT. Více informací na www.fordcredit.cz.
Kombinovaná spotřeba pro model Focus: 4,2–6,4 l/100 km; emise CO2: 109–149 g/km. Foto je pouze ilustrační.
Více informací u prodejců Ford, na www.ford.cz nebo volejte 800 FORD CZ (800 3673 29).

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
23. dubna 2013

08

SVĚT

Vyděšené pandy zůstaly viset na stromech a odmítaly slézt dolů

Zemětřesení, které si na jihozápadě Číny vyžádalo téměř 200 mrtvých a 12 tisíc zraněných, nezpůsobilo trauma jen místním obyvatelům. Notně
vyděsilo také pandy, které jsou symbolem provincie S'-čchuan a které tam žijí ve velké rezervaci. Pandy sice neutrpěly žádná zranění, v panice ale
vylezly na nejvyšší stromy a nějaký čas odmítaly sestoupit dolů. Tamní televize odvysílala i záběry na pandu usazenou nebezpečně na vrcholku
vysokánské borovice kymácející se ze strany na stranu. Rezervace sdělila, že zaměstnancům se již podařilo pandy uklidnit tak, že sestoupily
ze stromů zpět dolů na zem. Ošetřovatelé k tomu použili oblíbenou potravu pand, hlavně jablka, i volání jejich jmény.
G E TTY

Bombový útočník.
Už padlo obvinění
Džochar Carnajev, zadržený
pro podezření ze spáchání
atentátu v cíli maratonu
v Bostonu, byl včera údajně
při vědomí a na lůžku na jednotce intenzivní péče sporadicky odpovídal písemně.
Vyšetřovatelé se údajně zajímali především o to, zda
měli Džochar spolu se zabitým bratrem Tamerlanem,
kterého policie rovněž považuje za strůjce atentátu, ještě
nějaké komplice. Policie je
ale přesvědčena, že jednali
sami. Ještě včera byl Carnajev
formálně obviněn z použití
zbraně hromadného ničení
a zlovolného ničení majetku

Džochar Carnajev

AP

s následkem zabití. Bude-li
shledán vinným, hrozí mu
trest smrti. Obvinění dostal
v zalepené obálce, o případ se
zajímá i ministr spravedlnosti Eric Holder. Č TK

Vystrašené Nizozemsko.
Hrozil útok na školy

Úřady v nizozemském univerzitním městě Leiden včera kvůli anonymní hrozbě uzavřely
všech více než dvacet místních škol. Učinily tak poté, co
se v neděli na internetu objevila výhrůžka, že se jedna ze
škol stane terčem vražedné
střelby. Policisté pak zadrželi
bývalého studenta jedné školy.

Pohrůžku někdo umístil na
server 4chan. Na něm anonym
anglicky napsal, že zastřelí jednoho učitele a co nejvíce studentů v jedné z leidenských
škol. Bude prý mít u sebe revolver typu Colt Defender ráže
9mm a dopis, který jeho počínání vysvětlí. Hrozbu zachytila švýcarská policie a předala
nizozemským kolegům. Č TK

Francouz
přepral
krokodýla
Dvoumetrovému
krokodýlovi
uštědřil devětadvacetiletý Francouz
několik ran pěstí,
díky nimž přežil.

Slanovodní krokodýli

Tito tvorové dorůstají délky
až sedmi metrů a váhy více
než jedné tuny.
●

●

Ze střetu se slanovodním krokodýlem vyvázl francouzský
lodník v Austrálii nakonec jenom s pokousanou hlavou, krkem a rameny. Může za to
vděčit své odvaze a duchapřítomnosti. Yoann Galeran se
vydal do vody v Nhulunbuy,
aby doplaval pro člun, který
odnesl proud. Útok slanovodního krokodýla ho ale nezaskočil a hned se mu začal bránit. Už měl hlavu v krokodýlí
tlamě, ale začal do zvířete
mlátit pěstmi, dokud ho nepustilo. Když se pokusilo znovu zaútočit, odstrčil ho a uplaval do bezpečí.

Běžně se vyskytují
na severu Austrálie.
Od roku 1970 jsou chráněni
a jejich počet vytrvale stoupá, stejně jako počet jejich
střetnutí s člověkem.

Jakmile zvíře odrazil, vylezl do člunu a dostal se na
břeh, odkud jej potom převezli do nemocnice. Podle mluvčí policie Severního území
měl Francouz velké štěstí.
„Všechno mohlo dopadnout
mnohem hůř,“ řekla. Č TK

Zprávy krátce

Srbsko a Kosovo
jsou blíž Evropě

Evropská komise doporučila zahájit rozhovory
o přistoupení Srbska do
Evropské unie. Učinila
tak poté, co srbská vláda
včera v Bělehradě potvrdila dohodu o urovnání
vztahů s Kosovem. I to
má dostat možnost stát
se členem EU.

Teror hrozil na
železnici v USA
Severoamerické úřady
zmařily plánovaný teroristický útok na osobní
vlak mezi Torontem a
New Yorkem. Kanadská
policie se domnívá, že
plán podporovala Al-Káida, a potvrdila, že ve
dvou největších kanadských městech, Torontu
a Montrealu, byly zatčeny dvě podezřelé osoby.
Nemají prý nic společného s atentátem při maratonu v Bostonu. Č TK
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FINANCE

Ráj pro
podnikatele
tady není

Reformy.
Ano, ale ne
ty současné
Většina lidí souhlasí s nutností uskutečnit v Česku sociální, zdravotní a daňové reformy. Jen necelá třetina ale podporuje reformní kroky současné vlády. Před rokem byl
ale jejich počet ještě nižší. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Zásadní reformy
jsou nutné podle 78 procent
dotázaných, což je proti loňsku nárůst o čtyři procenta.
Potřeba reforem má většinovou podporu ve všech sociodemografických skupinách.
Nejsilnější je mezi podnikateli a živnostníky. Č TK

Téměř tři čtvrtiny
studentů míní, že
současné prostředí
v Česku nepřeje
začínajícím
podnikatelům.

Kurzy
EURO
25,95

Letadla Lufthansy nelétala

DOLAR
19,92
LIBRA
30,28
NAFTA:
NATURAL:

35,45
35,95

Stávka pozemního personálu včera téměř zastavila veškeré lety největších německých aerolinek Lufthansa. Podle
agentur byl na letištích relativní klid, protože aerolinky
v předstihu oznámily zrušení letů včetně 26 spojů mezi
Prahou a třemi německými městy. Zaměstnanci a vedení
jsou ve sporu kvůli novým kolektivním smlouvám. G E TTY

Pouze každý desátý student
si myslí, že jsou u nás dobré
podmínky pro start podnikání. Nyní podniká desetina studentů. Vyplynulo to z průzkumu, který v dubnu mezi 547
studenty středních odborných učilišť, středních a vysokých škol uskutečnila prostřednictvím agentury Ipsos
Asociace malých a středních
podniků a živnostníků. Podnikat chce podle průzkumu 24

Podpůrné programy

Téměř 90 procent mladých
prakticky nezná žádné
podpůrné programy pro
svůj podnikatelský start.
●

Jejich existenci i přesto
v drtivé většině považují
za velmi užitečnou.

procent učňů, 29 procent
středoškoláků a 23 procent
vysokoškoláků.
„Mladí lidé se do podnikání nehrnou,“ komentoval
data předseda představenstva asociace Karel Havlíček.
Hlavní bariérou je podle studentů nedostatek financí
a odvahy. Naopak motivací je
možnost finančního zajištění
a nezávislost. Č TK

inzerce

Víte, že alergici jsou náchylnější k infekcím?

Pečujte o svoji imunitu, může každému alergikovi pomoci
zmírnit či odstranit alergické stavy jako jsou např.:

24. dubna 2013 ve 21.00
3 km nebo 5 km
Stromovka Praha

Přidejte se a Pomozte
rozsvítit život
nevidomých.
startovné 450 Kč

I běhat ve tmě má smysl.
Děkujeme.

Prvních 500 zaregistrovaných dostane
sportovní tričko Nike a čelovku zdarma!
Více info na behprosvetlusku.cz

Světluška je dlouhodobý projekt
Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Hlavní partner

sirup pro děti již od 1 roku

• infekce horních cest dýchacích
• příznaky obdobné jako u nemocí
z nachlazení (včetně chřipky)

léčivý přípravek
čtěte pečlivě příbalovou informaci

Přípravky jsou k dispozici v lékárnách
nebo na www.samoleceni.cz

doplňky stravy

inPHARM, tel.: 241 432 133, e-mail: inpharm@inpharm.cz, www.inpharm.cz

Dopravní podnik chce ušetřit
na správě IT až 40 milionů Kč

WWW.DPP.CZ

Vypovězení všech smluv
s dosavadním dodavatelem a zajištění vybraných IT služeb vlastními silami. To je recept
k úspoře na IT službách
nového
managementu Dopravního podniku
hl. m. Prahy (DPP) pod
vedením
generálního
ředitele Milana Křístka.
Hodnota zakázky s dosavadním dodavatelem
IT služeb, společností
CSC Computer Sciences,
činí 190 mil. Kč ročně.
V rámci schválené IT
koncepce bude část aktivit nově vykonávat DPP
vlastními silami, počítá
se s náborem přibližně
25 specialistů. Na zbýva-

strategií efektivního řízení Dopravního podniku a hledáním provozních úspor bez vlivu
na cestující a kvalitu
dopravy. Kromě toho, že
ušetříme částku v rozmezí 30 až 40 milionů
korun ročně, navíc dojící část služeb se vypíší
nová otevřená výběrová
řízení.
Předpokládaná
úspora nákladů po uzavření nových kontraktů
je až 20 %, a to i po zvýšení mzdových nákladů
na činnosti převedené
do DPP.
„Vypovězení
smluv
a spuštění nové koncepce IT je v souladu s naší

Rozsah IT
služeb v DPP
• Přes 400 aplikací
• Přes 5 000 koncových
zařízení
• 175 serverů
• 25 lokalit
• Správa operačních
systémů, databází,
zálohování
a archivace
• Správa datových sítí

stáváme IT pod naši přímou kontrolu,“ uvedl
Milan Křístek, generální ředitel DPP.
Dopravní podnik začal
s přípravou nové koncepce IT v loňském roce.
Po nástupu Milana Křístka na post generálního
ředitele byla koncepce
upravena s tím, že část IT
služeb si zajistí DPP sám
(tzv. insourcing). Dopravce tak volí optimální model a přebírá větší část
odpovědnosti za fungování IT služeb. O tomto
kroku rozhodla možná
úspora. Tento rok mají
být na zbývající služby IT
vypsána čtyři otevřená
výběrová řízení.

Úspěšný bestseller

110 výletů s Dopravním podnikem
hlavního města Prahy opět v prodeji

• Již 3. vydání
• Ze šanonu lze jednotlivé výlety vyjmout a vzít s sebou na cestu samostatně
• Každý výlet obsahuje mapu, dopravní spojení a GPS souřadnice
• Systém ikon jednoduše rozlišuje náročnost a typ výletu
• Kniha obsahuje slevové kupony na vstupy do některých památek
v hodnotě více než 500 Kč
• Cena: 330 Kč

V prodeji v Infocentrech Dopravního podniku:
Muzeum, Nádraží Holešovice, Anděl,
Magistrát hl. m. Prahy – Jungmannova ulice

Pražské výlety
Metro / Tram / Bus

• Nová aktualizovaná aplikace pro iPhone
• 40 výletů po Praze s dopravním spojením pražskou MHD
• Online i offline mapy výletů
• Bohatá fotodokumentace
• Aplikace je dostupná v App Store za 3,99 EUR
• Více na www.dpp.cz

KULTURA
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Hip hop. Dnes s čistou hlavou

Suvereno

PE TRA J ANO ŠKO VÁ

Netradiční hiphopová událost se dnes koná v krásném
prostředí gotického sálu Novoměstské radnice v Praze 2.
Jako hlavní host vystoupí
Suvereno, který nedávno vy-

dal album Alchymista. Akce,
která u Karlova náměstí začíná už v 18 hodin veřejnou diskusí s účinkujícími o hloubkách rapových textů, se jmenuje Koncert s čistou hlavou.

Je totiž bez alkoholu, cigaret i drog. Trvá do dvou ráno,
vystoupí i Alex feat Moni,
Správnej Směr, DJ Mikro, Oliver Lowe i Revolta. Vstupné
je 150 korun. JAN DAVID

2
kultura

V Divadle Na zábradlí chystají premiéru Višňového sadu

Hry ruského dramatika a spisovatele Antona Pavloviče Čechova si v poslední době vyhlédlo hned několik pražských souborů. Po inscenacích Racka v Dejvickém divadle a Strýčka Váni ve Stavovském divadle se v Divadle Na zábradlí chystá na
1. května premiéra Višňového sadu v režii Jana Friče. Po řadě Léblových inscenací (Racek, Ivanov, Strýček Váňa), Třech sestrách (B. Ščedrin) a Platonovovi (Jiří Pokorný) je Višňový sad dalším čechovovským příspěvkem Divadla Na zábradlí. Na
fotografii ze zkoušky: Ivan Lupták, Natálie Řehořová, Natália Drabičšáková a Miloslav Mejzlík.
PATRIK BO RE C KÝ

Support Lesbiens: kapela
nabrala druhý dech

U Support Lesbiens proběhly na
konci loňského
roku velké změny.

čili lidi, že je to dobrý a že se
Support Lesbiens vracejí tam,
kam patří.

Na tento měsíc chystáte
první singl v nové sestavě.
Jak bude znít?

Ano, to je pravda. Teď už
mohu prozradit, že singl je
v takové fázi, že ho stačí pouze nahrát a smíchat. Jak bude
singl znít, to nechme jako
překvapení. Jinak na polovinu května chystáme k této
písničce i videoklip.

Kryštof Michal loni opustil
skupinu a následovali jej i tři
ze zbylých čtyř členů. Společně založili kapelu Portless.
Naopak Hynek Toman se rozhodl Support Lesbiens nezabalit a nabrat nové členy. Své
plány prozradil v rozhovoru
pro deník Metro.

Věděl jste od začátku, že
kapela musí pokračovat?

Ne, to ne. Hodně dlouho
jsem o tom přemýšlel a zvažoval všechna pro i proti, ale nakonec jsem se rozhodl, že
budu se Support Lesbiens pokračovat dál. Hodně k tomu
přispěla i ta velmi negativní
kampaň druhé strany, protože je pravda, že tolik špíny po-

Proč jste na pozici nového
frontmana oslovil právě
Czendu z Post-it?

Hynek Toman

ARC HIV

hromadě jsem dlouho neviděl. Dnes jsem tomu rád. Jak
se říká, všechno zlé je pro
něco dobré a život jde dál. Nebudeme fňukat, že nám někdo rozbil autíčko, ale budeme makat, abychom přesvěd-

S Czendou se známe léta,
je to super zpěvák, velký sympaťák a hlavně fajn člověk.
Hezky se nám to sešlo. Šel
jsem za ním s tím, že si ho
budu půjčovat z Post-it, ale
oni před koncem roku 2012
přerušili činnost. To je škoda,
ale pro nás dobrý, nemá u
nás teď zrovna málo práce.

Letní premiéra se chystá
v červnu před Bon Jovi,
jaký z toho máte pocit?

Bon Jovi je jedna z největších kapel na světě, takže je
jasné, že je to pro nás výzva.
Před takovou megakapelou si
nezahraješ každý den. Moc se
na to těšíme.

Co je teď váš hlavní cíl?

Přesvědčit fanoušky, že
Support Lesbiens fungují.
K tomu by nám měly dopomoci tři věci: nový singl, na podzim udělat album a odehrát
povedené koncertní křty.

Jste v kontaktu s bývalými
členy Support Lesbiens?

Ano, celkem pravidelně se
vídám se Sváťou Čechem, po
několika letech si můžu dát
kafe i s Yardou Helešicem, někdy se potkám i s Jirkou Volavým nebo s Martinem Vondráškem. S Kryštofem Michalem se teď opravdu nestýkám. KATE ŘINA NOVÁKOVÁ

Divadlo

Kabaret
v NoD
Po úspěšných inscenacích
Neúplný sen a NoD Quijote
přichází tvůrčí tým Nebeský,
Prachař (viz foto), Trmíková
s novým projektem Kabaret
Shakespeare. Původní
divadelní hra vychází
z Shakespearových sonetů
adresovaných milovanému
příteli a záhadné Černé dámě.
Premiéry proběhnou
24. a 25. dubna v NoD.

pište a foťte na mms@metro.cz, www.metro.cz
23. dubna 2013

Sudoku
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SERVIS
Napište svou bublinu

Kvíz
Máte rádi tradičního
1 Jeho
vánočního kapra?
původní forma

pocházející ze střední
Asie se nazývá:
a) kanic
b) kiunga
c) sazan

„Tak co, hoši,
už vám taky zabírají
ty psychofarmaka?“
AlžbětA Polišenská,
FAcebook

Hlavní roli ztvárnil:
a) T. Cruise
b) W. Smith
c) B. Willis

Tento historický
3 pozorovat
proces většinou nejde
a
rekonstruuje se až
evoluční teorií. Jde o:
a) ontogenezi
b) fylogenezi
c) morfogenezi

F O TO : 2x G E TTY

Své návrhy zasílejte
prostřednictvím SMS ve tvaru
METRO BUB jméno město a
váš text na číslo 9001106.
Délka SMS je max. 160 znaků
včetně povinného formátu.
Cena jedné SMS: 6 Kč

Počasí
DNE S

ZÍTRA

Č TVRTE K

PÁTE K

Min. 15
Max. 19

Min. 18
Max. 22

Min. 21
Max. 25

Min. 22
Max. 26

Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1

ČT1
14:25 Nejlepší Bakaláři
15:40 13. komnata
Evy Hruškové
16:10 Cestománie
16:35 AZ-kvíz
17:00 Všechnopárty
17:45 Černé ovce
18:00 Události v regionech
18:25 Taxík
18:55 Události za okamžik
a počasí
19:00 Události
19:50 Branky, body, vteřiny
19:59 Losování loterie
Euromiliony

20:00 3 plus 1
s Miroslavem Donutilem
Povídkový film. Hrají:
M. Donutil, E. Balzerová,
Z. Adamovská, A. Cibulka,
S. Valentová, J. Švandová,
P. Zedníček a další
21:25 Dobrá čtvrť
Anděl na zemi.
Rodinný seriál (2005)
22:22 Losování Šťastných 10
a Šance milion
22:25 Tísňová linka
22:50 Hercule Poirot
Dvacet čtyři černých
kosů. Detektivní seriál
(VB, 1989)
23:45 Dempsey
a Makepeaceová (14/31)
Miluji tě k smrti. Kriminální seriál (VB, 1984)
00:35 Rub a líc kultu značek

ČT2
14:30
15:30
15:55
16:50
17:00
18:15
18:45
18:50
19:15
19:35
19:50

Cíl: Bin Ládin
Babylon
Pašeráci knih
Při prevenci
máte větší šanci
Planeta YÓ
Kouzelná školka
Večerníček
Willy Fog na cestě
kolem světa (8/26)
Herkules (31/65)
Cesta do vesmíru
Vzdělávací pořad, 2010
Zprávy v českém
znakovém jazyce

20:00 Letečtí stíhači
v boji: Operace Bolo
Dokumentární seriál (USA).
Díky počítačové animaci
se ocitnete v kokpitu
Phantomu v boji proti Migu
21 v největší letecké bitvě
vietnamské války nebo
zažijete i souboje P-38
Lightningu s messerschmitty
nad Německem v roce 1944
20:50 Stopy, fakta, tajemství
21:20 Na cestě po Bukovině
21:45 Život herečky a zpěvačky
Ljuby Hermanové
podle Jana Špáty
22:05 Policejní kolt vzor 357
Akční drama
(Francie, 1976)
00:05 Magical Mystery Tour
Dokument (VB, 2012)
01:05 Galerie umění ll (5/13)

sousedním městem:
a) Kosmonosy
b) Rokytná
c) Březno

Přírodní kamenivo
5 říčního
získané tříděním
písku se

Technicky zajišťuje Expansion
Group, a.s. ATS, Infolinka: 776 999
199. info@atspraha.cz.

Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez
omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Teplotní rekord: 28,5 °C
Rok výskytu: 1968

Napište bublinu a reagujte
na sloupek na:
www.facebook.com/denikmetro

NOVA
12:35
13:00
13:55
14:45
15:40
16:35
17:00
17:40
18:30
19:30

S tebou je mi líp (21)
Námořní hlídka IV (16)
Vražedná čísla IV (16)
Odložené případy VI (20)
Zákon a pořádek:
Zločinné úmysly X (8)
Dva a půl chlapa (13)
Odpolední Televizní
noviny, Sportovní noviny,
Počasí
Kriminálka Miami (7)
Ulice (2392)
Rodinný seriál, ČR 2013
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

20:20 Ordinace v růžové
zahradě 2 (409)
Podezření. Rodinný seriál
(2013). Hrají: Z. Adamovská,
P. Rychlý, J. Čenský, D. Morávková, V. Kratina a další
21:30 Víkend
22:20 Noční Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
22:50 Zákon a pořádek: Útvar
pro zvláštní oběti XII (21)
Dozvuky. Kriminální
seriál (USA, 2010)
23:35 Nikita II (9)
Akční seriál (USA, 2011)
00:25 Kriminálka
New York V (17)
Kriminální seriál
(USA/Kanada, 2008)
01:10 Novashopping
01:45 Tipy ptáka Loskutáka
02:00 Rady ptáka Loskutáka

Napadá vás vtipný popisek?

NOVA CINEMA
09:30
10:15
11:30
11:45
12:30
13:20
14:10
15:10
16:00
17:25
18:15
19:05

Mladá Boleslav leží na
4 stavebně
řece Jizeře. Město je
srostlé se

V těle boubelky II (9)
Námořní hlídka IV (15)
Teleshopping
Vražedná čísla IV (15)
Pohřešovaní II (3)
Gilmorova děvčata VII
(13)
Andílci (91)
Popravdě řečeno (2009)
Hogo fogo Homolka
Gilmorova děvčata VII
(14)
V těle boubelky II (10)
Seriál (USA, 2010)
Pohřešovaní II (4)

20:00 Bledý jezdec
Western (USA, 1985).
Hrají: C. Eastwood,
M. Moriarty, Ch. Penn,
R. A. Dysart a další.
Režie C. Eastwood
22:10 Jednotka Uro
Akční film (Norsko, 2006)
Hrají: N. C. Broch,
N. Bro, B. Floberg.
Režie S. Faldbakken
00:05 Mr. & Mrs. Bloom (7)
Atentátník. Akční seriál
(USA, 2010). Hrají:
G. Mbatha-Rawová,
B. Kodjoe, G. McRaney,
B. Schwartz, M. Coxová
a další
00:50 Jednotka Uro
Akční film
(Norsko, 2006).
Režie S. Faldbakken

PRIMA FAMILY
08:05 M*A*S*H (168)
08:50 Prostřeno!
09:45 To je vražda,
napsala II (5)
10:50 Julie Lescautová III (13)
12:50 Policie Hamburk IV (4)
13:50 Návrat
komisaře Rexe X (11)
15:50 Rosamunde Pilcherová:
Ve svitu ohně
18:00 Prostřeno!
18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:40 Reportéři na vaší straně
19:55 VIP zprávy

20:15 Nikdo není
dokonalý
Žádný člověk nemůže
vědět všechno, mít znalosti
ze všech oborů lidského
poznání, být prostě
dokonalý. Dokonce i na
triviální otázky se někdy
jen těžko hledá okamžitá
odpověď. Nevěříte?
Přesvědčte se sami!
21:45 Ano, šéfe!
22:55 Sběratelé kostí VI (13)
Jezdec na střeše. Kriminální seriál (USA, 2010)
23:50 Myšlenky zločince VI (22)
Mučitel. Kriminální seriál
(USA, 2010)
00:50 Kriminálka Kolín I (1)
Hra s ohněm. Kriminální
seriál (SRN, 1999-2003)
01:50 Volejte Věštce

používá ve
stavebnictví jako:
a) žabíček
b) koníček
c) kačírek

Znáte správné odpovědi dnešního kvízu? Řešení: 1-c, 2-a, 3-b, 4-a, 5-c.

sci-fi film od
2 seNový
Josepha Kosinského
jmenuje Nevědomí.

ÓČKO
06:00
09:00
10:00
12:00
12:05
13:00
14:30
14:35
16:30

Ranní Fresh
Devadesátky v devět
Óčko hity
Óčko News
Simply the Best
Óčko hity
Óčko News
Mixxxer
Óčko flirt
Seznamka s Denčou: live
16:55 Óčko News
Hudba, film, zábava –
nikdo a nic nám neuteče
17:00 Óčko hity
Klipy nonstop

18:30 Óčko News
Hudba, film, zábava –
nikdo a nic nám neuteče
18:35 Óčko Expres
To nejlepší z Expresradia
19:30 Novinky
Nové klipy pěkně
pohromadě
20:00 CZ & SK
České a slovenské klipy
21:00 Hitzone 90's
Největší hity 90. let
21:45 Selebrity
Ruda z Ostravy o českém
populárním písečku
22:00 Hitzone Millennium
Největší hity nového
milénia
23:00 Love Zone
00:00 Music Game
Interaktivní hudební
soutěž
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SERVIS
Sloupek

Dopisy a vzkazy

TEREZA
BOUČKOVÁ

TICHÝ HLAS
ROZUMU
Zrovna jsem dočítala knihu Slavomila Hubálka, který bohužel nedávno zemřel, Zpovědník vrahů – příběhy zločinců, života a smrti očima psychologa, když to bouchlo v cíli maratonu v Bostonu. Pana Hubálka a jeho názorů si moc vážím, a tak
jsem při reportážích z USA těchto dní hodně myslela na to, co
by o pachatelích útoku čečenského původu, léta žijících a studujících ve Spojených státech, ale i o tom, jak se o případu referuje, řekl. Mediální masáž
z místa činu, neustálé popisováCitát
ní a ukazování toho, co se stalo,
„Necitovat v médiích zveřejňování všeho, co se pachabludy teroristů. Nedě- telů týká, stejně jako jejich možmotivace, kterou se zdá být
lat jim reklamu. Ml- ná
radikalizace směrem k podpoře
čet o těch hajzlech.“ islámu, je zřejmě přesně to, co
si teroristé přejí především.
Když se Slavomil Hubálek ve své knize vyjadřuje k Andersu
Breivikovi, který v Norsku za jeden den pobil sedmasedmdesát lidí a motivaci k svému „dílu“ vysvětloval opačně, než jak
se dnes podobné zločiny dějí – jako boj s hrozbou islámu,
píše: „Nejhorší, co se může stát člověku, který si hraje na temného věrozvěsta, je naprostý nezájem. Snad právě proto byl
Breivikův čin tak strašlivý – nezájem totiž pak vůbec nepřipadal v úvahu.“ Jsem přesvědčena – i když je to ve světě rozvinutých informačních technologií, kdy se zprávy šíří vlastně v přímém přenosu, nemožné – že nejlepším způsobem prevence
podobných zločinů by bylo ignorovat je. Necitovat v médiích
bludy teroristů. Nedělat jim reklamu, kterou zaplatili životy
obyčejní lidé, kteří byli v nesprávný čas na nesprávném místě. Mlčet o těch hajzlech.

Jezdím denně metrem
a to, co zažívám, by vydalo už na romány. Dneska
jsem se opravdu naštvala.
Na náměstí Jiřího z Poděbrad v dopoledních hodinách přeskakovala z metra do metra skupina zmalovaných a zmaškařených
děvčat a ve vagonu žádaly
cestující o všimné. Prý že
jsou maturanti a chtějí přispět na poslední zvonění.
Sledovala jsem, jak se lidé
zachovají. K mému údivu
ale hlavně nejstarší generace hledala zmateně v peněženkách a přispívala.
Vzpomínám na dennodenní upozorňování v médiích, jak jsou lidé důvěřiví
a naletí všemu, hovoří se
o filmu Šmejdi... Také
jsem studovala. Na poslední zvonění jsme chodili
po škole a před školou.
Dnes – že by to byly opravdové studentky, o tom pochybuji – to zkouší na lidech a zřejmě uspějí. Neuvěřitelná důvěřivost všech
těch lidí je šokující. Dokonce jim i dvojice policistů na zmíněné stanici přispěla na jejich „zkoušky
z dospělosti“.
M. PLOSOVÁ
dopisy@metro.cz,
www.facebook.com/
denikmetro
V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. Vzkazy zasílejte
přes SMS ve tvaru METRO
VZKAZ na číslo 9001106. Cena
SMS je 6 Kč včetně DPH. Zajišťuje Expansion Group a.s.

Anketa z Facebooku deníku Metro
Co říkáte tomu, že se bude znovu měnit jízdní řád MHD v Praze?

RADIKALISMUS
(ze sloupku Terezy
Boučkové na této straně)

„Kategoricky
odmítám, že by
náš útvar
konstruoval
jakýkoliv případ.“

Filip Stolín
Zatím to vypadá,
že tyto změny konečně
k něčemu budou.

Honza Gula
Každá jejich
změna je posun
k horšímu.

Hanka Dosoudilová
Mám toho plné
zuby, ale co my
s tím naděláme.

1. Směr usilující o zásadní
a nekompromisní (někdy
až extrémní) řešení
problémů 2. Radikální
názory, smýšlení.
Rozhodný postup, rázné
řešení vůbec
ZDROJ: AKADEMICKÝ
SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

TOMÁŠ MARTINE C , ŠÉ F
PROTIKORUPČ NÍHO ÚTVARU
Šéf protikorupční policie Martinec skončí, neustál spor s vrchní
státní zástupkyní Bradáčovou.

HOROSKOP

Přesné prognózy na míru!

VOLEJTE

906 701 701

Kompetentní poradenství od profesionálních poradců
Záruka spojení s poradcem dle vašeho přání
Dostupnost 24 hodin denně, 365 dní v roce, vč. svátků

Beran

21/3-20/4

Váhy

23/9-23/10

Dnes se nepředvedete zrovNeradi říkáte nepříjemnou
na v nejlepším světle, alespravdu do očí. Raději se spopoň co se opačného pohlaví týče. Ne- léháte na výmluvná gesta a jemné nashody vás budou provázet celé úterý.
značování. Tentokrát budete mít štěstí.

Býk

21/4-21/5

Štír

24/10-22/11

Váš vztah projde proměNesplněné pracovní povinnou. Nenechte se vyděsit, je
nosti způsobí, že se budete
totiž zcela přirozená. Všechno se vyvíjí svému šéfovi vyhýbat obloukem. Raději
a mění, včetně vás a vašeho partnera. překonejte lenost a trochu mákněte.

Blíženci

22/5-21/6

Střelec 23/11-21/12

Okolí se s vámi dnes rozhodVeškerý svůj čas budete
ně nebude nudit. Smíchem
dnes věnovat své nové lásce.
prodloužíte život nejen sobě, ale také V zaměstnání se sice ukážete, ale i tak to
všem ve vašem okolí. Jen tak dál.
s vámi kolegové nebudou mít lehké.

Rak

22/6-22/7

Kozoroh 22/12-20/1

Se svou prací začínáte ztráDnes se projevíte trochu jako
cet trpělivost. Než však uděmrzutý bručoun. Příčinou
láte nevratný krok, zvažte, zda má vaše bude dočasná deprese, která na vás padnespokojenost opravdu vnější příčiny. la. Úsměv vám ale sluší mnohem více.

Lev

Komiks

Slovo dne

Poslední zvonění

SCENÁRISTKA A SPISOVATELKA

Řešení sudoku

Výrok dne

23/7-22/8

Vodnář

21/1-20/2

Zakázané ovoce, které vás
Nechtěně se stanete svědky
nevyhnutelně přitahuje.
nepříjemné hádky. Nesnažte
Než však zhřešíte, raději si představte, se hrát na soudce a v žádném případě nejaké následky si s sebou ponesete.
podporujte jednu nebo druhou stranu.

Panna

23/8-22/9

Ryby

21/2-20/3

Vaše nadšení do práce nakaNetrapte se kvůli menší hádzí všechny kolem. S pracovce, kterou svedete se svým
ními úkoly budete hotovi v rekordním protějškem. Každý vztah musí čas od
čase a ještě stihnete pomoct kolegům. času projít menší či větší bouřkou.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ!
Poradci z oblasti esoteriky
vám se vším pomohou!

Pište SMS ve tvaru 62KD
a váš dotaz na 900 30 36
E.M.A. Europe s.r.o. , tech. zaj. Materna, 1sms/max.36Kč, 1min/max.70Kč, www.platmobilem.cz, www.ema.bz

Vydává METRO Česká Republika, a. s., se sídlem Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1, IČ 250 90 593. Tel.: 225 065 111. E-mail: dopisy@metro.cz; web: www.metro.cz.
Redakce: šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupci šéfredaktora: Jan David a Jan P. Štěpánek, e-mail: redakce@metro.cz. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.
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DNES ZA PENÍZE,
ZÍTRA ZA DOBRÝ POCIT
DOČETLI JSTE? PODĚLTE SE O SVŮJ VÝTISK
S OSTATNÍMI. VRAŤTE DENÍK METRO ZPĚT DO STOJANU
A ODMĚNA VÁS NEMINE.

NAŠE HLÍDKY VÁS V ČASE 7.00 - 9.00 ČEKAJÍ NA TĚCHTO STANICÍCH.

DNES 23. 4. SE NA VÁS TĚŠÍME NA
8. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.
15
15.
15
5.. 4
4..
16. 4.

Budějo
Budě
jovi
jov
vick
ická
ick
áC
Že
Že
elivsk
eliv
livsk
ského
ého A
Pa
Pa
almo
almovk
lmovka
aB
Ládv
Lá
Lá
ádví C
ádví
S
St
Str
ttrašnic
ašnická
ašnick
ašnic
ká
áA
N
Nám
Ná
á
ámě
ám
měs
mě
ěstí
ěst
stí
tí R
Re
Repu
Rep
epu
publ
pub
ubli
bliky
blik
iky
ky
yB
Chod
Chodov
Chodo
ov
vC

17. 4.
18. 4.
19. 4.
22. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.

Hradčanská
Hradčansk
adčan
A
Zličín
Zlič
B
Háje C
Dejv
Dejvická
A
Anděl B
Florenc C
Skalka A

ANDĚLU.
26. 4.
29. 4.
30. 4.
2. 5.
3. 5.
6. 5.

Smíchovské nádraží B
Kobylisy C
Karlovo náměstí B
Kačerov C
Černý most B
I.P.Pavlova C
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+
PLUS

With more than one and a half million subscribers, McDonnell is the most popular video blogger in the UK.

PRO F IME D IA.C Z

Why is Charlie
so cool ... like?

Metro and the British Council in Prague bring you a series called LearnEnglish Teens. For sixteen weeks,
we’ll be focusing on life of
(not only) teenagers. Enjoy!
Activity 1
Before you read, match the
words from the text to their
definitions.
●

●

1. bored
2. fame
3. fan
4. host
5. post
6. subscriber
a. someone who presents
a television show
b. someone who pays
money for a product
or service at regular
intervals
c. feel things are uninteresting or repetitious
d. put a message or video
on a website
e. a person who is enthusiastic about someone or something
f. being well known or recognised

In April 2007, a 16-year-old
British boy named Charlie
McDonnell was studying for
his exams. Being bored, he
turned on his laptop computer, found a website called
YouTube and watched a video of another teenager like
him. The teenager was sitting
in his bedroom and talking
about how bored he was. ‘I
can do better than that!’
thought Charlie. So he used
his laptop and webcam to
make his first video, and
posted it on YouTube.
Two days later he had 150
subscribers, so he decided to
make more videos. Oprah
Winfrey, the famous American television host, showed
one of them on her programme. In ‘How to be English’,
Charlie wears a suit and tie,
talks in a funny accent and
shows viewers how to make a
cup of tea. Charlie suddenly
became very famous in the
United States too.
To say thank you to all his
fans he made ‘Challenge
Charlie’, asking people to suggest funny or difficult things
for him to do. Challenges
included drinking tomato
ketchup, wearing all of his

English page
Dear readers, this is the last
lesson from the series called
LearnEnglish Teens.
●

●

Charlie McDonnell

YO UTUBE

Lesson No. 16

clothes at once and painting
himself purple!
Charlie is also a singer and
songwriter. His most popular
videos are of him singing and
playing the ukelele. In ‘Duet
with Myself’, he uses special
effects to sing about what a
boring person he is. This has
now been watched over 7 million times!
With more than one and a
half million subscribers,
Charlie is the most popular video blogger in the UK. He has
now made enough money to
buy a house with his friend

●

The British Council’s English
page will be back in autumn
with a new series.
Until then you can read
articles from Metro
International.

Alex. But what is the secret of
his success? ‘I make the kind
of videos that I want to
watch,’ he says. How has
fame affected him? Charlie
says, ‘I still sit in my bedroom
talking to my camera, and
that’s what I want to do.’
And how did Charlie do in
his exams back in 2007?
Well, he passed with nine A
grades and one B! He says he
wants to go to university, but
decided to try and make a career on YouTube before that.
So far, it’s going very
well! BRE NDAN DUNNE

✃

Activity 2
Put the sentences in the order
that they appear in the text.
●

1. Charlie became popular in

the USA after his video was
shown on a chat show.
2. Charlie made videos using
suggestions from his fans.

3. Charlie was inspired to
make his first video by another teenager.
4. He bought a house with the

Answers

For more fun activities to
help you learn English visit
http://learnenglishteens.britishcouncil.org

money he made.
5. His most popular video is
one in which he plays a stringed instrument.

Activity 1
1. c
2. f
3. e
4. a
5. d
6. b
Activity 2
3, 1, 2, 5, 4

inzerce

Rychlejší
a pohodlnější
Přihlaste se
na zkoušku FCE /
CAE na počítači!

T. 221 991 160
english.exams@britishcouncil.cz

www.britishcouncil.cz

www.metro.cz
23. dubna 2013

Ekzém dnes
trápí řadu lidí

Ekzémy patří
v současnosti mezi
nejčastější kožní
onemocnění.

inzerce

Když se objeví ekzém...

Pozor na škrábání

Svědění doprovází většinu
ekzémů, bývá velmi
intenzivní a úporné.
●

Ekzémům se někdy dokonce
říká civilizační choroba. Souvisí s moderním způsobem
života, stresem, nesprávnou
životosprávou a působením
alergenů.
Ekzém je kožní zánět převážně alergického původu.
„Charakteristickou známkou jsou osychající místa na
kůži, která následně zčervenají a zanítí se. Jiným nepříjemným projevem jsou malé
praskající puchýřky, jež často vytvářejí strupy s prasklinami,“ vysvětluje dermatoložka Věra Terzijská.
Přesné příčiny ekzémů nejsou bohužel známé. Někdo
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ZDRAVÍ

●

●

Vyvarujte se drbání.

G E TTY

na ně zkrátka trpí celý život,
jiného zase nikdy ekzém nepotká.
Důležitou roli hraje imunita organismu, náchylnost

Škrábání vede sice k pocitu
úlevy, ale hrozí zanesení
infekce a ekzém se
škrábáním zhoršuje
a aktivuje.
Zkuste je nahradit jiným manévrem, třeba tlakem nehtů
naplocho, promazáváním,
chladivou sprchou, zatnutím
pěstí a soustředěním.
U dětí můžete jejich pozornost odvést hrou. Na noc
jim lze pořídit na ručičky
bavlněné návleky.

k alergiím, ale i dědičnost.
Sklon k zánětlivým ekzémům se totiž přenáší z matky na potomka již v době těhotenství. MARKÉ TA KRÁLOVÁ

Deodorantům se raději vyhněte.

Co byste měli dělat a čeho se
vyvarovat, když se vám na těle
objeví ekzém?
●

●

●

Raději vynechejte z jídelníčku
všechny potraviny, které mohou vyvolat alergickou reakci.
Nejčastěji to bývá mléko, vejce, korýši, pšenice, čokoláda,
ořechy a jahody.
Raději se vyhněte také ostrým
a kyselým jídlům, kávě a alkoholu.
Naopak je vhodné jíst takzvaná probiotika – ta obsahují
laktobacily či bifidobakterie

PRO F IME D IA.C Z

(tablety, bio-jogurty), které obnovují přirozené funkce střevní sliznice.
●

●

●

●

Noste prádlo z čisté bavlny,
která kůži dráždí méně.
Koupejte a sprchujte se maximálně jednou denně, abyste
zabránili vysoušení kůže. Při
mytí vlažnou vodou používejte olejové čisticí báze.
Vyhýbejte se deodorantům,
perličkovým koupelím a parfémovaným výrobkům.
Kůži si osušujte tlakem
a poťukáváním, nikoli třením.

Kancelář řádkové inzerce: Václavské náměstí 1, palác Koruna, Praha 1, po-čt 800-1800, pá 800-1700
tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653

SERVIS
L E V N É U BY T OVÁ N Í V H O L E Š OV I C Í C H

Bydlení v blízkosti centra
jen 4000 Kč/měsíčně
Ubytovna Tusarova 31, Praha 7
(nedaleko Holešovické tržnice)
nabízí zařízené dvoulůžkové pokoje.

775 901 712

NEJLEVNĚJŠÍ
VYKLÍZENÍ
JARNÍ ÚKLID

Fa Sál vyklízí sklepy, půdy, byty
Drobné demolice vč. nakládky a skládky

Mobil: 603 455 868, tel./fax: 272 701 997

www.sal.cz info@sal.cz
PRONÁJEM KONTEJNERŮ
KONTEJNERŮ

VÝKUP ZLATA!
ŽALUZIE, ROLETY

Aleš SUCHÝ
Tel.: 728 863 201

l
l

l

záruka 3 roky
doprava zdarma
montáž do 3-5 dnů

kupón
sleva 60%
z ceny
mont. žal.

PENÍZE
IHNED

za nejlepší cenu hotově
www.avarrio.cz
Soukenická 8 , Praha 1

737 858 585

Bez rozdílù
všem ještì dnes

595 538 801
PŮJČKY
od

5 - 50 000 Kč

BEZ ROZHODČÍ DOLOŽKY
A POPLATKU PŘEDEM

POUZE PRAHA
A KLADNO

731 782 308
605 246 323

www.uverihned.cz

E.M.A. Europe sro, tech. zaj. Materna, pro starší 18let, max.
1sms/50Kč; 1min/90Kč, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

• Milování s troškou naší

čokolády! Brnk ni na tel.:
844 844 001, 5Kč/min.

• Milenka do nepohody! Ženy

18 - 80 let! Čekají na TEBE! Piš
hned SMS ve tvaru 54VB a text
na 909 15 40

• Potěš svou přízní trochu oš-

klivou, ale sexuálně výkonnou
Libušku! Vytoč 909 80 50 40
nebo piš SMS na 909 15 36
s kódem 31EC a textem!

• V životě skromná v soukromí

náročná a neukojitelná penzistka Radka 59. Bujný apetit
a chuť do SEXU jsem neztratila!
Volej 909 90 99 25 kód HC50

ZBU Czech Republic s.r.o.
přijme:

OSOBY ČÁSTEČNĚ
či
PLNĚ INVALIDNÍ
na hlídáhí vybraných
objektů v Praze.
Tel.: 284 813 307
724 351 250

• Ve svém nabitém programu

nemám moc času na dlouhé
milování! RYCHLOVKA kdekoliv! Podnikatelka Karolína
31. Brnkni mi na 909 801 801
nebo písni SMS na 909 15 50
s kódem 19HE a tvůj text!

3

pište a foťte na mms@metro.cz
23. dubna 2013
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Hradec má
nejmladšího
trenéra ligy
Fotbalisty Hradce Králové povede po odvolaném
Jiřím Plíškovi dosavadní
kouč klubové juniorky
Luboš Prokopec, který se
stal v 31 letech nejmladším trenérem v historii
české ligy. Hned na začátku ligové kariéry ho
čeká nelehký úkol – zachránit Hradec Králové
v první lize.

sport

Petružálek jde
zpět do
Chabarovsku

McDowell vyhrál turnaj až v rozstřelu

Druhý golfista světa Rory McIlroy zatím nezáří, přesto Severní Irsko slavilo na PGA Tour
titul. Graeme McDowell porazil v Hilton Head v rozstřelu Američana Webba Simpsona
a ovládl turnaj RBC Heritage. McDowell udržel v náročných větrných podmínkách nervy
a parem rozhodl hned na první jamce rozstřelu o své výhře. Loňský vítěz US Open Simpson potřeboval tři paty a zahrál bogey. „Vítr byl nárazový a záludný, Webba je mi líto,“
řekl McDowell. Hráče trápily poryvy, jež místy dosahovaly rychlosti přes 60 km/h. G E TTY

Český hokejový útočník
Jakub Petružálek se po
zisku mistrovského titulu v Kontinentální lize
v dresu Dynama Moskva
vrací do Chabarovsku.
Sedmadvacetiletý hráč
přišel do Dynama v lednu. Už tehdy se ale oba
kluby dohodly, že jen do
konce sezony. Č TK

Straka: Titul zapijeme
a pak jdeme makat dál
Martin Straka se
v Plzni dočkal extraligového titulu.
Teď čeká majitele
klubu další práce.

Jiří Dopita

Hrát už
nebude
Útočník Jiří Dopita ukončil ve
44 letech hokejovou kariéru.
Olympijský vítěz z Nagana
a trojnásobný mistr světa
bude asistentem trenéra
Petra Fialy v prvoligovém HC
Olomouc, který vlastní. Klub
to uvedl na svých webových
stránkách. „Chtěl jsem sice
kariéru završit podobně jako
Martin Straka velkým
úspěchem, tedy postupem
do extraligy, ale nevyšlo to,“
uvedl Dopita na klubovém
webu.

Sen posunout Plzeň až na vrchol a získat premiérový mistrovský titul si útočník Martin Straka splnil. Po návratu
z NHL v roce 2008 se z pozice
generálního manažera, majitele klubu i kapitána týmu postaral o jeho ekonomickou
stabilitu i sportovní vzestup.
Číslo dne

6801

Play-off hokejové extraligy
sledovalo na stadionech
v průměru nejméně diváků
od roku 2003. Celkových 54
zápasů navštívilo 367 246
diváků, což je 6801 lidí na
zápas. V roce 2003 chodilo na
boje o titul v průměru 6504
příznivců na utkání. Loni činil
průměr 7719 na zápas.
Nejvyšší návštěvou letos
bylo 12 668 diváků na páté
semifinále mezi Slavií a Plzní.

Ani po historickém úspěchu ale Straka nemíní v nasazení polevit. „Jsem za titul
šťastný. Tím to ale nekončí.
Popijeme a jdeme makat.
Mužstvo musíme doplnit,“
řekl Straka.
Straka si oslav užije krátce
a vrhne se znovu do práce.
„Měsíc a půl jsem nic nedělal,
všechno jsem dal hokeji, teď
mě čeká spousta práce. Těším se na ni. Dva dny si to užiju, pak začnu pracovat, ať
jsme silní na příští sezonu,“
prohlásil o přestavbě týmu Indiánů, který přijde například
o opory Marka Mazance a Jakuba Kováře. Č TK

Na hokejisty čekalo více než dva tisíce fanoušků.

Motivace. S pohárem
přijeli za fotbalisty

Hokejisté Plzně se
rozhodli oslavit
mistrovský titul
i se svými fotbalovými kolegy. Oslavy včera ráno přesunuli na fotbalový
stadion, aby motivovali hráče Viktorie,
kteří rovněž usilují
o ligový triumf. Po nočním návratu ze Zlína, kde
plzeňští hokejisté vyhráli roz-

hodující sedmý finálový zápas, a následných oslavách s fanoušky se tým kolem deváté hodiny
ranní přesunul do
Štruncových sadů.
Před stadionem čekali hokejisté na fotbalisty sjíždějící se na
trénink a srdečně je vítali fanouškovskými pokřiky. Č TK

Č TK

Nej play-off 2013
Dva nejdelší zápasy v historii
hokejové extraligy nabídlo
uplynulé play-off.
●

●

Sedmá finálová bitva mezi
Zlínem a Plzní byla 54. duelem z 59 možných utkání.
Kapitán Indiánů Martin
Straka rozhodl v neděli ve
druhém prodloužení v čase
96:15. Delší zápas se hrál
v pátém utkání předkola
play-off mezi Českými Budějovicemi a Vítkovicemi, kde
se rozhodlo v čase 113:51.
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Finále bude
bez Češek

Zprávy krátce

Odškodné za
impotenci
Keňský rozhodčí se soudně domáhá odškodnění
po národní fotbalové federaci, protože po loňském
napadení při utkání údajně zůstal impotentní. Mar-

tin Wekesa požaduje 240
tisíc dolarů, v přepočtu
přes 4,7 milionu korun.
Na Wekesu před rokem
zaútočil člen realizačního
týmu klubu Sparki Youth,
který vběhl na hřiště, kde
chytl sudího za varlata a
surově mu je zmáčkl. Č TK

České tenistky
nakonec recept na
poražení Italek
nenašly. Ve finále
tak budou po dvou
letech chybět.

Fotbal. Slavia
porazila Slovácko

Teprve včera se kvůli nedělnímu dešti dohrávalo semifinále Fed Cupu mezi Itálií a Českem. Do dvouhry proti sobě
nastoupily týmové dvojky Roberta Vinciová a Lucie Šafářová. Ačkoliv česká tenistka
předvedla velmi bojovný výkon, na Italku to nestačilo
a Šafářová prohrála 3:6, 7:6
a 3:6. Porážka ji dohnala až
k slzám. „Mrzí to strašně,
když jsem byla takhle blízko.
Nechala jsem na kurtu úplně
všechno, co šlo,“ řekla zklamaná tenistka. RB

Fotbalová nejvyšší soutěž včera zakončila 24. kolo dohrávkou mezi pražskou Slavií
a Slováckem. Když se na podzim hrálo v Uherském Hradišti, nadělili domácí Slavii tři
góly. Včera Pražané na domácím hřišti v Edenu hostům porážku vrátili díky gólu kapitána Karola Kisela z 26. minuty.
Slovácko tak prohrálo už sedmý soutěžní zápas v řadě. Přitom ve včerejším utkání si vytvořilo šance jako první. Proměnit je však jeho hráči nedovedli. Ani Slavii se ale až na
Kiselovu trefu střelecky nedařilo. RB

inzerce

Lucie Šafářová bojovala ze všech sil.

AP

Tabulka po 24. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Plzeň
Sparta
Jablonec
Olomouc
Liberec
Dukla
Boleslav
Slavia
Jihlava
Brno
Slovácko
Příbram
Teplice
Ostrava
Hradec Kr.
Budějovice

24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
23
24
24

16
16
11
11
11
9
10
7
6
7
6
5
5
5
4
5

5
5
8
7
5
10
6
9
11
4
6
9
8
7
9
5

3
3
5
6
8
5
8
8
6
13
12
10
11
11
11
14

43:15
41:16
42:30
34:24
32:29
40:28
29:28
28:27
27:33
25:41
26:34
22:34
26:37
26:34
23:34
19:39

53
53
41
40
38
37
36
30
29
25
24
24
23
22
21
20

