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Nefungující zem!, rekordní po"et
125 tisíc demonstrujících a nakonec
i pouli"ní st#ety, ho#ící budovy
v Athénách a 40 zran!n$ch. Tak vy-
padala v"era generální stávka #ec -
k$ch odbor% proti politice vlády Jor-
gose Papandrea. Nová úsporná
opat#ení, která se skládají t#eba
z ru&ení desetitisíc% pracovních
míst, ale poslanci v"era ve"er rám-
cov! schválili. Masová protestní
akce pokra"uje i dnes, kdy se má
hlasovat o finální podob! zákona.

Stát je na 48 hodin ochromen.
Nefungují ú#ady ani &koly. Vlaková
i autobusová doprava stojí. Do ulic
nevyjely popelá#ské vozy, na chod-
nících se proto hromadí odpadky.
Zav#ené jsou i obchody, jejich' za-
m!stnanci #íkají, 'e &éfové vyu'ívají
krizi k nesmysln$m &krt%m. „Pracuji
v soukromé sfé#e a hrozí mi, 'e
ztratím práci. Jsem zoufalá. Opat#ení
na&í vlády se stávají je&t! hor&ími
bez jak$chkoli v$hod pro stát. V&ich-
ni jsme terorizovaní,“ uvedla pro
agenturu AFP jedna z demonstran-
tek.

Dvanáctihodinov$ v$padek po -
stihl také leteckou dopravu, (eské
aerolinie musely v"era zru&it dva

V Turecku umírali vojáci
K ozbrojenému st#etu do&lo v noci
z úter$ na st#edu v jihov$chodní
provincii Hakkari. Na turecké vojen-
ské základny zaúto"ilo celkem 100
ozbrojen$ch povstalc%.  V p#est#elce
zahynulo 15 kurdsk$ch bojovník%
a nejmén! 24 p#íslu&ník% turecké ar-
mády. K útoku se p#ihlásila Strana
kurdsk$ch pracujících (PKK), která
v zemi 27 let bojuje za autonomii
Kurd%. 

Afghánská hladovka po 18dnech
skon!ila
B$valá afgánská zákonodárkyn! Se -
min Barekzai v"era ukon"ila hladov -
ku, která trvala 18 dní. Sv$m po"í -
náním cht!la poukázat na situaci
na politické scén! a tamním zachá -
zením s vládní opozicí.

Nehoda u Jaroslavle objasn"na
Rusk$ Mezistátní leteck$ v$bor
(MAK) pr$ do&el ke kone"nému ob-
jasn!ní pádu letadla s hokejisty t$-
mu Lokomotiv Jaroslavl. U' d#íve by-
lo zji&t!no, 'e letoun nem!l dosta -
te"nou rychlost nutnou ke startu.
„Ukázalo se, 'e dodate"nou brzdící
sílu p#i startu zp%sobil pilot, kdy' p#i
vzletu nechal nohy na pedálech
brzd,” napsal deník Kommersant
s odvoláním na specialisty ú"astnící
se zkou&ek.

MARTIN HOLZKNECHT

Karel Schwarzenberg bude 
kandidovat na prezidenta
TOP 09 se stane první stranou, která
bude mít prezidentského kandidáta.
Podle informací Hospodá#sk$ch
novin bude Schwarzenberg o k#eslo
usilovat, i pokud by se neprosadila
p#ímá volba. A' doposud uva'oval
o kandidatu#e pouze v p#ípad!, 'e
by volili prezidenta ob"ané. Své de-
finitivní stanovisko oznámí o víken -
du b!hem sn!mu v Hradci Králové.

Náv#t"va prezidenta v Ústeckém
kraji
Od úterka do dne&ka probíhala
v Ústeckém kraji náv&t!va Václava
a Livie Klausov$ch. Prezidentsk$ pár
provázela krajem hejtmanka Jana
Va)hová. B!hem náv&t!vy se Klaus
vyjád#il k nedokon"enému úseku
dálnice D8. Pln! podpo#il rychlou
dostavbu, kterou pova'uje za zásad-
ní. Se starosty m!st a obcí *luk -
novského v$b!'ku prezident hovo#il
o radikálním #e&ení nar%stajícího
sociálního nap!tí v oblasti. „Je t#e-
ba urychlen! na úrovni vlády vy -
tvo#it ak"ní program, plán, kter$
stanoví jasn! priority,“ sd!lil no -
viná#%m.

Národní socialisté – levice 
21. století po$ádali o registraci
Nová politická strana Národní so-
cialisté – levice 21. století, zalo'e -
ná b$val$m p#edsedou (SSD Ji#ím
Paroubkem, oficiáln! za'ádala o re -
gistraci. Strana vznikla za"átkem #íj-
na a minul$ t$den se spojila s (es -
kou stranou národn! socialistickou
2005. Sjezd obou stran je plánován
na listopad a m!l by na n!m b$t
p#edstaven spole"n$ program.

JANA KUMHEROVÁ

Ministr financí Miroslav Kalousek
dnes oznámil, 'e sout!' na gigan -
tick$ ekotendr kon"í. Vláda v záp!tí
potvrdila, 'e nevybere 'ádného
z ú"ast ník% v$b!rového #ízení a za-
kázku nezadá. Marius Pedersen, fir-
ma, která ve svém projektu nabízela
cenu 56,8 miliard korun, p#i&la s ne-
jv$hodn!j&í nabídkou. P#esto ale
Kalousek pova'uje tento rozpo"et za
p#íli& vysok$. 

Ú"elem tendru bylo odstran!ní
star$ch ekologick$ch zát!'í krajiny.
U' od svého po"átku projekt vzbuzo-
val rozpaky. Kalouskovi bylo vyt$ká -
no p#edev&ím vysoké riziko poten-
ciální korupce, která nebude v tak
velkém objemu financí kontrolo-
vatelná. 

A"koliv p#i zadávání sout!'e m!l
Kalousek politickou podporu, o v!t -
&inu p#ívr'enc% p#i&el. Návrh na -
p#íklad podporovali i Mirek Topo -
lánek a b$val$ ministr zem!d!lství
Ivan Fuksa. Od projektu se naopak
distancoval premiér Ne"as. V pros-
inci minulého roku dokonce vy hro -
'oval odchodem z vlády, bude-li
 tendr schválen.

Dal#í postup
Zru&ením sout!'e celá zále'itost
nekon"í. Stát se odpov!dnosti za
ekologické &kody zbavit nem%'e,
a proto je t#eba najít jiné #e&ení.
Diskutuje se jednak o mo'nosti roz -
d!lit tender na men&í zakázky, na -
p#íklad podle region% nebo pracov-

ních metod. V takovém p#ípad! by
byl tok financí pr%hledn!j&í a #e&ení
celého problému by m!lo vyjít lev-
n!ji.

Podle zástupc% "esk$ch ekologic -
k$ch organizací jsou skute"né nákla-
dy na provedení pot#ebn$ch sanací
zhruba polovi"ní, ne' odha dovaly
firmy p#ihlá&ené do sout!'e. Údajn!
lze provést pot#ebné úkony za cenu
okolo 25 miliard. Klí"ov$m úkolem
tendru je #e&it problémy kontamino-
vané podzemní vody a ze miny. Po -
kud vláda nevy#e&í tento problém
dostate"n! rychle, hrozí státu arbit -
rá'e od majitel% kontaminované
p%dy, která je a' do provedení sa -
nací nevyu'itelná. 

LUCIE PALKOSKOVÁ

Firma Apple zve#ejnila v úter$ své
finan"ní v$sledky za leto&ní t#etí
"tvrtletí. Americká spole"nost do -
sáhla obratu ve v$&i 28,27 miliardy
dolar% a "istého zisku 6,62 miliar -
dy. 
Chytr$ telefon iPhone, kter$ p#ed-
stavuje st!'ejní produkt Applu a je-
ho' se za poslední t#i m!síce pro-
dalo 17 milion% kus%, zaznamenal
sice meziro"ní nár%st o 21 procent,
oproti p#ede&lému kvartálu v&ak
do&lo k poklesu o 17 procent. Tim
Cook, sou"asn$ #editel spo le" -
nosti, se domnívá, 'e tento pokles
byl zp%soben zejména "ekáním
zákazník% na novou generaci tele-
fonu. Z té se nakonec vyklubal
iPhone 4S, kter$ byl p#edstaven
p#ed dv!ma t$dny.  Za první t#i dny
se ho jen ve Spojen$ch Státech

prodalo 4 miliony kus%. V tomto
kvartálu se dá proto o"ekávat op!t
velk$ prodejní nár%st. 

Zna"n$ úsp!ch ale zaznamenaly
i dal&í jable"né produkty – ve
"tvrtém fiskálním období roku 2011
prodal Apple 4,89 milion% po"íta"%
Macintosh, co' "iní meziro"ní ná -
r%st o 26 %. Populárního tabletu
iPad bylo prodáno p#es 11 milion%
kus%, do&lo tak k tém!# neuv!#i -
telnému me ziro"nímu nár%stu
o 166 %. Jedin$m produktem na ús-
tupu je p#ehráva" iPod, kter$ tento
rok oslavil desáté narozeniny.

Ro"ní obrat spole"nosti p#ekro"il
magick$ch 100 miliard dolar%.
V sou "asnosti Apple disponuje re -
zer vami ve v$&i tém!# 81 miliard
dolar%, co' by bohat! sta"ilo na po -
krytí rozpo"tu (R na rok a p%l.

I kv%li velmi tajn%stká#ské povaze
spole" nosti v&ak lze jen spekulovat
o tom, na co tyto peníze Apple po -
u'ije. 

Spole"nost Apple se v posled-
ních t$dnech stala centrem po-
zornosti zejména kv%li smrti svého
zakladatele, Steva Jobse, kter$ na
za"átku #íjna podlehl mnohaletému
boji s rakovinou. 

ADAM ENGLUND

%ecko ochromila statisícová stávka

lety. Rozho#"ení +ekové vy&li do ulic
v mnoha m!stech. Nejvíc lidí ob-
sadilo ulice kolem parlamentu
v Athénách, sv%j nesouhlas vyjád#ilo

asi 70 tisíc demonstrujících. Protest
se hned na za"átku zvrhl v pouli"ní
bitku, kdy' se dvoustovka radikál%
st#etla s policejními t!'kood!nci.

Vzduchem létaly Molotovovy kokte-
jly i kameny, policie odpovídala
granáty se slzn$m plynem. V$sled-
kem pouli"ního b!sn!ní nakonec

byly asi "ty#i desítky zran!n$ch, z to-
ho 15 policist%.

Odpor je namí#en proti sou"asné
vlád!. Ta pot#ebuje rychle schválit
nová úsporná opat#ení, "ítající roz -
&í#ení daní i sni'ování po"tu stát-
ních ú#edník%. O víkendu toti' za -
sedne summit Evropské unie, kter$
by m!l rozhodnout o dal&í finan"ní
injekci zadlu'enému a bankrotující-
mu +ecku. Pokud by úsporná opa -
t#ení +ekové neschválili, finan"ní
pomoc EU a Mezinárodního m!no -
vého fondu (MMF) by nep#i&la
a v listopadu by státní správa ne -
m!la na v$platy "i na d%chody. To by
vedlo k dal&í ekonomické recesi a ke
krizi mnoha evropsk$ch bank. Pre-
miér Papandreu proto odmítá stáv -
kujícím ustoupit. „Mu síme v tom to
boji vytrvat, abychom pro blaho
zem! zvít!zili,“ #ekl pro agenturu
Reuters.

+ecko je první zemí eurozóny,
která po'ádala o mezinárodní fi-
nan"ní pomoc. Od EU a MMF "erpá
úv!r ve v$&i 110 miliard eur (asi 2,7
bilionu korun). U' z n!j dostalo p!t
"ástí, o uvoln!ní &esté "ásti se mo-
mentáln! jedná.

JAN !KODA
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SYRTA – Libyjsk$ plukovník Muam-
mar Kaddáfí byl post#elen a zajat
b!hem pokusu o út!k z p#ístavu Syr-
ta. Ten u' po dva t$dny obléhají jed-
notky prozatímní vlády. Dopaden$

diktátor byl se zran!ním hlavy a dol-
ních kon"etin p#evezen do blízké
nemocnice. Podle televize Al-D'a -
zíra ale Kaddáfí zran!ním u' pod -
lehl. 

Spole!nost Apple zaznamenává rekordní tr&by 

Ekotendr padl, vláda hledá nové 'e(eníz domova ze sv#ta

horká aktualita

Kaddáfí dopaden! Média spekulují o jeho smrti
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1:1027P"elétav#
Klaus
P!i náv"t#v# prezidenta Klause na
Ústecku t!i starostové obcí regionu
bojkotovali p!ipravenou diskusi.
Domnívají se, $e prezident by se m#l
setkat p!ímo s ob%any &luknovska,
co$ by p!isp#lo k uklidn#ní situace.

P!edstavme si, kdyby prezident
opravdu do &luknovska zavítal. Co
by se zm#nilo? Na po%átku nepoko-
j' v této oblasti Klaus jasn# vyjád!il
názor, $e je t!eba pou$ít „státního
násilí“. Druh( den jsme se od n#j
do%kali v(roku: „A) si to vláda !e"í
sama.“ Pokud tedy prezident p!i -
stupuje k problematice tímto zp'-
sobem, pak se m'$eme domnívat,
$e jeho náv"t#va &luknovska by ved-
la nanejv(" k jisté morální podpo!e
ob%an' regionu. Jist#, to by prav -
d#podobn# do%asn# p!isp#lo k rela -
tivnímu uklidn#ní. M'$eme i nadá -
le spekulovat o tom, jak( p!ínos by
m#la náv"teva Václava Klause v ob -
lasti nepokoj'. Jedno je v"ak jisté –
prezident by m#l kone%n# zaujmout
jasné stanovisko.

ELI!KA JUNKOVÁ

Média doslova obsadil a omotal si
kolem prstu. Hrdina „z lidu“, kter( se
rozhodl v na"í zemi nastolit po!á -
dek, a to p#kn# zostra. SuperVáclav.
Vídáme ho v televizi, %teme o n#m
na internetu i v novinách. 

Zatímco internetoví konspiráto!i
a ned'v#!ivci spekulují o tom, zda
se jedná o podvod, %i nikoliv, novi -
ná!i hltají ka$dou SuperVáclavovu
akci a informují o ní ve!ejnost. Kdo
se tedy ukr(vá za maskou hrdiny?
Jmenuje se Karel Ma!ík a v minulosti
jsme ho mohli vídat v kampani pro
T-Mobile pojmenované Lidské %lo -
v# %e, nezlob se.

Dopátrat lze i jednoho z pejska!',
kterému na prvním slavném videu
SuperVáclav ma$e psí v(kal na záda.
Práv# tímto videem si Václav vyslou -
$il velkou popularitu. Pejska!em je
Robin Kvapil a pracuje pro agenturu

FTM Communications. Rozpoznat
ho lze na hromadné fotce zam#st-
nanc'.

T(mu, kter( za Václavem stojí,
ur%it# pat!í uznání za skv#lou a ná-
paditou práci. Samotn( nápad sice
„ob"lehli“ z USA, kde pro zm#nu
!ádil hrdina Phoenix Jones, ale koho
to zajímá, $e?

*e se superhrdinou není n#co
v po!ádku, musí b(t jasné snad
ka$dému. Co se z jeho aktivit vy -
klube do budoucna a kter( produkt
bude oblíben( Václav propagovat?
M# v"ak p!i pomy"lení na to, %eho
jsme sv#dky, jímá hr'za, a to z n#ko-
lika d'vod'. P!ípad SuperVác la -
va  toti$ jasn# ukazuje, $e funkci re-
cesist', bavi%' a iniciátor' pomalu,
ale jist# za%ínají p!ebírat reklamní
agentury. A to podle m# není úpln#
v po!ádku. VÍTEK NOVÁK

Skon$í% v pekle, Harolde!
I kdy$ se n#kolikrát seknul ve v(po%tech, neztrácí americk( kazatel Harold
Camping nad#ji a pravideln# oznamuje nová data konce sv#ta. P!ed p#ti
m#síci mu to nevy"lo, tentokrát má pr( poslední soud p!ijít v pátek 21. !íjna
2011, v den, kdy u$ lidstvo nem#lo existovat.  

Ale co !ekne prorok samouk, a$ v sobotu ráno zjistí, $e v"ichni jsme po!ád
na$ivu a jeho ‘‘varování‘‘ nás nevzru"ují? Pousm#je se, vezme do ruky kalku-
la%ku a za pár minut tweetne datum dal"í apokalypsy. Jestli ale opravdu na -
stane soudn( den, nebude to tak hrozné. Proto$e to bude i tv'j konec,
Harolde!

NIKOLA CHOMÁTOVÁ

Na internetu lze vypozorovat zv#sti
o generátorech, které jsou schopny
vyráb#t více energie, ne$ kolik do
nich vlo$íte. P!íkladem mohou b(t
plány na takzvan( MEG (Motionless
Electromagnetic Generator), kter(
pracuje tak, $e tém#! neomezen#
%erpá energii z vestav#ného perma-
nentního magnetu.

Celá v#c zní sice ú$asn#, ale zá -
rove+ i fantaskn#, p!esto se nejedná
pouze o zkazky. Existuje jasn(
d'kaz. 

P!ed dv#ma lety se objevila zprá-
va, $e jeden student Integrované
st!ední "koly v Nov(ch Pakách tento
MEG podle patentního návodu se-
strojil a následn# se úsp#"n#
zú%astnil technické sout#$e ENER-
SOL.

Problém byl v tom, jak sám stu-
dent p!iznal ve své zpráv#, $e p!i
m#!ení v(konu p!ístroje bylo pou$i-
to nedosta%ující vybavení, a tak
moh ly b(t v(sledky zkreslené. Tehdy

se do v#ci vlo$il jist( nejmenovan(
klub skeptik' a za%al konstruktéra
i jeho mentora oso%ovat z „pav#dá-
torství“ a zmín#né st!ední "kole vy -
t( kal pronikání iracionality na vzd# -
lávací p'du. Konstruktér'v mentor
mi sd#lil, $e se v té dob# bál o své
u%itelské místo a byly také pochyby
o tom, zda student bude moci dále
studovat. Aby se situace uklidnila,
dohodly se oba tábory, $e spole%n#
provedou zm#!ení v(konu p!ístroje
"pi%kov(m vybavením. Stalo se tak
v polovin# roku 2010. V(sledek ho -
vo!il jasn# v konstruktér'v prosp#ch. 

A% v(tky p!etrvávají, je z!ejmé, $e
byl u%in#n pokrok v získávání velmi
levné energie, a v na"í zemi je toho
kone%n# i d'kaz. Experiment v"ak
doposud nikdo nezopakoval. Zb(vá
jen otázka, jak dlouho bude trvat,
ne$ se zastánc'm této energie
dostane !ádného slova, ani$ by je za
jejich projev n#kdo "ikanoval.

MARTIN SURIAK

Takovou cenu má podle v"eho $ivot
jednoho Izraelce v porovnání s pa -
les tinsk(mi v#zni. V úter( byla toti$
schválena dohoda o propu"t#ní v#z -
n#ného Galida &alita, kter( byl v ro -
ce 2006 v devatenácti letech unesen
v okolí pásma Gazy v Palestin#, za
1027 Izraelem v#zn#n(ch Pales tin c'. 

Galid &alit je v "oku, $e se to po 5
letech skute%n# poda!ilo. Otázkou
pro nás v"ak z'stá vá, co tato v(m#-
na zna%í, jak se situace v Gaze bude
dále vyvíjet a %ím se tato v(m#na
stává symbolem jak pro Izrael, tak
pro Palestinu. 

Mezi 1027 v#zni toti$ nejsou jen
oby%ejní lidé, kte!í se do v#zení
dostali kv'li kontroverzním soud-
ním proces'm, ale i v#zni, kte!í sv'j
$ivot de facto zasv#tili boji proti
Izraeli a v minulosti d#lali v"e pro
to, aby tento boj vycházel. Zárove+
v"ak také více ne$ tisícovka lidí,
kter(ch se te, Izrael bojí. Propu"t#n
a osvobozen byl nejznám#j"í izra -
elsk( voják posledních let, pro mno-
hé symbol boje proti Palestin#, pro
mnohé %lov#k, kter( musí b(t osvo -
bozen. Navzdory tomu, $e z 29 %len'
vlády návrh podpo!ilo 26, se izrael-

ská ve!ejnost d#lí na dva tábory, ve
v(sledku v"ak z pr'zkum' vypl(vá,
$e 69 % ve!ejnosti s v(m#nou sou -
hlasí. 

„Mnoho lidí se bojí dal"ích únos',
toto propu"t#ní toti$ vysílá jasn(
signál, $e se únosy vyplácejí,“ ko-
mentuje pro agenturu AP ministr Uzi
Landau, b(val( "éf Mossadu, kter(
jako jeden z mála hlasoval proti. 

Situace kolem propou"t#ní op#t
zví!ila vody na Blízkém v(chod#,
které se je"t# nesta%ily uklidnit

z nedávného veta Spojen(ch stát'
v rámci uznávání, resp. ne uznávání
palestinské nezávislosti, a zále$í na
tom, co propu"t#ní jednoho izrael-
ského vojáka za 1027 Pales tinc'  pro
tamní obyvatele bude znamenat.
Nem'$eme asi %ekat, $e se situace,
kterou ob# strany !e"í ji$ desítky let
vícemén# bezúsp#"n#, najednou
oto%í. M'$eme ale doufat, $e si ob#
strany uv#domí cenu lidského $ivota
a za%nou se podle toho chovat. 

OND"EJ NOVÁK

Vietnamské d#ti jsou z médií známé
jako pilní a cílev#domí studenti.
Ambicióznost je dovedla na vysoké
"koly a po ukon%ení studia se
s velkou pravd#podobností stanou
ekonomy nebo podnikateli. Na ces-
t# za snem v"ak nará$ejí na r'zné
p!e ká$ky, od neznalosti %eského
jazyka po nepochopení ze strany
rodi%'.

Na Dni vietnamsk(ch student',
kter( se konal 8. !íjna v Praze, se
vysoko"koláci se"li, aby poradili
st!edo"kolák'm, kam dál po matu-
rit#. Ú%astnili se i zástupci vysok(ch
"kol a firem, kte!í mají o tyto stu-
denty velk( zájem. Sama hlavní or-
ganizátorka Tran Thu Trang v"ak
poznamenává, $e akce m#la také
apelovat na rodi%e. 

„Cht#la jsem jít na medicínu, ale

rodi%e m# v tom nepodporovali.
Cht#li, abych "la na ekonomii, byli
by rádi, kdybych pokra%ovala v ro -
dinném byznysu,“ !íká Tran Thu
Trang, studentka %tvrtého ro%níku
3. léka!ské fakulty UK. Podle ní by
si m#li vietnam"tí maturanti uv#do -
mit, $e mají právo, aby si vybrali
"ko lu sami.

P!esto se v jejich indexech obje-
vují razítka stále stejn(ch "kol. Vede
tradi%n# nejoblíben#j"í V&E, násle-
dují -VUT, -ZU a samoz!ejm# UK.
Tam Vietnamce nej%ast#ji najdete
v ekonomick(ch oborech a p!írod-
ních v#dách. Tyto obory mají v(ho-
du, $e p!i studiu nemusíte um#t
perfektn# %esky. 

-e"tina je toti$ jednou z nej -
v#t"ích p!eká$ek pro Vietnamce.
Prod#kan 2. léka!ské fakulty UK Petr

Marusi% to potvrzuje: „&patná zna -
lost jazyka je velk( problém, pro-
to$e ve v#t"in# léka!sk(ch obor' je
nutné komunikovat s pacienty, kte!í
%asto umí pouze %esky.“

V -esku v"ak dor'stá generace,
která se zde narodila a %e"tinu %as-
to umí lépe ne$ rodn( jazyk. Ty pak
najdeme na právech, politologii
nebo marketingu a PR.

Této generaci se !íká „banánové
d#ti“, na povrchu $lutí, av"ak uvnit!
bílí, jako -e"i. Hrozí v"ak, $e zb#lají
úpln#. Se zapomenutím mate! ské -
ho jazyka se toti$ ztrácí i pouto k ze-
mi p'vodu. 

Dobe"ova snaha zvy"ovat %eské
národní sebev#domí na "kolách by
tak mohla získat zcela nov( roz-
m#r.

THUONG LY NGUYENOVÁ

Mene tekel
pro Koniá%e
V dne"ní dob# je téma souboje
%te%ek a klasick(ch knih dost aktuál-
ní. -te%ky se stávají finan%n# do -
stupn#j"ími, ti"t#né knihy jsou dra$ -
"í a my jsme v"ichni líní a bez tech-
nologií panika!íme. Zp'sobí p!ístro-
je ve %tení revoluci?

*ijeme v hektické dob#, kdy není
úpln# komfortní tahat v batohu
metrákovou Annu Kareninu. Navíc
jsme zpohodln#li a r'zné p!ístroje
k nám ji$ tém#! p!irostly. Ekologi%tí
aktivisté brojí proti masovému ká-
cení strom' a stávají se p!eká$kou
papírenskému pr'myslu. Tento zda -
leka nekompletní v(%et vede k otáz -
ce: Pro% jsem si je"t# nepo!ídil elek-
tronickou %te%ku?

Ono to nakonec mo$ná nebude
tak horké. Dob!e si vzpomínám na
svá st!edo"kolská léta, kdy se
postavení v kolektivu odvíjelo i na
základ# %etby. Stmívání se %etlo
nenápadn#, utopené v p!ihrádce ve
stole, a jakmile se n#kdo p!iblí$il,
kní$ka zmizela n#kam hluboko mezi
nedojedenou sva%inou a pou$it(mi
kapesníky. Naproti tomu Shake-
speara ka$d( hrd# t!ímal v rukou,
procházeje se s ním nap!í% "kolou.
-te%ky by takové intelektuální sou -
boje a$ moc zjednodu"ily. 

T#$ko odhadnout, kam klání
tradice s inovací dosp#je. Technolo-
gie by p!inesly nesrovnateln# v#t"í
prakti%nost, ale záva$n(m prob-
lémem trhu by se stali po%íta%oví
piráti. Zárove+ by zmizela rituálnost
%etby, která je spjatá se specifickou
v'ní knih nebo h!ejiv(m pocitem
z um# zpracované vazby. A v'bec, do
jak(ch rozpak' by p!evrat %te%ek
p!ivedl patera Koniá"e…

DAVID MI#KE

SuperVáclav a jeho SuperPodvod
aneb kdo se skr#vá za maskou

Foto iDnes.cz

Vietnam%tí vysoko%koláci radí maturant'm:
„Hlavn& si do v#b&ru %kol nenechte kecat!“

Generátory volné energie
aneb pokrok nezastaví%

Foto profimedia.org
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O Aloisi Nebelovi bylo !e"eno snad
v#e. Premiéra prob$hla 29. zá!í a od té
doby tv%rci sklidili spoustu pozitivní i
negativní kritiky. Film s mimo!ádn&m
rozpo" tem 80 milion%  ov#em svou ná -
v#t$vností nep!ekonal mnohem mén$
nákladné Mu'e v nad$ji. Byl to v#ak
opravdu neúsp$ch?

Alois Nebel je po"in na "eské
pom$ry nezvykl& a od tv%rc% to byl
jist& risk. Filmy vyu'ívající rotoskopick-
ou metodu, jako t!eba snímek Sin City,
zde m$ly úsp$ch, Nebel ale rozebírá
téma lokálního rázu a rozhodn$ není
tak ak"ní jako jeho zahrani"ní souput-
níci. Vázba na "eské d$jiny je  problém

hlavn$ u zahrani"ních divák%, kter&m
na#e historie není tolik blízká. To by
mohlo hrát rozhodující roli i p!i v&b$ru
kandidát% na Oscara, o kterého se
chce p!íb$h o 'elezni"á!i z Jeseník%
ucházet.

O jeho osudu v (esku je u' ale roz -
hodnuto. Alois Nebel bude ji' na v'dy
tím, kdo rozd$lil recenzenty na dv$ p% -
le, dílem kritizovan&m, ale i oce)ova -
n&m. Díky své mystice, podmanivé
hud b$ a originálnímu pojetí má nárok
b&t za!azen mezi to nejzajímav$j#í, co
u nás vzniklo. Nezb&vá ne' "ekat, zda to
ocení i v Hollywoodu a ve zbytku kine -
matografického sv$ta. IVA MELÍ!KOVÁ

Milujeme film
Jedenáct& ro"ník Mezinárodního festi-
valu studentsk&ch film% letos vyhrál a
hlavní ocen$ní festivalu Grand Prix,
cenu Václava Kr#ky, získal  "esk& snímek
Automatic for the People Jaroslava Vejnara.
Jedná se o tragikomické drama o
"lov$ku, kter& obsluhuje nápojov& au-
tomat. A mimochodem v n$m také 'ije.
Od 6. do 9. !íjna v porot$ zasedly takové
osobnosti jako francouzsk& herec Eric da
Costa, mlad& finsk& re'isér Oskari Sipo-
la, úsp$#n& "esk& re'isér David Ond!í"ek
a sv$tová filmová poradkyn$ Carol Ann
Pooleová. Do sout$'e bylo p!ihlá#eno
p!es 240 film%, ze kter&ch bylo vybráno
50 do samotn&ch sout$'ních blok%. Bo-
hatou filmovou nabídku, kterou zakon"il
reprezentant "eského filmu v zahrani"í,
rotoskopick& snímek Alois Nebel, doplnil
doprovodn& program v podob$ kon-
cert%, workshop% a v&stav.

JANA SAM!UKOVÁ

Mezinárodní festival dokumentár ních
film% Jihlava je ka'doro"ní pres ti'ní
p!ehlídkou sv$tov&ch i "esk&ch au-
torsk&ch dokumentárních film%.
V sou"asnosti se jedná o nejv&znam-
n$j#í událost tohoto typu ve st!ední a
v&chodní Evrop$. Jubilejní 15. ro"ník
se uskute"ní ve dnech 
25. – 30. !íjna a náv#t$v -
ník%m promítne celkem
229 fil m% ze 41 zemí sv$ta,
z nich' 23 bude v Jihlav$
uvedeno ve sv$tové a 5
v mezinárodní premié!e.
Heslem leto#ního ro"níku
se stala d%razná v&zva Pro-
pus!te Panahí ho!, organizáto!i festivalu,
v jejich' "ele stojí Marek Hovorka, tak
vyjad!ují podporu perzek vovanému
íránskému re'isérovi Jafaru Panahímu.
Nejnov$j#í dokumentární po"in toho-

to filma!e bude p!edstaven v ne-
sout$'ním programu festivalu. 

Dramaturgickou kostru jihlavské
p!ehlídky, stejn$ jako tomu bylo
v minulém ro"níku, tvo!í "ty!i sou t$' -
ní sekce. První z nich je Opus Bonum,
v ní' se utkají v&zna"ná sv$tová doku-

mentární díla, která vznik la v posled-
ních dvou letech. Sekce "eská radost je
vyhrazena nejnov$j #ím dokument%m
domácí provenience, podle organizá-
tor% v#ak tato "ást programu nemá b&t

pouze sout$'ním kláním, ale p!ede-
v#ím oslavou samotné existence
"eského dokumentárního filmu. Mezi
mo#i uvede v&b$r nejv&razn$j#ích doku-
mentárních snímk% z oblasti st!ední a
v&chodní Evropy. Poslední Fascinace
umo'ní divák%m nahlédnout do

oblasti experimentální
doku men taris tické tvorby,
jejím' pro st!ed nictvím
vznikají nové a ne"eka né
mo'nosti filmového vy-
jad!ování.

Nesout$'ní "ást pro-
gramu zajistí více ne' 14
minisekcí, které se po kusí

ilustrovat aktuální d$ní na "es ké i
zahrani"ní dokumentární scén$. Na -
p!íklad Pr$hledné bytosti nabídnou sérii
portrét% v&znamn&ch filmov&ch osob-
ností, p!íznivc%m krát k&ch film% je

ur"ena nesout$'ní sek ce Krátká radost.
Prolínáním hranice mezi dokumen-
tárním a hran&m fil mem se pak bude
zab&vat Doc-fi. Profilovou sekcí festi-
valu zastupuje Zoon Politikon s podtit-
ulem „zem$ "eská, domov m%j“, která
zmapuje sou"asné "eské dokumenty
zab&vající se tuzemskou politickou
scénou.

Leto#ní ro"ník s sebou p!inese také
n$kolik programov&ch novinek, z nich'
nejatraktivn$j#í je zrod Inspira%ního fóra,
projektu, kter& umo'ní tv%r"í propo-
jení filma!% s v&znamn&mi a inspira-
tivními postavami z oblasti v&tvarného
um$ní, v$dy "i literatury. Doprovodn&
program mimo jiné nabídne autorská
"tení, vystoupení divadelních soubor%
nebo koncerty nap!í" hudebními
 'ánry. 

BARBORA MAJEROVÁ

Zlo v desítkách r%zn&ch podob, to je
nová v&stava v Kulturním centru DOX,
které op$t demonstruje sv%j moderní
p!ístup k v&tvarnému um$ní i original-
itu, s jakou se staví k instalaci nov&ch
v&stav. Tentokrát v podob$ expozice
Lucifer$v efekt: St#etnutí se zlem. V&stava
je inspirována stejnojmennou knihou
amerického psychologa Philipa Zim-
barda a nabízí náv#t$vníkovi náhled
na p%vod zla v "lov$ku.

Projekt staví na propojení r%zn&ch
médií, která jsou zkombinována tak,
aby náv#t$vník nahlédl do prob-
lematiky zla ve spole"nosti úpln$
nov&m, a to co mo'ná nej#ir#ím zp%-
sobem. Nevnucuje p!itom konkrétní
názor, pouze zprost!edkovává ú'as nad
snadností, s jakou jsme schopni zlo
páchat. V&stava Lucifer$v efekt je p%so-
bivá sm$s fotografií, v&tvarného
um$ní, citát% v&znamn&ch osobností
a p!edev#ím audiovizuálních projekcí,
které jsou páte!í celého projektu. Mezi
animovan&mi a dokumentárními filmy
potom nejv&razn$ji vystupují práce
Roda Dickensona a Artura Zmijew-

ského, tedy um$lecké rekonstrukce
psychologick&ch pokus% ze #edesát&ch
a sedmdesát&ch let dvacátého století,
mapující slepou poslu#nost k auto -
ritám a zneu'ívání moci jedince. Ve
v&tvarném um$ní se "e#tí i zahrani"ní
um$lci soust!edili spí#e na témata
historická a politická, jako je odsun
sudetsk&ch N$mc% nebo americk& boj
proti terorismu.

Lucifer$v efekt je v&stava s provoka-
tivním nádechem, která náv#t$vníka
donutí k zamy#lení. Objemná sm$s
mnoha projekt% nemusí ka'dému vy-
hovovat a m%'e p%sobit chaoticky. Je
také #koda, 'e se do v&stavy neve#lo o
n$co více klasického v&tvarného
um$ní, tedy maleb a plastik. Nic z to-
ho ov#em neubírá na p%sobivosti
celého projektu. Idealistu znejistí,
cynika pobaví. Pokud máte rádi, kdy'
v&stava krom$ va#eho estetického
cít$ní zam$stná i vá# mozek, Lucifer$v
efekt je p!esn$ pro vás.  

V&stava Lucifer$v efekt: St#etnutí se zlem
probíhá v Kulturním centru DOX od
14. 10. do 2. 1. OND"EJ KRUTILEK

Festivaly velk&ch mal&ch divadel "ekání
na Václava je v Hradci Králové ka'd&m
rokem zapo"ata nová divadelní sezona.
Tradi"n$ byl i leto#ní VIII. ro"ník zahájen
v Klicperov$ divadle v den v&ro"í úmrtí
svatého Václava, tedy 28. 9. 2011 a i ten-
tokrát sv&m divák%m nabídl pestr& pro-
gram. 

Podle slov po!adatel% „je festival
(ekání na Václava p!edev#ím p!ehlídkou
toho nejlep#ího, co se zrodilo na na#ich
studiov&ch, alternativních a progre-
sivních mal&ch scénách s postupn&m
uvád$ním stejn&ch projekt% z nejbli'#ích
okolních zemí”. Letos do programu fes-
tivalu po!adatelé zahrnuli i díla na#ich
slovensk&ch soused%. Diváci tak mohli

zavítat na p!edstavení &ivot na t#ikrát z
repertoáru re'iséra Martina Porubjaka,
zinscenovanou verzi Kafkovy Prom'ny z
dílny Mariána Pecka "i na one woman
show Skok z v()ky re'írovan&m Sve-
tozárem Spru#ansk&m.

B$hem slavnostního zahájení uvedl
(inoherní klub Praha hru Moje stra)idlo,
p!íb$h o lásce a nenávisti a' za hrob.
Úsp$#n& první t&den pokra"oval p!ed-
stavením Hádej, kdo p#ijde…, pod jeho'
názvem je podepsán re'isér Ivan Raj-
mont.

Za zmínku bezpochyby stojí i v"erej#í
divadelní adaptace knihy mexicko-amer-
ického chirurga a filozofa Miguela Ruize
"ty#i dohody v podání Jaroslava Du#ka.

Pro milovníky "okolády se dnes ve"er od
sedmnácti hodin nabízí hra Jedlíci %okolády
od Davida Drábka, kde budou svou ob -
líbenou p!íchu* moci okusit jak p!íz nivci
(echova, tak Woodyho Allena. A v ne -
poslední !ad$ mohou zítra na v#tívit
p!edpremiéru hry Don Juan a Faust ti,
kter&m "as nevyjde na její sobotní ofi-
ciální premiéru. Tulák po hv'zdách, druhá
premiéra na leto#ním seznamu, byla
odehrána ji' minul& pátek. 

Jak u' je zvykem, cel& festival bude za-
kon"en b$hem státního svátku 28. 10.
2011 uvedením hry *vestka pocházející z
dílny Zde)ka Sv$ráka a Ladislava Smo -
ljaka.

JOHANA !IDÁKOVÁ

Populární americk& spisovatel Robert
Fulghum je tento t&den na náv#t$v$
v (eské republice. Tuzemsk&m "te -
ná!%m p!ijel p!edstavit svou nej no -
v$j#í povídkovou knihu s názvem Dr+
m' pevn', miluj m' zlehka, v$novanou
tane"ník%m tanga, a p!esto'e se tento
autor do Prahy pravideln$ vrací, jeho
program je tentokrát bohat#í ne' ob-
vykle. 

Fulghum si na na#em území získal
"tená!e p!edev#ím sv&mi nejran$j#ími
tituly, jako je V)echno, co opravdu pot#ebuji
znát, jsem se nau%il v ma te#ské )kole anebo
U+ ho#ela, kdy+ jsem si do ní lehal.  D$j
p!íb$hu z nejnov$j#í knihy autor p!ek-
vapiv$ zasadil do seattleské tane"ní
#koly Century. Setkávají se v ní lidé
r%zného v$ku, pohlaví i vyznání s jed-
in&m spole"n&m zájmem, a to je hud-
ba a tanec.

Stejn$ jako ve sv&ch p!edchozích
dílech "erpá zejména z osobních zá'it -
k% a zku#eností, které nabyl b$hem své
osobní pouti za argentinsk&m tangem.
A v rytmu tanga také protan"í i (eskou
republiku.

Pra'ské Divadlo Ponec pro n$j v"era
uspo!ádalo Tango Tan%írnu, kde si spi -
sovatel mohl zatan"it se sv&mi fanou# -
ky, a zahálet nebude ani dnes, kdy za-
mí!í na kni'ní veletrh do Havlí"kova
Brodu. Vyjma (esk&ch Bud$jovic a
Prahy to bude u' v po!adí t!etí, ale
nikoliv v#ak poslední "eské m$sto,
které tento plodn& autor svou ná -
v#t$vou poctí. Pobyt v (esku Fulghum
uzav!e v Brn$, kde ho "eká autorské
"tení v Divadle Reduta a následn$
 autogramiáda v knihkupectví Dob -
rovsk&.

SABINE KEJLOVÁ

Xindl X m$ní styl. A' doposud jsme
ho znali p!edev#ím díky jeho provoku-
jícím text%m. P!íkladem toho je sklad-
ba Chemie, And$l nebo Láska v hous -
ce s Olgou Lounovou. Nyní ale zp$vák
vydává CD Xpívánky a podle sv&ch slov
se vrací tam, kde za"ínal, do stylu folk
& country.

Minul& "tvrtek zp$vák odehrál v pra' -
ské Akropoli bezmála dvouhodinov&
koncert, kde svou novou desku p!ed-
stavil. Celou show pojal Xindl X origi -
náln$ a sám si ve"er i vtipn$ mo de -
roval. Na konec p!evzal Zlatou des ku za
své p!edchozí album Praxe relativity.

Kmotrem nového alba se stal Mi -
chal Hr%za, spolu s CD vydává autor i

Xp$vník, ve kterém jsou v#echny písn$
rozepsané v notách a akordech.
Xindl X své Xpívánky p!edstaví v rámci
turné F**k ("ti folk) & Country Tour po
(eské republice. Koncertovat bude
nap!íklad v Havlí"kov$ Brod$, Pardu-
bicích "i Ostrav$.

S jak&m úsp$chem se album setká,
se teprve uvidí. Není toti' zase tak
nové. Objeví se v n$m 27 p%vodních
písní ze dvou p!edchozích alb, jen p!e -
pracovan&ch do stylu folk & country.

Jak a jestli v%bec se Xindlova nová
deska povedla, se dozvíme 16. 11. p!i
p!edávání cen Ó"ko nebo o deset dní
pozd$ji na (eském Slavíkovi.

MICHAELA NOVÁKOVÁ

Patnáctiletá dokumentární Jihlava

Robert Fulghum si p"ijel na turné do #eska
zatan$it tango. Dnes ho $eká Havlí$k%v Brod

Divadelní festival #ekání na Václava
tentokráte ve znamení protiklad%

DOX pohltil Lucifer%v efekt

Ohlédnutí za vizuálním koncertem
o introvertním &elezni$á"i

Xpívánky a F**k & Country Tour
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Plze( zázrak na Nou Campu nevybojovala

Znovuzrození st"elce Torrese
Dva &e$tí reprezentanti se st!etli ve
st!ede&ním utkání Ligy mistr' mezi
Chelsea a Genkem. Branku lond(n-
sk(ch Blues tradi&n# hájil Petr %ech,
zatímco na levé stran# obrany belgic -
kého celku nastoupil Daniel Pudil.
Hrdinou zápasu se ale stal dosud
trápící se Fernando Torres. 

Ve st!edu dal vzpomenout na svá
nejlep$í léta. Hned v úvodu se pro -
tla&il ke st!ele, která skon&ila na ty&i.
Dál h(!il aktivitou a sv(m pohybem
zam#stnával obranu Genku. Hv#zdné

momenty p!i$ly v 11. a 27. minut#.
Nejd!íve po p!ihrávce Lamparda ne -
dal $anci branká!i p!ízemní st!elou
k pravé ty&i. Poté se skv#le zav#sil do
centru Meirelese.

"pan#lsk( st!elec m#l na$lápnuto
k hattricku, ale pohotovou st!elu
„z voleje“ dorá)el a) st!ídající Kalou.
Petr %ech v brance Chelsea p!íli$
práce nem#l a udr)el &isté konto.
Daniel Pudil se v obran# Belgi&an'
nesta&il otá&et, ale debaklu 5:0 ne -
zabránil. 

BATE na Milán nesta#ilo
Fanou$ky Plzn# krom svátku na Nou
Campu zajímalo také utkání v Milán#.
B#lorusk( mistr tentokrát zavítal na
p'du milánského AC. Tomu se v do -
mácí sout#)i zatím v'bec neda!í, ale
v Lize mistr' dokázalo remizovat
i s velebenou Barcelonou.

Podle o&ekávání za&al zápas ná-
porem domácích. Aquilani st!elou
zpo za vápna orazítkoval ty&. Ibrahi-
movi& se sna)il zasko&it branká!e
Hutara st!elou z poloviny h!i$t#, ale
jen t#sn# minul. O chvíli pozd#ji se u)

nem(lil, kdy) po skrumá)i ve vápn#
nekompromisn# uklidil balón do sít#.

Borisov se dostával na polovinu
soupe!e jen sporadicky. Nejv#t$í $anci
mu tak paradoxn# nabídl milánsk( van
Bommel, kter( nepochopiteln# na-
mazal p!ímo na nohu Renana. Ten
postupoval zcela sám na Abbiatiho
branku, ale jeho st!elu k levé ty&i
domácí kapitán bravurn# zne$kodnil.
Van Bommel ho pak d#kovn# objímal.
Milán dál kontroloval hru, ale &etné
$ance neprom#*oval. Uklidn#ní do !ad
Rossoneri tak p!inesla a) v(stavní

bomba Boatenga, která odrazem od
b!evna a zem# nakonec skon&ila
v $ibenici b#loruské brány. Borisov se
na )ádnou v(raznou dramatizaci zápa-
su nezmohl a utkání skon&ilo v(sled-
kem 2:0 pro AC.

Po polovin# odehran(ch zápas'
o postup ze základních skupin se tak ve
skupin# H na &ele podle o&ekávání
usa dili fotbaloví giganti Barcelona
a AC Milán. Plze* je na t!etím míst#
zásluhou lep$ího skóre, ale za&íná b(t
&ím dál jasn#j$í, )e klí&ové bude utkání
na horké b#loruské p'd#. FILIP UHLÍ!

Za&átek zápasu byl ze strany do má -
cích velmi svi)n(. Hned od úvodu
ukazovali, kdo bude po zbytek utká ní
pánem h!i$t#. Pomocí rychl(ch
nará)e&ek na jeden dotek pom#rn#
snadno procházeli plze* skou obra-
nou. V(sledkem byl první gól, kter(
p!i$el ji) v desáté minut# po spo -
lupráci Messiho a Iniesty.

Po inkasovaném gólu se Plze* ne-
sesypala a naopak byla k vid#ní sna-
ha o zalo)ení úto&n(ch akcí. Ty v$ak
v#t$inou kon&ily nep!esn(mi p!i hráv -
kami sm#!ujícími mimo hrací plo -
chu.

Do konce prvního polo&asu je$t#
Barcelona n#kolikrát zahrozila. "ance
m#li Villa, Pedro a samoz!ejm# Mes-
si, kter( na konci první p'le nast!elil
z p!ímého kopu ty&.

Za&átek druhého polo&asu se nesl
v podobném duchu jako úvod zápa-
su. V 59. minut# o sob# dal op#t
v#d#t Messi, kdy po krásné indivi -
duální akci nast!elil ji) podruhé v zá-
pase ty&.

Senzace se málem konala v 63.mi -
nut#, kdy) po centru Plzn# a $patné
komunikaci mezi Valdésem a Alve -
sem, se mí& ocitl osamocen pár me -
t r' od +uri$e. Valdés se v$ak sta&il

rychle zorientovat a mí& lapit do
rukavic.

Druh( gól p!i$el a) v 82. minut# po
hrubé chyb# Petr)ely ve st!edovém
kruhu, kterou neomyln# ztrestal
David Villa.

Nejv#t$í zklamání se dalo po zá-
pase vy&íst z tvá!e Petr)ely, kter( byl
prakticky ihned po osudné chyb# vy -
st!ídán za Daridu: „Hned jsem se
v kabin# kluk'm omluvil. Vím, )e
druh( gól byl naprosto zbyte&n(. Moc
m# mrzí, )e jsem chyboval,“ uzavíral
své pozápasové hodnocení plze*sk(
zálo)ník.

„Hrá&i se pokyny sna)ili plnit, ale
kdy) p!ijdete na h!i$t#, realita je jiná.
Pokud máte v t(mu Messiho, kter(
obejde va$e t!i hrá&e, dojde k p!e -
&íslení. Tyto hrá&ské schopnosti jsou
mimo!ádné... Ostudu jsme tu ale
ur&it# neud#lali,“ vyjád!il se po zá-
pase trenér Vrba.

Po#et nab$han%ch metr&:
Petr Jirá#ek – 12 181
Xavi Henandéz – 11 234
Pavel Horváth – 11 081
Lionel Messi – 7471
Po#et st"el: 18:0
Dr'ení mí#e (%): 71:29

P!EMYSL ADAMEC

%eská tenistka Petra Kvitová v ned#li
zvít#zila na turnaji v rakouském Linci.
Posílila tak nad#je fanou$k' na
záv#re&né akce sezony – Turnaj mist -
ry* a finále Fed Cupu, kde %eská re-
publika zm#!í síly s Ruskem. 

P!itom v semifinálovém zápase
s b( va lou sv#tovou jedni&kou Jelenou
Jankovi&ovou musela otá&et nep!íz -
niv( v(voj zápasu. První set získala
Srb ka v pom#ru 6:4. Kvitová ale zaú-
to&ila ve zlomovém druhém setu,
a p!es to)e dvakrát ztrácela, zvít#zila
6:4. T!etí set skon&il 6:3 pro &eskou te -
nistku. „Ale Jelena mi dala zabrat! Bo -
lelo m# celé t#lo.“, dodala na svém
facebookovém profilu.

V záv#re&ném duelu se turnajová
jedni&ka Kvitová utkala se sedmou
nasazenou Slovenkou Cibulkovou,
která v semifinále vy!adila Lucii "a fá -
!ovou. V devadesátiminutové finá lové
bitv# p!ehrála roda&ka z Fulneku Do-
miniku Cibulkovou hladce ve dvou
setech 6:4 a 6:1. Po vít#z ném zápase
z Kvitové vyza!ovala pohoda: „Cítím

se skv#le a u) se t#$ím na svoji pre-
miéru na Turnaji mistry*.“ Ten za&ne
v tu reckém Istanbulu u) toto úter(. 
%eská tenisová ve!ejnost je z úsp# -

chu Kvitové nad$ená. Od wimbledon-
ského triumfu ji proná sledovaly $pat-
né v(sledky. Z deseti zápas', které od
slavného grandslamu odehrála, se jí
pouze v polovin# z nich poda!ilo
zvít#zit. P!i US Open dokonce vypadla
hned v prvním kole. Obavy ohledn#
formy její rakouské p'sobení roz pt( -
lilo. Vzhledem k ode&tu bod' za lo* -
ské turnaje v Moskv# a Dauhá, které
se dotkly p!edev$ím Azarenkové, p' -
jde Kvitová do Turnaje mistry* jako
sv#tová trojka.

Vyrovnaná bitva a napínav( pr'b#h
se o&ekává i od finále Fed Cupu, které
startuje 5. listopadu v Moskv#. Po
Ruské federaci je toti)  %eská republi-
ka státem s druh(m nejvy$$ím po& tem
tenistek v první padesátce )eb !í&ku
WTA. Dá se tedy o&ekávat, )e pod zim
nabídne mnoho zajímav(ch teniso -
v(ch klání. MICHAELA KRATOCHVÍLOVÁ

Málokter( fanou$ek ho znal a má lo -
kter( noviná! o n#m psal. P!esto Jakub
Petru)álek nyní vévodí produktivit#
KHL. Na záda mu kouká $ikovn( %er-
venka nebo hv#zdn( Radulov. A a&koliv
se Petru)álek jeví jako fantom, u) má
leccos za sebou.

Ru$tí fanou$ci v sou&asnosti obdi-
vují jeho kli&ky, kdy) se jim ale od-
chovanec Litvínova p!edstavil poprvé,
ani se po n#m neohlédli. To bylo
Petru)álkovi 17 let, nevá)il ani 70 kilo-
gram' a reprezentoval %eskou repub-
liku na sv#tovém $ampionátu osmnác-
tilet(ch v Rusku. V $esti zápasech
vst!elil jedin( gól.

Drobn( úto&ník tehdy nikoho p!íli$
nezaujal. V(jimkou byl Ján Gajdo$ík,
slovensk( skaut slavn(ch Rangers. Po
jeho doporu&ení se Petru)álek v roce
2004 objevil mezi draftovan(mi hrá&i.
Newyorsk( klub si ho vybral v devátém
kole na 266. pozici.

P!ed $ikovn(m hokejistou se tak
otev!ela cesta do zámo!í, kterou ne -
pohrdl. Do Litvínova se sice je$t# jed-
nou vrátil, ale na severozápad# %ech
nedostával mnoho prostoru a znovu
zamí!il za oceán. „Nechci a nemohu se
p!irovnávat k Jágrovi ani dal$ím super
hrá&'m, ale kdyby trávili na led# osm
a) dev#t st!ídání za zápas, nikdy by ne-
prorazili a ne vynikli,“ zlobil se.

Podmínky v kanadském junior ském
klubu Barrie Colts si naopak nemohl
vynachválit: „Bylo to bezvadné. V$ichni
m# vzali hezky. Vlastník, generální
mana)er, prezident, hrá&i i trené!i se

zachovali skv#le. Hned po p!íjezdu do
haly na m# mu)stvo po&kalo s trénin -
kem.“ Sezonu zakon&il Petru )álek s 31
body (11+20) z 24 zápas' a v té dal$í
se pokusil prosadit do kádru Ran gers.

To ale nebyl jednoduch( úkol. Klub
z Manhattanu se tehdy p!estal spo lé -
hat na ost!ílené veterány a za&al sázet
na mládí. Pro Petru)álka to znamenalo
mnohem více konkuren ce, p!es kterou
se nakonec nedokázal prosadit. Jezdci
mu p!estali v#!it a vy m# nili ho do Ca -
roliny. „V(m#na mi p!i$la vhod. Vlastn#
m# vysvobodila,“ vzpomíná bronzov(
medailista z juniorského mistrovství
sv#ta v roce 2005.

Vskutku. Petru)álek se na farm# Hur-
ricanes v Albany prosazoval stá le více a
v únoru 2009 si splnil sen. Dvakrát si
zahrál v nejlep$í hokejové sout#)i sv#ta. 

Po návratu do ni)$í AHL ale má lem
p!i$el o )ivot. Autobus, ve kte rém se
s t(mem River Rats vracel z utkání,
havaroval na zledovat#lé dálnici. 

„Podruhé jsem se narodil,“ tvrdí bez
okolk' bezmála 180 centimetr' vysok(
úto&ník, „a nejen já, v$ichni kluci. Au-
tobus se p!evrátil na stranu a z'stal
tr&et na dálnici. Nebylo na krok vid#t,
kdyby to do nás napálil n#jak( kamión,
skon&ilo by v$echno tragicky.“

Nep!íjemná událost m#la na$t#stí
dobr( konec a Petru)álek mohl ve své
karié!e otev!ít novou kapitolu. Ta u) se
neodehrávala v zámo!í, n(br) ve Skan -
dinávii. V(born( technik a brusla! za-
mí!il do finské Raumy. V jejím dresu
v#t$inou nastupoval ve druhém útoku

a za dva roky odehrál v&etn# play-off
131 zápas', v nich) posbíral 99 bod'
(46+53).  

Tím si v Evrop# ud#lal jméno a o
pracovní nabídky nem#l nouzi. Vybíral
si v$ak pe&liv#. „Ur&it# bych ne$el do
Ruska jen proto, )e dostanu dejme to-
mu p#tkrát v#t$í plat, ale p!itom bych
hrál ve t!etí nebo &tvrté p#tce,“ nechal
se sly$et 26let( Petru)álek. „Rozhodo -
val jsem se p!edev$ím s ohledem na
to, abych m#l d'v#ru.“ 

S ohledem na tento faktor byl pro
rodáka z Mostu nejlep$í volbou rusk(
Chabarovsk, kde ho cht#l finsk( trenér
Hannu Jortikka: „Kdy) jsem p!em($lel
o slo)ení mu)stva, !íkal jsem si, )e by
Jakub mohl b(t na$í hlavní hv#zdou.“ 

Na první pohled odvá)ná p!edpov#,
p!ísného kou&e se zatím plní. Petru -
)álek tráví na led# tém#! 17 a p'l mi -
nuty za zápas a je na &ele ligové pro-
duktivity. Na reprezentaci ale zatím ne-
myslí: „Te, hraju za Amur a soust!edím
se na klubové v(sledky. Kdy) p!ijde
pozvánka, budu rád a pojedu reprezen-
tovat. Je to pro m# &est. Kdy) ale nep!i-
jde, tak si z toho nebudu d#lat velkou
hlavu.“

Velkou hlavu si ned#lá ani z dlou -
hého cestování, bez n#ho) se v Cha -
barovsku, kter( le)í jen 30 kilometr' od
&ínsk(ch hranic, rozhodn# neobejde:
„Kdy) se &lov#k nevyspí v letadle, tak
se to pak projeví. P!ijdete o celou noc.
Mn# se ale v letadle spát da!í, zatím 
s tím problém nemám.“

DANIEL POLÁ"EK

Plze()tí fotbalisté prohráli v zápase skupiny H se )pan$lskou Barcelo-
nou 2:0. Plze( sice ani jednou nevyst"elila, ale p"edvedla bojovn% de-
fenzivní v%kon a ze zápasu odcházela se ctí.

Zdroj: UEFA.com

Pro%el si neúsp)chy a málem p"i%el o 'ivot.
Te* Petru'álek vládne KHL

Kvitová je zpátky na vrcholu


