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ANI NEJLEPŠÍ VÝKON
K
VÝHŘE
NEPOMOHL
HOKEJISTÉ PROHRÁLI NA MISTROVSTVÍ SVĚTA O GÓL S KANADOU

inzerce

Pozor!
Pozítří tajenka
plná pohody!

STRANA 16
Troufni si na jemnost.

Pondělí, 13. května 2013

Největší deník v ČR

Č. 91, www.metro.cz
Svátek slaví: Servác
Min. 120
Max. 160

Dávejte pozor na léky,
které nabízejí e-shopy
Ohrožují zdraví. Odborníci varují: jak si na internetu dávat pozor? Padělky a nelegální přípravky. K nám
nejčastěji míří z asijských zemí. Státní úřad pro kontrolu léčiv. Řeší pravidelně kolem stovky podnětů STRANA 2

Prahu včera zalil pestrobarevný proud skoro deseti tisíc maratonců

Výstřel pražského primátora Bohuslava Svobody včera dopoledne odstartoval 19. ročník Pražského mezinárodního maratonu. Po nedávném teroristickém útoku při maratonu v Bostonu doprovázela pražský závod největší bezpečnostní opatření v jeho historii. Policie nicméně v souvislosti s maratonem neměla hlášeny žádné výjimečné události. Pro běh včera v Praze po několika deštivých dnech panovalo ideální počasí. Devět a půl tisíce profesionálních, ale hlavně amatérských běžců vyrazilo na více než 42 kilometrů dlouhou trasu, která je zavedla od Smíchova po Libeň a přes uličky Malé Strany
až pod Nuselský most. Zatímco profesionálové bojovali o pořadí, motivací pro amatéry bylo překonat sami sebe. Více na straně 17
Č TK – MIC HAL D O LE ŽAL
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Léky přes internet:
riskujete své zdraví

Padělky a nelegální přípravky k nám
nejčastěji míří z asijských zemí.

Zatímco viagru nebo různé
přípravky na hubnutí u nás
dostanete jen na předpis,
v některých zemích třetího
světa bývají volně prodejné.
Proč tedy chodit k lékaři pro
předpis, když si tyto přípravky lze jednoduše objednat
přes internet? Odpověď je nasnadě: při nákupu přes web
si totiž nikdy nemůžete být
jisti původem zboží a u léčiv
byste měli být obezřetní minimálně dvojnásob.
„Problém padělků se již netýká pouze textilu, hudebních nosičů a dalších, ale i
zdraví nebezpečné oblasti,
do které spadají léky,“ říká
Pavel Březovský, šéf Státního
ústavu pro kontrolu léčiv.

„Ústav pravidelně řeší okolo
sto podnětů za rok a zároveň
bojuje s nelegálními nabídkami i pomocí správců vybraných stránek, kteří také spolupracují na odstranění protizákonných nabídek,“ dodává

Citát

Březovský. Vedle internetu
se ale různé padělky léků a
nelegální přípravky také mohou objevit v tržnicích a různých fitness centrech.
Naopak to, že by se kdy padělky objevily v českých lé-

Citát

„Celní správa jen v období od ledna do března zachytila přes sedm
tisíc nelegálních léků.“

„Za posledních deset
let nepamatuji žádný
případ padělaného
léku v české lékárně.“

PAVEL BŘEZOVSKÝ,
ŘEDITEL SÚKL

LUBOMÍR CHUDOBA,
ŠÉF ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

kárnách, vehementně vylučuje šéf České lékárnické komory Lubomír Chudoba. „Naše
lékárny jsou stoprocentně
bezpečné. I když nemohu dát
ruku do ohně za všechny,
vlastněné cizinci,“ říká Chudoba s tím, že zase v evropských lékárnách se padělek
občas může objevit.
Ať už se jedná o padělky
léků nebo nelegální přípravky (například ty vyrobené oficiální farmaceutickou firmou, ale neschválené žádnou ze zemí pro užívání), riziko pro zdraví je při jejich užívaní stejně vysoké.
Každý, kdo nakupuje léky
přes internet, by měl pořizovat jen léky volně prodejné,
registrované a jen na takovém webu, kde je uveden provozovatel, a to schválená kamenná lékárna.

TOMÁŠ
BELICA

tomas.belica@metro.cz
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Na mateřskou povinně i muži
To je představa
ČSSD, která chystá
svá předvolební
témata.

Návrhy na zlepšení rodinného života předložili sociální
demokraté.
Mezi nimi je i povinnost
školek přijmout dítě nad tři
roky věku, možnost péče cer-

tifikovaných chův či povinné
střídání matky a otce na rodičovské dovolené.
„Navrhujeme uzákonit povinné dělení rodičovské dovolené mezi otce a matku. Zaměstnavatelé si musí zvyknout, že nejen žena je ‚nespolehlivou‘ zaměstnankyní s ‚rizikem‘ rodičovství,“ stojí v tiskové zprávě.
Nápad zaskočil poslankyni
TOP 09 Helenu Langšádlovou. „Rodina je suverén a ro-

Štěstí opilého. Vzácný obraz.
Vodák to přežil Je teď desátý
O štěstí může mluvit šesta- nejdražší u nás
dvacetiletý vodák, který se v

sobotu ztratil v nepřístupném a nebezpečném terénu
rašeliniště na horním toku Vltavy. Záchranáři ho našli vyčerpaného a podchlazeného
po pás zabořeného v rašelině.
Opilého mladíka vysadili kamarádi z lodě na břehu kousek za soutokem Teplé a Studené Vltavy poté, co loď třikrát převrátil. Později spolu
měli mít sraz. iDNE S.cz

Obraz Zátiší malíře Bohumila
Kubišty z roku 1909 se včera
na aukci v Topičově salonu v
Praze vydražil za 15,7 milionu korun bez aukční přirážky. Vyvolávací cena byla 12
milionů korun, přirážka činí
16 procent. Kubištův obraz se
tak stal desátým nejdráže prodaným obrazem na aukcích v
České republice od roku
1990. Č TK

diče sami musí rozhodnout, v
jaké podobě budou společně
pečovat o děti. Rozhodně to
nesmí být stát, který bude
tímto způsobem do jejich
práv zasahovat,“ řekla předsedkyně stálé komise pro rodinu ve Sněmovně a místopředsedkyně TOP 09.
Desatero návrhů, jak podporovat rodiny s dětmi, zpracovalo pro ČSSD devět žen z
občanského sdružení Oranžový klub. To je navázáno na so-

Místo
zvolte

ciální demokracii. Jeho členkou a jednou z autorek návrhu je Michaela Marksová-Tominová, sociálnědemokratická stínová mluvčí pro lidská
práva a rodinu.
„Prorodinnou politiku sociální demokraté považují za
jednu ze svých klíčových programových priorit. Proto připravujeme změny, které se
zaměří právě na rodiny s dětmi a pomohou jim v jejich nelehké situaci, zhoršené refor-

Banky

jiné řešení!
80 000 Kč
250 000 Kč
500 000 Kč
2 000 000 Kč

5 let
1 528 Kč
4 775 Kč
9 550 Kč
38 200 Kč

Bašty 8, 602 00 BRNO,

Nen
ahlí
žím
re
věk gistrů, e do
ové
ho o bez
mez
ení

mami pravicové vlády Petra
Nečase a Miroslava Kalouska,“ míní předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.
Langšádlová označuje návrhy za populismus a nastolování sociálního inženýrství.
„Nemyslím si, že mohou vést
ke skutečné pomoci skloubit
práci a rodičovské role. Některé kroky jsou opravdu klasickými projekty sociálního
inženýrství,“ domnívá se poslankyně. iDNE S.cz

Spolehlivý
partner

15 let
720 Kč
2 250 Kč
4 500 Kč
18 000 Kč

☎

516 116 500, 516 116 501, 516 116 502
773 913 236, 773 913 184

Otvírací doba: Po – Pá: 8:00 – 18:00, Pro bližší informace se na nás s důvěrou obraťte!

inzerce

zdarma
zín květen 2013

první unisexový maga

men women only

jší

Spam. Nejotravně
byznys světa

Zvětšení penisu,
né
zázračné diety, faleš
ch
výhry v nesmyslný
le
soutěžích. Jak se tímh
dají vydělat miliony?

Jaro je tu. Čas
na grilovačku

je docela
Správné grilování
skvělé
věda. Zkusili jsme
y pod
grilovací vychytávk
dohledem profíků.

Jana
Stryková

Hvězda Ordinace
zažívá
v růžové zahradě
je
bláznivé časy. „Teď
to masakr,“ říká.

www.metro.cz
13. května 2013
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Test začíná
s odporem
části rodičů

V kunratické malotřídce otestují
jednoho páťáka.

Do hotýlku u Vrchlabí narazilo letadlo

V Prostředním Lánově u Vrchlabí na Trutnovsku v sobotu odpoledne spadlo čtyřmístné letadlo Socata. Narazilo do hotelu, který byl téměř prázdný. Dvoučlenná posádka byla
podle záchranných složek ve vážném stavu přepravena do nemocnice.
PO LIC IE Č R

inzerce

Turistika

pro celou rodinu

www.vychodni-morava.cz

Padla mi
do oka

• Báječná dovolená pro každého
• Cenově dostupná a všude blízko
• Zábava pro děti, poznání pro dospělé
• Speciality a lahodné prameny
• Turistika, cyklovýlety, relax i památky
UNESCO

Druhý cvičný ročník testování žáků pátých a devátých
tříd začíná právě dnes. Testy
jsou ale proti srsti mnohým
rodičům, kteří za jejich zrušení nebo změnu podepisují petici.
„Nechceme, aby povinné
plošné testování umožňovalo
měření a srovnávání celé jedné generace dětí, kdy vždy
bude polovina dětí patřit
mezi padesát procent horších, toto zařazení může pak
ovlivnit sebevědomí dětí,“
stojí v textu petice, která k
minulému pátku čítala přes
tisícovku podpisů. Někteří rodiče dokonce hrozí tím, že
své děti ze školy kvůli testům
omluví.
Deník Metro tedy oslovil
několik základních škol s dotazem, zda již někdo omluvenky poslal.
„Absolutně se nás to netýká a nevím, že by proti tomu
brojili rodiče nebo naši učitelé,“ říká ředitel úpické školy
Lány Petr Kalousek. „Asi jsme
divní,“ směje se ředitel, který
prý z loňských testů „nemá
špatný pocit“.
Omluvenky nedorazily ani
do ZŠ Bítovské v Praze 4, kde
letos bude v obou ročnících

Citát

„Nesouhlas rodičů
s testy není důvodem
pro uvolnění dětí
ze školní výuky.“
MAREK ZEMAN,
MLUVČÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ

testy skládat 90 dětí. „Nikdo
nic neposlal,“ říká ředitel Michal Novák.
Trochu kuriózní situace
dnes nastane v malotřídce v
Kunraticích na Liberecku.
„Máme jen jednoho páťáka a
jeho rodiče s testy také nemají problém,“ řekla ředitelka
školy Edita Woideová.
Podle ministerstva školství
případnou omluvenku posoudí sám ředitel školy.

TOMÁŠ
BELICA

tomas.belica@metro.cz

Řecko & Kypr

Dotované zájezdy – Podzimní Kypr – Levně nejen
pro seniory Zdarma z 88 míst ČR na/z letiště do Prahy a zpět.

Zdarma též 1 celodenní výlet po památkách a přírodních krásách ostrova

18.10. - 29.10.
29.10. - 5.11.
5.11. - 12.11.
12.11. - 19.11.

děti
od

8 900 Kč

Léto 2013

ostrov Kypr

ostrov Kypr

kombinovaná
okruh celým Řeckem přeprava
ostrov Rhodos

ostrov Rhodos

ostrov Kypr

ostrov Kos

poloostrov Peloponés 
Olympská riviéra







Dny

12
8
8
8

Ubytování

H3*
H3*
H3*
H3*

Strava

PP+
PP+
PP+
PP+

Cena (Kč)

15 450
13 100
12 700
12 600

Zdarma zajišťujeme svozy z 88 míst ČR na/z letiště do Prahy a zpět

23.05. - 03.06.
23.05. - 03.06.
26.05. - 06.06.
28.05. - 07.06.
28.05. - 07.06.
03.06. - 13.06.
03.06. - 13.06.
06.06. - 17.06.
06.06. - 17.06.

12
12
12
11
11
11
11
12
12

H3*
H3*
H2/3*
H2+*
H3*
H3*
H3*
H2+*
H3+*

PP
ALL
PP
PP+
ALL
PP
ALL
PP
PP

12 990
16 990
11 990
10 990
11 990
13 990
14 490
13 990
14 990

H - hotel, PP+ - polopenze plus = polopenze vč. nápoje u večeře, PP - polopenze, ALL - all inclusive

Léto 2013 slevy až 15

%

katalog zasíláme
zdarma

VTT – Praha 2, Ječná 10, tel.: 224 920 177, info@vtt.cz, Brno – Josefská 8, tel.: 542 210 736, brno@vtt.cz
zelená linka: 800 100 130 • www.vtt.cz • www.facebook.com/ck.vtt
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Nové značky? Ne,
lidová tvořivost

Řidiči občas nestačí koukat, na co je
u silnice upozorňují dopravní značky.

Trojúhelníková
dopravní
značka s obrázkem krávy
upozorňující na pasoucí se
koně je normální a neměla
by překvapit žádného řidiče.
Když je ale na stejné značce vyobrazen opilý člověk
s lahví v ruce, něco není v pořádku. Pokud si myslíte, že taková značka neexistuje, jste
na omylu. Ještě nedávno visela v obci Obděnice na Příbramsku před místní hospodou, kde měla chránit opilce.
Zvláštní dopravní značka
se objevila také v Třebihošti
(na obrázku). „Pevnostní nárazník doporučen,“ píše se
na doplňující tabulce pod
značkou s černým obrázkem
kance. „Co se týká dodatkové
inzerce

Značka s čuníkem P. NAVRÁTIL

tabulky, na ní dle vyhlášky
může být napsáno prakticky
cokoli smysluplného. Nicméně zrovna u tohoto případu
jsme přesvědčeni, že nejde o
žádné oficiální značení, ale o
svérázný produkt živelné lidské tvořivosti,“ říká Zdeněk

Neusar z tiskového oddělení
ministerstva dopravy. Na
místním úřadě neměli minulý týden v pátek o značce potuchy. „Neviděla jsem ji. Ale
divočáků tady máme dost, dávalo by to smysl,“ řekla Metru místostarostka Třebihoště
Jana Hlavatá.
Že nejde o práci silničářů,
pak prozradil jeden z místních. „Značku nechal udělat
jeden známý kvůli divočákům,“ potvrdil Eduard Soukup z Třebihoště. A kdo by si
snad myslel, že podivnější dopravní značky už ani nemůžou existovat, ten by se mýlil.
V Březnici na Příbramsku
si například místní nechali
vyrobit speciální značku. Ta
však překvapivě není určena
řidičům aut, ale sáňkařům,
kterým zakazuje sjíždět kopec končící přímo na silnici.
Ve Vraném nad Vltavou se
zase lidé jednu dobu podivovali značce upozorňující na
zvedací most. ADAM VÁC HAL

Pink a její pražská show

Málo vídanou show, v níž měla téměř každá píseň vlastní
choreografii, nabídla v pátek večer zpěvačka Pink. Držitelka cen Grammy, skladatelka a idol pop kultury do Prahy zavítala v rámci evropského turné The Truth About
Love podporujícího vydání jejího nového stejnojmenného alba. Vrátila se po třech letech od vystoupení na stadionu v Edenu. Přišlo 18 tisíc lidí.
Č TK – MIC HAL KAMARYT

www.metro.cz
13. května 2013
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Internet v mobilu nově
zdarma a neomezeně

Na trh dnes vstupuje nový virtuální
operátor. Účtuje
si pouze za volání
a textové zprávy.

Nový virtuální operátor

Pokud si pořídíte předplacenou kartu u nového operátora, vaše číslo bude začínat
čtyřčíslím 730 6...
●

Volání do všech sítí za 2,50 a
textové zprávy za 1,50 Kč. Taková je nabídka nového virtuálního operátora Mobil.cz,
kterého dnes spouští mediální skupina Mafra.
Své zákazníky chce nalákat především na internet v
mobilu zdarma. „Mobil.cz se
tak stává skvělou alternativou pro všechny majitele
chytrých telefonů, kteří potřebují internet jen občas a
bojí se dalších nákladů. Výhodnou cenu za volání i inter-

Citát

„Mobil.cz se díky své
nabídce stává nejvýhodnější předplacenou kartou na trhu.“

●

ROMAN LATUSKE
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA MAFRA

net zdarma mohou zákazníci
Mobil.cz získat bez jakýchkoli závazků a napořád,“ říká
Roman Latuske, člen představenstva Mafra.

Základní kredit ve výši 200
korun, který zákazník získá
na kartě, vystačí například
na 80 minut volání do kterékoli české pevné i mobilní
sítě nebo na odeslání 133
textových zpráv.
Nabídku ocení především
mladí lidé do 25 let. Právě ti
totiž v nejhojnějším počtu
využívají internetu v mobilu.

Díky využití sítě T-Mobile
nabídne Mobil.cz svým zákazníkům vůbec nejrychlejší připojení. Ve chvíli, kdy pak zákazník vyčerpá datový limit

200 MB na 30 dní, se rychlost
připojení sníží na 16 kilobitů
za sekundu.
S každým dobitím se limit
obnoví. Uživatel má tedy k
dispozici pro připojení plnou
rychlostí opět 200 MB po 30
dní.
Dobíjet kredit lze od dnešního dne na všech obvyklých
místech. K dispozici je
on-line dobíjení na stránkách
www.mobil.cz.
Kromě toho lze koupit dobíjecí kupony v hodnotách
250 korun a 400 korun ve většině trafikách, u benzinových pump a na dalších místech.
Dobít kredit si lze také na
terminálech Sazky, v bankomatech, elektronickém bankovnictví většiny českých
bank a v dobíjecích terminálech. ME TRO

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

Byty - poptávka

Cestování - nabídka

SLEVA

500,-

internetové
objednávce,
platí na
osobu,
včetně
dětí
při při
internetové
objednávce,
na všechny
ceny
uvedené
na internetu
KRÉTA - odlet
27.5., PLATÍ
8 dní I NA
KRÉTA
- odlet
4.6., 11 dní
SLEVA
DĚTSKÉ
CENY

Studia Anatoli
BS
KORFU
Hotel
Dimitra***
P
odlet
1.6. 8 dní od A
Hotel
Mediterraneo****

odlet 8.6.

12 dní od

11 490 Studia Anatoli
TURECKO
15 490 Hotel
Dimitra***
916990
odlet
25.5. 12 dní od
490 Hotel
Mediterraneo****

10 990

KORFU - odlet 1.6., 8 dní

KRÉTA
Studia
Stefanie
BS
9 990
odlet
4.6. 11 dní odP 1112990
Hotel
Alkyon**+
600
odlet
14.6. 12 dní odA 1214490
Hotel
Alkyon**+
990

odlet 5.6.

11 dní od

ALBÁNIE
Hotel
Golden Star***
odlet
19.6.
11 dní od
Hotel
Nova
Beach***
Hotel Krizantem Katya****

Finance - nabídka
• Rychlá půjčka od 30.000 Kč bez
volání na 900!! Přímý investor.
Tel.: 773 217 513
• Rychlé půjčky od přímého poskytovatele!!! Vyřízení do 48 hodin!
Vyřešíme i exekuce! Bez registrů
a volání na 900! Až 1 milion! Tel.:
720 669 440

737 858 585

RYCHLÁ
POMOC
�� 250 000Kè

312 316 002

13 990
P

13 990

A

20 990

14
P 600
17 300

Uvedené
ceny
Kčstravy,
na osobu
a jsou konečné.
Ceny jsou
konečné
v Kč.jsou
BS -vbez
P - polopenze,
A - all inclusive.

Služby - nabídka

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

11 990
15 990
700
16 990

TURECKO - odlet 5.6., 11 dní

• WWW.CESKOHLEDASPISOVATELKY.CZ
soutěž pro ženy spisovatelky
první reality show na internetu
WWW.TOPCHATICKA.CZ - luxusní ubytování v Beskydech

vÝKUP zlaTa!

BS
P
12
A

Práce - nabídka
• Hledáme obchodní zástupce.
Při aktivní spolupráci nabízíme
nadstandardní provize. Volejte
602 679 729

Kurzy
EURO
25,81
DOLAR
19,87

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

LIBRA
30,57

• 100% Nature! Extáze s neupravenou! Je sladká! T.: 724848834!

• Něžná péče spolu s dlouhým milováním! Je to to, co
v životě postrádáš?
U mě to 100% najdeš! Saša 25. Vytoč 909 90 99 25
nebo pošli SMS na 909 15 36
s kódem 56PS a textem!

NAFTA:
NATURAL:

34,82
35,33

Motorové čluny.
Pokuty ihned
Policie má získat právo pokutovat řidiče malých rekreačních plavidel přímo na místě
přestupku. Předpokládá to
novela zákona o vnitrozemské plavbě, kterou se ve středu bude zabývat vláda premiéra Petra Nečase. Č TK

strojníky na stroje
caterpillar.

606 664 509

Na dálnici D1 mezi Lhotkou a Velkou Bíteší, od
153. do 162. kilometru,
začalo včera ráno ve
směru na Prahu dopravní
omezení kvůli značení
dlouhodobé uzavírky.
Řidiči tam budou jezdit
jen jedním pruhem
a maximální rychlostí 80
km/h. Nejprve se na úseku instalovaly svislé značky, následoval nástřik vodorovného značení. Č TK

• Hledáme OBECNÍ BYTY v Brně
za odstupné. Seriózní jednání, vše
vyřídíme! Velikost bytu ani lokalita
nerozhoduje, případné dluhy uhradíme. 774 24 22 22

Stavební společnost
s provozem v Loděnici
u Berouna přijme

Požadujeme
praxi, strojní průkaz.
Nabízíme kvalitní a moderní
zázemí, ubytování a dobré
finanční ohodnocení.
Pro více informací volejte

Jen jedním
pruhem

• Život mě naučil se pořádně

otáčet! Chci trochu zpomalit
a užít si života s chápavým mužem! Sexuální nadšenec výhodou! Vytoč 909 80 50 40 nebo
písni SMS na 909 15 50 s kódem
16PE a tvůj text!

• Vdova Zdena (63)!

Na nic si nehraju a
dělám jen to, co se
mi líbí! Jsi pořádnej
kanec a nebojíš se
drsné akce? Brnkni
mi na 909 801 801
nebo napiš SMS na 909 15 36
s kódem 75DC a textem!
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

inzerce

Muzeum města Brna,
příspěvková organizace
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
Zveřejňuje v souladu s ust. § 39
odst. 1 zák. č.128/2000Sb.,
o obcích ve znění pozdějších
předpisů, záměr

pronajmout část
nebytových prostor
v areálu NKP hrad Špilberk,
Špilberk 1. Č.p. 210
Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce Magistrátu
města Brna a na internetových
stránkách

www.spilberk.cz
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Zneužila
důvěřivost
Falešná spiritistka
vymámila z důvěřivé ženy peníze.

Více než 650 tisíc dolarů
(téměř 13 milionů korun) během jediného roku vymámila
od důvěřivé ženy devětatřicetiletá Janet Millerová, falešná
americká spiritistka působící
na Manhattanu. Soud ji nyní
shledal vinnou z podvodu a
krádeže, trest zatím nevynesl.
Millerová své oběti nejprve
řekla, že slyšela plakat její
mrtvou babičku. Požádala o

900 dolarů, aby „nakoupila potřebné věci, kterými zabrání
ďáblovi, aby ji týral“. Pak ženu
přesvědčila, že jí hrozí, že
bude podvedena, a mámila z
ní další a další částky, za které
jí dávala údajně ochrannou
svatou vodu, oleje, soli a krystaly. Během roku do srpna
2012 oběť neustále platila za
další „nezbytné“ věci.
Nakonec ji Millerová vyzvala, aby vybrala z „prokletého“
bankovního účtu více než 600
tisíc dolarů a nechala je projít
„očistným rituálem“ na vrcholku hory. Valná většina
údajně prokletých peněz během něj záhadně zmizela. Č TK

Pohřeb. Ekologicky

Výrazný rozmach ekologických pohřbů zaznamenal v
posledních měsících americký funerální byznys. Stále
více rodin se obrací na po-

hřební služby s žádostí o informace, o ekology schválené
obřady se podle expertů zajímá mezi 40 a 50 procenty pozůstalých. Č TK

Nestárnoucí Stouni rozparádili Las Vegas

Frontman Rolling Stones Mick Jagger se na sobotním koncertě v Las Vegas vůbec nešetřil. Právě energickými koncerty je tato kapela stále pověstná. Během letošního turné
k padesátému výročí kapely zavítají Stouni také na proslulý hudební festival v anglickém
Glastonbury, který se koná na přelomu června a července.
AP

Děti. Přežily únos

Osvobozením tří zadržovaných dětí skončilo včera v
americkém Trentonu třídenní drama, při němž se policisté snažili zadržet muže podezřelého z vraždy své partnerky. Pachatel Gerald Murphy
byl během policejního zákroku postřelen a později v ne-

mocnici zemřel.
Murphy se v pátek s dětmi
zabarikádoval ve svém domě,
který policisté obklíčili. Svou
partnerku Carmen Stevensovou a jejího třináctiletého
syna již dříve zabil a jejich
těla ve sklepě domu ukrýval
po dobu dvou týdnů. Č TK

inzerce

Nabídka platí v participujících restauracích. V restauracích podávajících snídaně platí nabídka od 10.30 hod.

Bulhaři volili.
Vyhrála pravice
Předčasné parlamentní volby
včera v Bulharsku vyhrála
podle prvních odhadů pravicová strana GERB expremiéra Bojka Borisova. Podle včerejších propočtů neměla v novém parlamentu nadpoloviční většinu. Č TK
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Číňané. Slibují, že se nikdy nezabijí
Miliony čínských uživatelů internetu se v posledních dnech
on-line zavázaly, že nespáchají sebevraždu. „Nikdy se sám
nezabiju,“ hlásá jeden ze slibů. „Pokud neočekávaně ze-

mřu, někdo mě zabil a policie
by to měla vyšetřit.“
Celou akci spustila minulý
týden podezřelá smrt mladé
prodavačky Jüan Li-ja z Pekingu. Policie ji rychle uzavřela
inzerce

Je nejvyšší

Stavbaři umístili na novou budovu světového
obchodního střediska v
New Yorku stožár. Stavba tak měří 541 metrů a
je nejvyšší budovou na západní polokouli. Původní
budovu zničili 11. září
2001 teroristé.
Č TK

Brazílie. Vyšla
vstříc gayům
a lesbičkám
Brazilské úřady umožnily homosexuálním párům, aby si
mohly pořídit potomky prostřednictvím umělého oplodnění. To bylo i dosud v největší
jihoamerické zemi legální, rodinné soudy, jejichž verdikty
jsou pro povolení asistované
reprodukce v konkrétních případech rozhodující, však často
homosexuálním párům tuto
možnost upíraly. Formulace v
dosavadní vyhlášce totiž nestanovovala přímo, že se tato
možnost týká i párů stejného
pohlaví. To se nyní mění. Č TK
Změna ústavy?
Silně katolická Brazílie umožňuje homosexuálům uzavírat
registrovaná partnerství, na
rozdíl například od Argentiny
či Uruguaye však nepovoluje
jejich sňatky.
●

Pohled na podobná společenská témata je však v zemi
stále liberálnější, a tak se v
parlamentu nedávno otevřela otázka změny ústavy, jež
by tato manželství povolila.

jako sebevraždu navzdory kolujícím zvěstem, že dvaadvacetiletou ženu hromadně znásilnili příslušníci ochranky v obchodě, kde pracovala, a pak ji
shodili dolů z balkonu.

Případ přivedl do ulic stovky rozčílených lidí, ale úřady
proti nim vyslaly početnou policejní jednotku, která demonstraci rozprášila. Řada lidí se
proto rozhodla prostřednic-

tvím internetového prohlášení chránit. Podobné sliby se v
Číně poprvé objevily loni
poté, co se význačný disident
Li Wang-jang údajně oběsil v
nemocničním pokoji. Č TK

www.metro.cz
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Boučková. I úspěch může ochromit
Po delší odmlce vychází scenáristce, v současné době i
sloupkařce deníku Metro, ale
hlavně autorce výrazných
knih Indiánský běh či Rok kohouta soubor povídek Šíleně

smutné povídky. Dnes ho Tereza Boučková v Praze pokřtí.

Poprvé jste se pustila do
žánru povídek, o kterých
se říká, že jsou jakýmsi

prubířským kamenem spisovatele. Vnímala jste to
jako výzvu?

Já vnímám každé psaní
jako výzvu. Asi proto vydávám tak málo. Po velkém

úspěchu románu Rok kohouta jsem měla strach napsat cokoliv. Překvapilo a zaskočilo
mě, že i úspěch může člověka
ochromit. Nakonec mě napadlo zkusit povídky, tedy

inzerce

Tereza Boučková

ARC HIV TB

žánr, který jsem ještě nikdy
nepsala a který nemůže být s
mými předchozími prózami
porovnáván.

Většina vašich próz má autobiografické rysy. V povídkách je často znázorněn poměrně bizarní svět
chatových osad, vypadá
to, že jsou za tím opět léta
osobních zkušeností.

Myslím, že každý spisovatel může psát jen o tom, co
důvěrně zná. V povídkách
jsem ale hrozně moc fabulovala, aspoň já si to myslím, a
bavilo mě to. Zasadit je na
venkov, který svou blízkostí
k Praze je i není venkovem,
bylo nasnadě. Málokterý spisovatel má tuhle zkušenost.

Dost čtenářů vaše knihy
vnímá až terapeuticky. V
nové knize je to hlavně povídka Přes most, která k takovému pohledu vybízí.
Jak moc je to tedy z vaší
strany záměrné?
Když se čtenáři identifikují
s literárními postavami a v
knížce, kterou čtou, nacházejí kus vlastního života – co
lepšího se může autorovi
stát? Samozřejmě, že o to stojím! Takový záměr se ale málokdy povede. Člověk na to
při psaní vůbec nesmí myslet. Povídka Přes most, doufám, příliš souznících čtenářů nenajde – a když, tak jen v
té síle, s kterou mí hrdinové
těžkou ránu osudu překonali.

Osudy mnoha postav v povídkách jsou poznamenány totalitou. Třeba v povídce Bouřka vysvětlujete, co
to byl devizový příslib.
Myslíte, že už nastala
doba to vysvětlovat?

Řekla jsem si, že zrovna tohle je asi dobré trochu doříct.
Aby se to za sto let nemuselo
vysvětlovat. Snad jsem to provedla jen lehce… ALE Š ME Č ÍŘ
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SERVIS
Sudoku

Napište svou bublinu

Kvíz
O zpěvačce Mariah
Carey se říká, že je
1 nejprodávanější.

„Tak přesně
ty s námi nikam
nepoletíš!“

Hudebních nosičů má
na kontě:
a) 150 milionů
b) 190 milionů
c) 230 milionů

Terezka Löwingerová,
Facebook

svazích Medvědína
zhruba ve výšce tisíc
metrů. Jde o:
a) Horní Mísečky
b) Bedřichov
c) Labská

Sovětský kosmonaut
Jurij Gagarin se zapsal
3 jako
první člověk,
který se dostal do
vesmíru. Roku:
a) 1951
b) 1961
c) 1971

F O TO : 2x G E TTY

Počasí
DNE S

ZÍTRA

STŘE DA

Č TVRTE K

Min: 12
Max: 16

Min: 16
Max: 20

Min: 21
Max: 25

Min: 22
Max: 26

Mírná zátěž. Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez
omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Teplotní rekord: 30,8 °C
Rok výskytu: 1945

14:00
14:20
14:45
15:45
16:10
16:40
17:05
17:45
18:00
18:25
18:55
19:00
19:50

Vše o vaření
Banánové rybičky
Nejlepší Bakaláři
13. komnata
Zdenka Merty
Cestománie
AZ-kvíz
Uvolněte se, prosím
Černé ovce
Události v regionech
Taxík
Události za okamžik
a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

20:00 Cirkus Humberto
(6/12)
Natrvalo. Rodinný seriál
(1988). Hrají: J. Hanzlík,
P. Haničinec, J. Kemr,
J. Bohdalová a další.
Režie F. Filip
20:55 Rub a líc geniality
Magazín, ČR 2013
21:38 Losování Šťastných 10
a Šance milion
21:40 Reportéři ČT
22:20 Na stopě
22:45 Taggart (5/6)
Krvavý sport.
Kriminální seriál
(VB/VB, 2010)
23:35 MI5 VII (8/8)
Dramatický seriál
(VB, 2008)
00:30 Tísňová linka
00:55 AZ-kvíz

ČT2
14:05 Neznámí hrdinové
Věrni zůstaneme
14:30 Stopy, fakta, tajemství
15:00 Pokušení velkoměsta
15:55 Příběhy starožitností
aneb Víte, co máte?
(18/26)
17:00 Planeta YÓ
18:15 Kouzelná školka
18:45 Večerníček
18:50 Willy Fog na cestě za
dobrodružstvím (1/26)
19:15 Herkules (44/65)
19:50 Zprávy v českém
znakovém jazyce

20:00 Konvoje (1/4)
Dokumentární cyklus
(VB/Kanada). Strhující
rekonstrukce bojů
o ovládnutí Atlantského
oceánu za 2. světové války:
1939–1940
21:00 Prezidentská limuzína
Dokument (USA)
21:50 Velikáni filmu:
Billy Wilder
Ztracený víkend
Drama (USA, 1945)
23:25 Naděje a sláva
Komediální drama
(VB, 1987)
01:15 Queer: Riga
01:45 Pološero – Když bolí duše
Dokument (2013)
02:10 Zločin (19/20)
Detektivní seriál
(Dánsko, 2007)

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

NOVA
12:00 Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
12:30 Jsem do tebe blázen (11)
13:00 Námořní hlídka V (12)
13:50 Třetí hlídka (10)
14:45 Odložené případy VII (9)
15:40 Dr. House (12)
16:35 Dva a půl chlapa II (1)
17:00 Odpolední Televizní
noviny, Sportovní noviny,
Počasí
17:35 Kriminálka Miami (19)
18:30 Ulice (2406)
19:30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

20:20 Gympl s (r)učením
omezeným (53)
Body a fauly. Komediální
seriál (2013). Hrají:
D. Batulková, J. Šťastný,
K. Heřmánek, M. Jandová,
O. Brzobohatý a další
21:30 Helena (11)
Praštěná sestřenice.
Komediální seriál (2013)
21:55 Comeback
Obraz paní Rybkové.
Sitcom (2008)
22:25 Noční Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
23:00 Šerifové z Texasu (11)
Kriminální seriál
(USA, 2010)
23:45 Strážce pořádku (6)
Akční seriál (USA, 2010)
00:30 Big Game
01:20 Novashopping

Jedna z pranostik říká:
4 svatého
jaké je počasí na
Ruperta,
takové bude počasí
také v:
a) červnu
b) červenci
c) srpnu

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

Stupeň zátěže pro dnešek: bio 1

ČT1

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

V kresleném seriálu
plném modrých
5 skřítků
nadaboval

Napadá vás vtipný popisek?

NOVA CINEMA

PRIMA FAMILY

12:40 Zlaté pěsti
Akční film (USA, 1986)
14:25 Doly krále
Šalamouna (1/2)
Dobrodružný film
(USA/SRN, 2004)
16:00 Doly krále
Šalamouna (2/2)
Dobrodružný film
(USA/SRN, 2004)
17:30 Upíří deníky (3)
Hororový seriál,
USA 2009
18:20 V těle boubelky III (10)
19:10 Pohřešovaní II (18)

10:45 Julie Lescautová IV (12)
12:55 Policie Hamburk IV (16)
13:55 Walker,
Texas Ranger VII (14)
14:55 Vraždy
v Kitzbühelu IV (12)
15:55 Rosamunde Pilcherová:
A najednou to byla láska
Romantický film
(SRN, 2006)
18:00 Prostřeno!
18:55 Zprávy FTV Prima
19:25 Krimi zprávy
19:40 Reportéři na vaší straně
19:55 VIP zprávy

20:00 Krakonoš a lyžníci
Rodinný film (1980).
Hrají: M. Padalík, J. Kreidl,
V. Král, V. Krňanská,
O. Havelka a další.
Režie V. Plívová-Šimková

20:15 Cesty domů (188)
DNA jako důkaz.
Rodinný seriál (2013). Hrají:
A. Švehlík, L. Potměšil,
M. Etzler, T. Kostková,
F. Blažek a další

21:30 Zelenáč
Akční film (USA, 1990).
Hrají: Ch. Sheen,
C. Eastwood, R. Julia,
S. Bragová,
T. Skerritt a další.
Režie C. Eastwood
23:40 Martial Law –
Stav ohrožení II (11)
Kriminální seriál
(USA, 1999). Hrají:
S. H. Kam-Bo, K. Hu,
A. Hall, L. Mandylor,
G. Egolf a další
00:25 Zelenáč
Akční film (USA, 1990)

21:45 Vylomeniny
Soutěžní show, ČR 2013
22:35 Partička
23:20 Ponorka U-571
Válečné drama
(USA, 2000). Hrají:
M. McConaughey,
B. Paxton, H. Keitel,
J. Bon Jovi, D. Keith
a další. Režie J. Mostow
01:35 Kriminálka Kolín I (9)
Bez ohledu na ztráty.
Kriminální seriál (SRN,
1999–2003)
02:35 Volejte Věštce
04:25 Autosalon

Vlastimil Brodský:
a) Gargamela
b) Taťku Šmoulu
c) Koumáka

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

položená
horská osada
2 vNejvýše
Krkonoších je na

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 News
Hudba, film, zábava –
nikdo a nic nám neuteče
16:35 Koblížci útočí!
Zachraň se, kdo můžeš
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 Expresrádia
19:30 Novinky
Nové klipy pěkně
pohromadě
20:00 CZ & SK
České a slovenské klipy
pohromadě
21:00 Hitzone 90's
Největší hity 90. let
22:00 Hitzone millenium
Největší hity nového
milénia + Óčko flirt
23:00 Love Zone
Hodina plná lásky
00:00 Music Game
Interaktivní hudební
soutěž
01:30 Óčko flirt

www.metro.cz
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Sloupek

Dopisy a vzkazy

ADAM
GEBRIAN

Výrok dne

Slovo dne

AD HOMINEM
(ARGUMENTUM)

Pane prezidente,
záleží mi na vás

FANOUŠEK ARCHITEKTURY

JEN SUBJEKTIVNÍ
NÁZOR
Dostávám dost dopisů, e-mailů, zpráv i SMS, které častokrát začínají velmi podobně, a to: „Jak si dovolujete kritizovat stavby, které se jiným líbí?“ V diskusích zase často slýchám jako úvod „je
to jen můj subjektivní názor“. Když pominu fakt, že názor jiný
než subjektivní být nemůže, tak stojí za zdůraznění to slovo jen.
Proboha. Socialismus v Česku skončil už před 23 lety a my stále
neumíme diskutovat. Nutnou podmínkou diskuse je vyslovit
(napsat) názor, poslechnout si reakci, na reakci zareagovat atd. DoCitát
kázat uznat chybu, uznat kvalitu
„Socialismus v Česku protinázoru, se kterým nesouhlasím, případně se omluvit za
skončil už před
Co je na tom tak těžkého?
23 lety a my stále ne- omyl.
Už je to skoro rok, co jsem souhlaumíme diskutovat.“ sil s nabídkou internetové televize Stream.cz natáčet kritický pořad o veřejném prostoru. Dosud jsme odvysílali přes třicet dílů,
které celkem zhlédlo přes 5 milionů lidí. Ještě důležitější je pro
mne, že v divácích vyvolaly více než 3000 komentářů. Více a
více lidí se zajímá o kvalitu prostředí, ve kterém žijeme. Z mnoha postřehů je znát jeho detailní znalost. Horší už je to s úrovní
„diskuse“. Obrovské množství nadávek, urážek, argumentů „ad
hominem“ – tedy výtek k mé osobě (od neschopnosti vyslovit
písmeno „ř“ přes nespisovné vyjadřování až po barvu bot) a
mým skrytým motivacím. Nejvíce mě zaujalo, že řada takovýchto anonymních přispěvatelů nechápe můj názor jako názor, ale
jako buď pravdu, anebo lež. Jen naprosté minimum dokáže napsat: Nesouhlasím s vámi, mám jiný názor, který vychází z toho
a toho, a myslím si, že se proto mýlíte. Dokud se nezlepší kvalita
veřejné diskuse na jakékoliv téma, nezlepší se tu nic.
Řešení sudoku
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SERVIS

Prezident Zeman je s největší pravděpodobností,
mírně řečeno, noblesní piják, který alkohol konzumuje (netají se tím) pravidelně a v poměrně krátkých časových rozestupech. Do určitého stupně
se to dá snést, ale jakmile
se noblesní piják často dostává do situace, kdy únosnou (mentální a motorickou) mez překračuje, pak
je poctivější ho vnímat
jako nemocného člověka.
Ano, nemocného, neboť
alkoholismus je nemoc. A
nemocným lidem bychom
se smát neměli. To však
neznamená, že se nemůžeme smát trapným a vůči
nemocnému člověku bezohledným výmluvám jeho
okolí. Ano, bezohledným,
neboť ten, kdo tvrdí, že
mu na Miloši Zemanovi
skutečně záleží, musí udělat vše, aby se léčil. Lhaní
takto nemocným součástí
léčby není. Proto si svým
vzkazem dovolím dokázat, že mi na něm záleží.
„Pane prezidente, měl byste se léčit.“
FRANTIŠE K
ŠTVÁN

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

Těší vás, že bude možné
zaplatit za jízdenku v pražské MHD i kartou?

(ze sloupku Adama G ebriana
na této straně)

(důvod) vzhledem k
člověku (ve sporu), nikoli
vzhledem k věci

„Rodina je
suverén a rodiče
se sami musí
rozhodnout.“

ZDROJ: AKADEMICKÝ
SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

HE LE NA LANG ŠÁDLOVÁ,
MÍSTOPŘE DSE DKYNĚ TOP 09
Langšádlovou zaskočil návrh
Č SSD o povinném střídání matky
a otce na rodičovské dovolené.
Podle ní jde o sociální inženýrství.

HOROSKOP

Přesné prognózy na míru!

VOLEJTE

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

Využijte příznivého období
Konkurence vám dnes v práci
a nečekaného přílivu inspipřipraví horké chvilky. Avšak
race ve svůj prospěch. Pusťte se do reali- jde o opravdovou konkurenci? Nejsou to
zace svých dlouho odkládaných plánů. pouze vaše konspirační teorie?

Býk

21/4-21/5

Štír

24/10-22/11

Štěstěna je na vaší straně.
Jistá osoba se vám dnes
Pokud si dobře rozmyslíte,
bude dvořit a okázale vám lichodo čeho budete investovat své uspořené tit. Vy ale máte dostatečně vyvinutou
intuici na to, abyste věděli, o co jde.

Blíženci

22/5-21/6

Střelec 23/11-21/12

Nevidíte ve své práci žádKonečně vyřešíte problém,
ný smysl? Pokud tomu tak
který vás trápil již velmi
opravdu je, měli byste nejspíš začít pře- dlouhou dobu. Chce to jen odhodlání
mýšlet nad brzkou změnou zaměstnání. a odvahu změnit sebe i své počínání.

Rak

22/6-22/7

Kozoroh 22/12-20/1

Váš dobrý přítel potřebuje
Poznáte člověka, který ve
pomoc. Staňte se mu vrbou
vás bude vzbuzovat důvěru.
a vyslechněte ho. Až to budete potřebo- Dejte na instinkty a neváhejte se mu
vat vy, vždy tu pro vás bude také.
svěřit. Chce to jen odvahu zariskovat.

Lev

Ivana Cabrnochová
Ano. Jen doufám, že
půjde o rychlé bezkontaktní platby.

Dilbert

Jana Kolegarová
Myslím, že to bude
přínos hlavně pro
turisty.

Michaela Cullen
Zbytečné plýtvání penězi. Mohli investovat
na potřebnější věci.

23/7-22/8

Vodnář

21/1-20/2

Po dlouhé době jste ve vztaS nahromaděnými povinhu. Užijte si šťastné období
nostmi si dnes bravurně pozamilovanosti a využijte nově získanou radíte. Chce to jen trochu více správného
chuť do života ve svůj prospěch.
systému a méně unáhleného počínání.

Panna

23/8-22/9

Ryby

21/2-20/3

Jste v dlouhodobém vztahu
Dnes se vám poštěstí potkat
a máte pocit, že vás už nevelice sympatického starého
může vůbec nic překvapit? Stejně je na známého. A jak už to tak bývá, skončíte
tom nejspíš i váš milovaný protějšek.
u skleničky v příjemném podniku.

SMS

Svěřte se kartám!
Pošlete SMS ve tvaru 38CV
a váš dotaz na tel.: 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.
Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811.
Distribuci zajišťuje Mediaservis, s. r. o. Vychází denně v pracovních dnech.
© METRO Česká republika, a.s., 2013 nebo uvedení dodavatelé obsahu. Jakékoli užití a šíření částí nebo celku obsahu deníku METRO (včetně jejich překladu) bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.
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TIP NA VÝLET

Z hromady šrotu
se stal unikát

D Tipy na výlety

Solvayovy lomy
se otevřou v noci
Navštivte 25. května Solvayovy lomy, kde se připravují akce v rámci Muzejní noci. Až do půlnoci
tu chystají prohlídky
v podzemí, strašidelnou
stezku odvahy a další.
Více na www.solvayovylomy.cz.

Výlety po Česku vedou většinou po
hradech. Vydejte se
jinam, do lomů.

Pokud nechcete stát v dlouhých frontách čekajících na
prohlídku některé z českých
památek, může být cíl vaší cesty trochu netradiční. Navštivte
Solvayovy lomy. Ty najdete
v překrásné krajině Českého
krasu, nedaleko Karlštejna.
Místní muzeum v přírodě patří
mezi zajímavá místa. Kdysi se
tu těžce pracovalo, dnes ho provozuje parta nadšenců, která
udržuje jak stezky, během kterých se dozvíte vše o historii
těžbě vápence, tak i stroje
a důlní vozíky, které prý ujely
s nákladem vzdálenost větší
než ze Země na Měsíc. Z těch
by dnes byly rezavé hromady
šrotu a patří mezi unikáty svého druhu. MAREK PEŠKA

Za zlatým
pokladem

+
PLUS

Z Prahy 25. května vyráží tradiční posázavský
pacifik. Parní vláček vás
zaveze za zlatým pokladem na zámek Jemniště. MAP

M A R I Á N S K É

L Á Z N Ě

EXKLUZIVNÍ 6-TI DENNÍ LÁZEŇSKÝ POBYT V HOTELU RICHARD**** V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH ZA SUPER CENU!
Původní cena: 11.100,- Kč na osobu / Sleva 55 %
Lázeňský pobyt na 6 dní / 5 nocí
na osobu

4990,- Kč

Kdysi tu tekl pot, dnes jsou tu stovky zvědavých očí.

MAF RA

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
(při obsazení pokoje jen 1 os. příplatek 250,- Kč/noc)
Bohatý snídaňový bufet + 3-chodová večeře
Vstup do bazénu, Whirlpoolu a fitness studia
Odborná konzultace + 4x procedura: 1x klasická masáž,
1x hydroterapie, 1x termospa, 1x parafinový zábal na ruce

Bonus: Láhev francouzského vína (1x na pokoj) + župan po dobu pobytu
Dárek: Vitamíny od firmy STARLIFE pro dobrou kondici (1x na pokoj)
Platnost ve volných termínech od 13.5. – 7. 12. 2013
Informace a rezervace emailem na adrese
recepce@hotelrichard.com, Tel: +420 354 696 111

inzerce
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Zprávy krátce

Pro učebnice
na veletrh

Tento víkend se na pražském Výstavišti koná další veletrh Svět knihy.
Kromě publikací různých žánrů se tu také
chystá prezentace učebnic. Ty budou k mání za
ceny se slevou. Budou se
tu konat i nejrůznější
vzdělávací akce. Třeba
ve stánku nakladatelství
Fraus. MAP

Státnice. Psaní
na klávesnici
Státní zkoušky z psaní na klávesnici budou možná opět povinné. Počítá s tím stínový ministr za ČSSD Marcel Chládek. Ten by návrh rád prosadil do školského zákona.
Předlohu nejprve dostane
k projednání vláda a Sněmovna. Státní zkoušky z psaní na
klávesnici, zpracování textu
na počítači, těsnopisu a stenotypistiky, tedy z grafických
disciplín, musely být pro nynější školní rok pozastaveny. Č TK
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ŠKOLY

Kam s ním? Soukromá
školka může být řešení
Desetitisíce dětí se
do státních nebo
městských školek
nedostanou. Jaké
mají jejich rodiče
možnosti?

Problém, který v současné
době řeší šestatřicetiletá Jana
z Prahy, mají také tisíce dalších rodičů. Čeká, jestli se její
dvouapůlletý syn od září dostane do městské školky.
„Teď je na pořadníku. Pokud
ne, budu ho asi muset dát do
nějaké soukromé školky. A to
bych pak vydělávala jen na
ni,“ říká .
Soukromých mateřských
školek je sice mnoho a na rozdíl od těch státních, kde nábor probíhal v březnu, se zápisy ještě i teď konají, problém ale pro mnohé rodiče
bude financování. „Průměr-

My místa máme

Vedle běžných školek a soukromých některé firmy nabízejí i podnikové školky. Tam
se ale dostanou jen děti
zaměstnanců.
●

●

O děti je postaráno. Za 17 tisíc.

né školné je od sedmi do patnácti tisíc měsíčně. Náklady
na dítě jsou stejné jako ve
státní škole, ale tady je hradí
rodič,“ říká Martin Navrátil
z Asociace provozovatelů soukromých a firemních školek.
Ten také upozorňuje, že kapacitně ani tyto školky rodiče

MAF RA

neuspokojí. „Myslím si, že
těch 42 tisíc odmítnutých
dětí ze státních škol nemá
možnost být přijato,“ dodává
Navrátil.

TOMÁŠ
BELICA

tomas.belica@metro.cz

●

Dvacet míst má nedávno
otevřená anglická školka
Kindergarten v Praze 6. Ta
přijímá děti od 18 měsíců do
předškolního věku. Ceny se
pohybují podle toho, kolik
dní v týdnu tam dítě pobude. Nejvíce je to 17 990
korun měsíčně.
Dvě místa pro tříleté děti
má ještě mateřská školka Lipka na Smíchově. Školné závisí na četnosti docházky, to
nejdražší stojí 7,5 tisíce.
Soukromé školky Bambíno
v Kunraticích a na Vinohradech mají ještě každá kapacitu pro 30 dětí. V Kunraticích
vyjde nejdražší jesličkovné
při pětidenní docházce na
15 400 korun.

inzerce
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ŠKOLY
Ubytování v Norsku
Helena měla na výběr ze tří
možností:
●

●

●

„Buď jsem mohla sehnat si
ubytování sama, což je v Norsku pro běžného českého
studenta finančně nezvladatelné, pokud už v oblasti nemáte známé, kteří vám pronajmou pokoj za rozumnou
cenu.“
„Další možnost je nechat si
od studentské organizace
přidělit skromný privát nebo
pokoj na koleji. Zvolila jsem
třetí možnost, která pro mě
byla nejlevnější, navíc koleje
v norských zemích se nedají
přirovnat k těm českým. Samozřejmě se to odráží na
ceně, za kterou byste si tady
mohli pronajmout hezkou
garsonku.“
A s kým nejčastěji trávila vysokoškolačka čas? „Ze studentů jsem si nejvíc užila
španělského osazenstva. Za
prvé byli nejpočetnější skupinou a za druhé jsem s nimi
strávila onen měsíc v divočině. Druhou nejpočetnější
skupinou byli Češi, ale ty
jsem na svých kurzech příliš
nepotkávala.

Na Erasmu jsem strávila
měsíc v divoké přírodě
Díky Erasmu mohou vysokoškoláci
vyjet studovat do
zahraničí.

Třiadvacetiletá
studentka
Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého Helena Hrstková vycestovala díky Erasmu na půl roku do Norska.
„Abych pravdu řekla, nejtěžší částí přípravy pro mne bylo
sesmolení motivačního dopisu,“ popisuje Hrstková svůj
studijní pobyt.

Jak v procesu příprav
fungovala tvoje škola?

Právě že skvěle. V podstatě
všechny formuláře jsem našla připravené na školním
webu, po jejich vyplnění mi
studijní referentka vytiskla
výpis indexu, prorektor
schválil vybrané předměty a
naše jednatelka mi předala

běhu studia jsem si ještě dobrovolně přibrala kurz dokumentární fotografie.

Jaký byl příjezd?

Příjezd probíhal poklidně.
Dorazila jsem týden před začátkem výuky, takže jsem
měla možnost se zabydlet a
aklimatizovat. Navíc mi vše
bylo přineseno prakticky pod
nos. Z letiště mě dopravili až
do mého pokoje, dostala
jsem klíčky, kabel k internetu, všechna hesla, zašla jsem
si pro studijní průkaz.
Helena Hrstková.

ARC HIV

kontakt na koordinátorku
Erasmu na zahraniční univerzitě. Když jsem nevěděla, co
vyplnit do některé kolonky, s
úsměvem pomohli.

Bylo možné si zvolit libovolné předměty?

Má škola mi dopřála abso-

lutní volnost ve výběru předmětů, za což jsem jí vděčná,
vím, že to není pravidlem. Dostala jsem díky tomu šanci
účastnit se například kurzu
zahrnujícího měsíční pobyt v
divočině, což se jen těžko spojuje s mým studijním plánem
na domácí univerzitě. V prů-

inzerce

KDE BUDETE
ZA PÁR LET VY?
PŘIHLASTE SE NA OBOR
MEZINÁRODNÍ VZTAHY
A EVROPSKÁ STUDIA
A ZJISTĚTE TO!

Absolvent MUP

Robert Batěk

Štábní pracovník
Operační velitelství NATO
Brunssum, Nizozemsko

www.mup.cz

Jak probíhala komunikace
mezi studenty?

Komunikace probíhala všelijak. Od studentů, kteří mluvili anglicky zcela plynně,
jako norští a němečtí studenti, špatně si nevedla ani česká
část Erasmu, po studenty, kteří neuměli ani slovo. Mávání
rukama, nohama a malování
obrázků pak bylo místy vyčerpávající. ADAM VÁC HAL

3
sport
Lední hokej

Židlický
také dorazí
České hokejisty na mistrovství
světa posílí i obránce Marek
Židlický. Podle mluvčího
svazu Zdeňka Zikmunda
šestatřicetiletý obránce New
Jersey nastoupí v závěrečném
utkání základní skupiny proti
Norsku. „Marek potvrdil
hlavnímu kouči, že se může
turnaje účastnit,“ uvedl
asistent trenéra Josef Paleček.
Útočník Tomáš Plekanec
už do Švédska dorazil, hrát
však bude také až zítra.

www.metro.cz
13. května 2013
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SPORT

Češi se zlepšili, ale
výhru bere Kanada
Po pátečním vydřeném vítězství nad
Slovinskem přišla
porážka i nejistota.

Čeští hokejisté i přes zlepšený výkon nestačili ve svém
předposledním zápase v základní skupině MS ve
Stockholmu na Kanadu. Před
včerejším večerním zápasem
jim tak velmi vážně hrozilo,
že poprvé v novodobé historii nepostoupí do čtvrtfinále.
„Jistotu“, že si svěřenci kouče
Aloise Hadamczika nezahrají
o medaile, by Češi měli v případě, že Norsko získalo tři
body v zápase s dosud neporaženým Švýcarskem (duel
skončil až po uzávěrce tohoto vydání). V případě, že Švýcaři získali aspoň bod, budou
naši hokejisté zítra bojovat
s Nory v přímém souboji o postup do čtvrtfinále.
„Dnes jsme ale poprvé na
turnaji hráli to, na co
máme,“ zhodnotil duel s Kanadou kouč Hadamczik.

4

2

Česká
republika

Slovinsko

Branky: 6. Koukal,
20. Hudler, 47. Z. Michálek,
56. Novotný – 7. Sabolič,
12. Tičar
Diváci: 1949

2

1

Kanada

Česká
republika

Branky: 12. Simmonds,

47. Skinner – 18. Koukal

Diváci: 6117

ŠIMON
MERTA

Výkon spoluhráčů sledovala i posila Tomáš Plekanec.

simon.merta@metro.cz

Č TK

Slováci

inzerce
MUZIKÁLOVÝ FENOMÉN

Hokejisté Ruska včera na MS
porazili Slovensko 3:1.

VLASY
PRO
PENÍZE

TM

PRÁVĚ TEĎ

Je mi 34 let a pracuji na velmi
dobře placeném místě. K mému
zaměstnání je však potřeba velmi dobrý zevnějšek. Můj problém
tkví v tom, že poslední dva roky
trpím nadměrným vypadáváním, respektive řídnutím vlasů.
Z tohoto důvodu se bojím, abych
o své místo nepřišel. Prosím
vás, poraďte mi, kde je možno
u nás zakoupit opravdu kvalitní
přípravky proti těmto neduhům.
Pavel Z., Č. Krumlov
Velmi účinné a odzkoušené přípravky proti vypadávání vlasů
prodává v ČR firma SENS,
697 01 Kyjov, Komenského 606,
tel.: 518 615 091. Jedná se
o kúru, která se skládá ze dvou
krémů THERMAL (1 ks za 330 Kč)
a šampónu THERMAL (330 Kč).
Dohromady za jednu kúru tedy
zaplatíte 990 Kč, což je cena velmi příznivá vzhledem k obrovské
kvalitě těchto výrobků. Tuto kúru
si můžete zakoupit přímo v místě
firmy nebo si ji nyní můžete i objednat s přesným návodem na
dobírku.

SPORT
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Fotbalová Sparta je zpět v boji o titul

Boj o český fotbalový trůn nabyl na
dramatičnosti.

Před týdnem vypadala situace v boji o titul celkem jasně,
když Plzeň měla pětibodový
náskok. Ten se však tři kola
před koncem ligy ztenčil jen
na dvoubodový. Západočeši
totiž prohráli doma se Slavií,
která tak „pomohla“ svému
Výsledky 27. kola
Příbram–Olomouc
0:2
Budějovice–Hradec Kr.1:0
Plzeň–Slavia
0:1
Slovácko–Liberec
0:3
Jablonec–Jihlava
1:1
Sparta–Ml. Boleslav 4:0
Teplice–Ostrava
dnes
Dukla–Brno
zítra

Zvítězil
Katařan

Pražský mezinárodní
maraton nečekaně
vyhrál katarský běžec
Nicholas Kemboi (na
snímku). Časem 2:08:51
zaostal za traťovým rekordem Keňana Eliuda
Kiptanuie z roku 2010
o více než tři minuty; šlo
o nejhorší mužský výkon
za poslední pět let. Bez
problémů odolal rovněž
ženský nejlepší traťový
výkon (2:22:34), závod vyhrála Caroline Rotichová
z Keni za 2:27:00.
Č TK

Házená. Most
slaví zisk titulu
Mostecké hráčky se staly
v historii samostatné České
republiky prvním házenkářským klubem, který vyhrál
některý z evropských pohárů. Svěřenkyně Dušana Poloze ovládly Vyzývací pohár,
když v domácí odvetě finále
proti Samoboru zvítězily jasně 26:17. Tím smazaly manko 20:24 z úvodního duelu
v Chorvatsku. Č TK

městskému rivalovi.
Sparta včera smetla Mladou Boleslav i díky hattricku
kanonýra Davida Lafaty a vrátila se do hry o letošní triumf.
Sparta hraje v Brně, v Tepliinzerce

cích a s Duklou, Plzeň jede do
Olomouce, hostí Liberec
a čeká ji Hradec Králové.
Liberec dál střílí góly, na
Slovácku dal tři a zůstal třetí.
Zvítězila i Olomouc, ta radost

prožila po šesti zápasech.
K výhře nad Příbramí ji dovedl nový kouč Martin Kotůlek,
dosavadní asistent, který nahradil Romana Pivarníka.
Příbram po delší době zavá-

hala doma a zkomplikovala
si záchranu. Stále víc a víc se
potápí Hradec, který v pátek
podlehl na hřišti posledních
Českých Budějovicích. Ty zažehly naději. SIM a iDNE S.cz

