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V pátek 6. března se uskuteční 3. ročník benefiční akce Párty na kolečkách. Vystoupí umělci s postižením i zdraví. Získané pe-
níze budou použity na rozvoj vzdělávacího centra Studeo v Jedličkově ústavu v Praze. Foto Simona Beránková

� Hladiny řek stoupají, ČR hrozí 
povodně
Po několika deštivých dnech a oteple-
ní se vzedmuly hladiny mnoha čes-
kých řek. Již ve středu byl vyhlášený
první stupeň povodňové aktivity na
zhruba 20 místech ČR, na dalších de-
seti místech vodohospodáři vyhlásili
druhý stupeň, stav pohotovosti. Ten
se týká zejména Vysočiny, jižních a vý-
chodních Čech. Během čtvrtka má při-
být dalších 15 mm srážek. Český hy-
drometeorologický ústav proto vydal
varování před vzestupem hladin až na
třetí stupeň a to zejména na tocích
v povodí Dyje.

� Počet poslanců se 
pravděpodobně sníží 
Jako pojistku proti povolebnímu patu
označil premiér Mirek Topolánek do-
hodu o snížení počtu poslanců ze
současných 200 na 199. Uvedl to po
středeční schůzce lídrů koalice. Změ-
na, kterou navrhli lidovci, by měla být
zakotvena v zákoně o přímé volbě pre-
zidenta. Koalice také jednala o pří-
padných bonusech pro vítěze voleb.
K žádnému výsledku se ale nedopra-
covala.

� Počty neplatičů rostou
V ČR se dramaticky zvýšil počet pod-
nikatelů a rodin neschopných splácet
své závazky. Celkový dluh domácností
navíc v lednu vzrostl o 4 miliardy na
současných 884,4 miliard korun a
v období listopad až leden přibylo té-
měř 90 000 nezaměstnaných. Ekono-
mická krize je naopak obdobím žní
pro společnosti vymáhající dluhy. 

LUCIE ŠTĚRBOVÁ

� Haag poprvé vydal zatykač 
na úřadujícího prezidenta
Súdánský prezident Umar al-Bašír je
první hlavou státu, kterou mezinárod-
ní trestní soud v Haagu obžaloval ješ-
tě v úřadě. Bašíra viní z válečných zlo-
činů, zločinů proti lidskosti a genoci-
dy v Dárfúru.

Bašír obvinění odmítá s tím, že jde
o spiknutí a novou formu kolonialis-
mu ve snaze destabilizovat Súdán.
Podle pozorovatelů se Bašír před sou-
dem v brzké době ani neobjeví, proto-
že Súdán jurisdikci soudu neuznává
a odmítá s ním spolupracovat. Soudu
tak zůstávají jen velmi slabé páky na
prezidentovo zatčení.

� Razie na Ukrajině vyvolávají 
obavy o plyn
Po středeční razii v sídle firmy Naftogaz
se dnes jednotky ukrajinské státní bez-
pečnosti SBU pokusily vniknout i do
budovy společnosti Ukrtransgaz. Podnik
je dceřinnou společností Naftogazu a
spravuje ukrajinské plynovody. Vyšetřo-
vatelé při své první razii hledali doku-
menty ke smlouvám s ruským plynař-
ským podnikem Gazprom. Zásah přišel
pár dní předtím, než má Naftogaz zapla-
tit Gazpromu za únorové dodávky. Vy-
volává tak obavy z opětovného zastave-
ní ruských dodávek plynu do Evropy.

� Chodorkovskij znovu před soudem
Nejznámější ruský vězeň, bývalý šéf
společnosti Jukos Michail Chodorkov-
skij, čelí dalším obviněním. V obnove-
ném procesu, který ruský tisk komen-
tuje jako mocenský souboj mezi prezi-
dentem Medveděvem a premiérem
Putinem, hrozí kdysi nejbohatšímu
Rusovi dalších 20 let na Sibiři. Proku-
rátoři Chodorkovského viní z podílu na
zpronevěře téměř 900 miliard rublů
a z finančních machinací v několika fir-
mách.

TATIANA HOŘAVOVÁ

Český předseda Úřadu pro ochranu
osobních údajů Igor Němec a jeho
francouzský protějšek Alex Türk se
sešli v Praze nad tématem nebezpe-
čí využívaní virtuálních sociálních sí-
tí. Jejich dvoudenní setkání vyvrcho-
lilo středeční veřejnou diskusí
v pražském francouzském institutu.
Oba předsedové hned v úvodu při-
znali, že před nimi stále vyvstává
mnohem více otázek než odpovědí.

Türk uvedl, že neopatrné zacháze-
ní s osobními údaji vede například
k tomu, že potenciální zaměstnava-
telé mohou díky zveřejněným infor-
macím snadno profilovat osobnost
žadatele o práci, což jej může znevý-
hodnit. Český předseda Němec pak
upozornil na to, že zveřejněné úda-
je, jako například politické preferen-
ce či příslušnost k některým extre-
mistickým organizacím, jsou nesma-
zatelné, čehož si mladí často nejsou
vědomi. „Pokud budou chtít v bu-

doucnu v něčem vyniknout, tak se
vždycky najde dostatek lidí, kteří jim
tyto hříchy z mládí rádi připome-
nou,“ dodal. Türk na toto téma řekl,
že EU by ráda stanovila, jak dlouho
se budou uveřejněné údaje uchová-
vat. Francouzský předseda dále jako
jeden z problémů uvedl nevyváže-
nost vztahu mezi uživateli a sítí. „Jde
o obchodní vztah, v němž platíme
zadáním osobních údajů,“ prohlásil.
Podle Němce je snahou EU právně
zakotvit, kdo a jak je zodpovědný za
to, co se na internetu zveřejňuje.
„Když někdo o sobě řekne se svým
souhlasem cokoliv, je to jeho pro-
blém, ale známé jsou i případy, kdy
někdo v rámci své prezentace zveřej-
ní osobní údaje třetích osob.“

Oba předsedové se však shodují,
že jde o citlivé téma a je velmi obtíž-
né užívání virtuálních sociálních sítí
zahrnout pod nějakou právní nor-
mu. „My nechceme Facebook zaká-

zat. Vedle obtíží přináší i mnoho po-
zitiv a uživatele obohacuje,“ řekl
Türk. Evropská unie vidí budoucnost
především ve vzdělávání mladých
uživatelů, ale také jejich rodičů
a pedagogů, v oblasti šíření znalosti
o hodnotě soukromí a o nebezpe-
čích internetu. V ČR již třetím rokem
běží program Ochrana osobních
údajů ve vzdělávání. Francouzský
úřad pro ochranu dat se zase účast-
ní propagačního programu Internet
bez obav. Němec řekl, že jako jednu
z cest k výchově uživatelů vidí použi-
tí prostředků, které oni sami při-
jmou, tedy internetu či přímo Face-
booku. Na závěr přirovnal výchovu
v této oblasti k poučení malého dí-
těte o tom, že na plotnu se nesahá,
tím, že se samo spálí. „V případě Fa-
cebooku však toto spálení přijde
třeba až o třicet čtyřicet let později,“
dodal.

MARKÉTA ŠRAJBROVÁ

Úplně poprvé česká vláda navrhla
rozpustit politickou stranu kvůli po-
rušování principu demokratického
státu a neuspěla. Dělnická strana,
která byla obviněna, že usiluje o svr-
žení demokracie a zastřešuje extré-
mistické uskupení včetně neonacis-
tického Národního odporu, může
dále fungovat.

Nejvyšší správní soud ve středu
dopoledne označil vládní důkazy za
naprosto nedostatečné. Zástupce
ministra vnitra u soudu předložil
pouze dokument, ve kterém Dělnická
strana hlásá nulovou toleranci proti
polistopadovému režimu. Podle
soudu ale nelze politickou stranu
zrušit jen proto, že kritizuje politický
systém. K situaci se vyjádřil i sená-
tor Jaroslav Štětina, který se byl na
soudním jednání podívat: „Byl jsem
zděšen, jak nekvalifikované argu-
menty vláda předkládala. To, že
soud Dělnickou stranu nerozpustil,
je velká prohra demokracie.“

Verdikt soudu přivítali příznivci
Dělnické strany potleskem a křikem
přímo v soudní síni. „Dělnická strana
porazila vládu u soudu, příště to bu-
de ve volbách,“ radoval se z rozsud-
ku předseda strany Tomáš Vandas

a zároveň vyzval ministra vnitra Iva-
na Langra, aby vyvodil  důsledky a
rezignoval. Ministr vnitra nesouhlasí
s chybou na straně ministerstva
a zdůrazňuje, že Nejvyšší správní
soud rozhodoval o takovém případu
poprvé ve své historii, a proto až ny-
ní ví, jaké podklady soud očekává.

Klára Kalibová z občanského
sdružení Tolerance a občanská spo-
lečnost vidí jasné důkazy propojení
mezi DS a Národním odporem na-
příklad v loňských volbách. Na kan-
didátkách strany se objevili hlavní
představitelé Národního odporu ja-
ko Erik Sedláček, který byl i nepra-
vomocně odsouzen na 3 roky do vě-
zení za podporu nacismu. Na mítin-
cích DS vystoupila Michaela Dupová
z ženské neonacistické skupiny Resi-
stance Women Unity. Tato organiza-
ce vychvaluje mimo jiné také man-
želku pohlavára SS a říšskou vůdky-
ni žen Gertrudu Schulzovou.

Proti rozhodnutí nejvyššího
správního soudu se nelze odvolat,
vláda ale může podat nový návrh na
zrušení strany. Ministr Langer hod-
notí situaci jako prohranou bitvu ni-
koliv válku.

NIKOLA POTMĚŠILOVÁ

Česká metropole ožije ve čtvrtek 
5. března na dva dny hudbou, cizo-
krajným jídlem i zvukem jmen vý-
znamných evropských politiků. Za
spolupráce Výboru regionů a hlavní-
ho města Prahy se v prostorách
Obecního domu a paláce Žofín ode-
hraje Evropský summit regionů
a měst. Bude se jednat o nejrozsáh-
lejší akci v rámci českého předsed-
nictví v Radě Evropské unie, svou
účast potvrdili např. předseda Evrop-
ské komise José Manuel Barroso,
předseda Výboru regionů Luc Van
den Brande nebo eurokomisařka pro
regionální politiku Danuta Hübnero-
vá. Hlavní program summitu bude
provázet akce s názvem Ochutnejte
Prahu, na níž představí české i vybra-
né evropské regiony svou gastrono-
mii a hudební produkci.

Summit se bude konat před volba-
mi do Evropského parlamentu a jme-
nováním nových členů Evropské ko-
mise. Kromě politiky soudržnosti
v Evropě se budou témata týkat také

fenoménu celosvětové ekonomické
krize a schopnosti Unie na ni reago-
vat na úrovni regionů a měst. Výsled-
kem by měla být deklarace, kterou
předloží předseda Výboru regionů na
jarním summitu Evropské rady.

Součástí programu bude debata
předsedů evropských politických
stran, předsedy Výboru regionů a pri-
mátora Prahy, kterou bude živě pře-
nášet Česká televize. Pro Pražany
jsou připraveny koncerty a stánky
s občerstvením typickým pro jednot-
livé regiony. Návštěvníci se mohou
těšit na vystoupení Ivy Frühlingové,
skupin Fun Lovin_ Criminals, Čecho-
mor, Gipsy.CZ aj. Kromě hvězd popu-
lární hudební scény se představí také
folklorní soubory z Česka, Slovenska
a Maďarska, kejklíři, ekvilibristé a
další.

Žádná speciální bezpečnostní
opatření Praha nechystá. Významněj-
ší politici si přivezou svou vlastní
ochranku.

MARKÉTA PARÁČKOVÁ

Bývalá prokurátorka Ludmila Brožo-
vá-Polednová, která se podílela na
případu Milady Horákové, má nejpoz-
ději 20. března nastoupit šestiletý
trest. Pro deník Právo to uvedl soudce
Petr Braun. Pokud se sama nepřihlásí
v plzeňské věznici, kam náleží podle
místa bydliště, přivede ji eskorta.

Žádost o odklad ze zdravotních
důvodů soud zamítl už v září. „Není
schopná sama chodit, jet autobusem
ani taxíkem. Samozřejmě, až si pro ni
přijde eskorta, bránit se jí nebude,“
řekl pro ČTK obhájce odsouzené Vla-
dimír Kovář, který zvažuje podání
další žádosti o odklad. 

Nejvyšší soud v současné době
projednává dovolání Brožové-Poled-

nové proti odsuzujícímu rozsudku
Vrchního soudu. Po nástupu do pl-
zeňské věznice bude převezena na
Pankrác, kde ji lékaři podrobně vyšet-
ří. Na základě výsledků rozhodnou,
jestli bývalá prokurátorka nastoupí do
Světlé nad Sázavou. Ředitelka místní
věznice Kamila Meclová potvrdila 
iDNES.cz, že zařízení má prostředky
se o nemocnou dostatečně postarat.

Brožová-Polednová se v 50. letech
účastnila několika vykonstruovaných
procesů a až v jejích sedmaosmdesá-
ti letech se schyluje k jejímu uvězně-
ní. Vrchní soud tak rozhodl na zákla-
dě rakousko-uherkého zákona z roku
1852 v září loňského roku.

MONIKA TROJANOVÁ

Brožová-Polednová se
do vězení nechystá

Evropský summit v Praze

Diskuse o vyšší bezpečnosti internetu
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Svatý Vít patří státu, rozhodl Nejvyšší soud

Ještě více Fleše najdeš 
na portálu 

www. fles.fsv.cuni.cz

Republiková rada Strany zelených
vybrala v sobotu 28. února své kan-
didáty do Evropského parlamentu.
Do čela kandidátky byl zvolen ná-
městek ministra životního prostředí
Jan Dusík. Na druhé místo se dosta-
la poslankyně Kateřina Jacques a na
třetí poslanec Přemysl Rabas. Čtve-
řici prvních kandidátů doplnila soci-
oložka Jiřina Šiklová.

Hlavní prioritou zelených při se-
stavování kandidátky byl vyvážený
poměr mužů a žen. „Moment, který
nás odlišuje od všech ostatních po-
litických stran v těchto volbách, je
rozhodnutí, že kandidátka bude za-
ložená na principu zipu, tedy stří-
dání žen a mužů spravedlivě 1:1,“
uvedl předseda zelených Martin
Bursík.

Ačkoliv si Jacques odnesla z krajů
devět nominací, tedy o tři více než
Dusík, rozhodla se o první místo na
kandidátce neucházet. Důvodem prý

byl fakt, že Dusík reprezentuje hlavní
téma evropské kampaně zelených –
téma klimatu, životního prostředí
a vytvoření nových zelených pracov-
ních míst v reakci na dopady finanč-
ní a hospodářské krize.

Jan Dusík pracuje na Ministerstvu
životního prostředí od roku 1998. Ve
funkci prvního náměstka působí od
dubna 2007. V letech 2003–2004
pracoval v Evropské komisi na Ge-
nerálním ředitelství pro životní pro-
středí.

V případě, že budou zvoleni Kate-
řina Jacques a Přemysl Rabas, musí
oba odstoupit z Poslanecké sně-
movny. Na jejich místa by nastoupi-
li písničkář Jaroslav Hutka a bývalá
ministryně pro lidská práva Džamila
Stehlíková. Bursík řekl, že situace
v Poslanecké sněmovně by se tím
nijak výrazně nezměnila a poslane-
cký klub by dál zůstal součástí koa-
lice.

Úzké vedení zelených po stranic-
kém sjezdu v roce 2008 deklarovalo,
že v případě neúspěchu ve volbách
do Evropského parlamentu dají své
funkce k dispozici. Kateřina Jacques
řekla: „Krajské volby a situaci, v níž
se nacházíme, můžeme označit jako
pomyslný šach. Kdybychom prohrá-
li také volby evropské, byl by to
mat.“

Na sobotním zasedání se hodně
mluvilo o stranické rozpolcenosti.
Vnitrostranická frakce Demokratická
výzva v čele s Danou Kuchtovou se
sešla před jednáním s prvním mí-
stopředsedou zelených Ondřejem
Liškou a předsedou Martinem Bur-
síkem. Ti je vyzvali, aby frakci zruši-
li, pokud chtějí mít své zástupce na
předních místech kandidátky. De-
mokratická výzva takový návrh od-
mítla, a proto se nikdo z frakce do
první třináctky nedostal.

PAVLA KLIMEŠOVÁ

Dnešním ránem pravděpodobně
skončila pře státu a katolické cír-
kve, která trvala sedmnáct let. Nej-
vyšší soud zamítl dovolání katolic-
ké církve a katedrálu sv. Víta přiřkl
státu. Proti rozhodnutí se nelze od-
volat. Verdikt Nejvyššího soudu se
opíral o vládní nařízení z roku 1954
o chráněné oblasti Pražského hra-
du. Podle něj „chrám náleží všemu
československému lidu“. 

Církev považuje rozsudek za ne-
spravedlivý a nehodlá se vzdát.
„Metropolitní kapitula se obrátí na
Ústavní soud,“ uvedl mluvčí praž-
ského arcibiskupství Aleš Pištora.
Naopak stát verdikt uvítal. „Roz-
hodnutí jsme předpokládali, pro
Správu Pražského hradu se nic ne-
mění,“ řekl mluvčí prezidenta Ra-
dim Ochvat. Dnešní rozhodnutí
Nejvyššího soudu jen potvrzuje
předchozí pravomocné rozsudky.

O navrácení katedrály do rukou
církve usilovali i lidovci. „Já osobně
se s rozhodnutím neztotožňuji, ale
respektuji ho,“ řekl předseda KDU-
ČSL Jiří Čunek. Podle jeho názoru
by chrámy měly zůstat těm, kterým
vždy patřily. Zdůraznil, že je to jeho
názor a lidovci jako strana se přípa-
dem zabývat nebudou. Předseda

strany, v jejíchž řadách je mnoho
katolíků, uvedl, že nechce ani odha-
dovat, kolik stranických kolegů sdílí
jeho názor na věc. 

V souladu s nařízením z roku
1954 stát katedrálu zkonfiskoval
a od té doby církev usiluje o její na-
vrácení. Soud se sporem začal za-
bývat v roce 1992, kdy církev podala
proti České republice žalobu
o vlastnictví katedrály a dalších při-
lehlých nemovitostí. Soudy dvakrát
pravomocně rozhodly a v obou roz-
sudcích přiřkly katedrálu církvi. Po-
prvé Obvodní soud pro Prahu 1 roz-
hodl v roce 1994 a Městský soud
před třemi lety jeho verdikt potvr-
dil. Tehdy církev dokonce převzala
klíče od chrámu a začala se o něj
starat. Proti oběma rozhodnutím se
stát odvolal k Nejvyššímu soudu,
který loni v únoru rozhodl, že vlast-
nictví všeho lidu je vlastnictvím
státu. Stát tak na základě tohoto
rozhodnutí a po dohodě s církví
v dubnu 2008 převzal katedrálu
zpět do své péče. Proti tomu se cír-
kev odvolala a spor pokračoval.
O navrácení chrámu do rukou círk-
ve žádal loni v říjnu české politiky
i papež Benedikt XVI. 

TEREZA MALKUSOVÁ

V Bruselu se konal neformální sum-
mit Evropské unie věnovaný řešení
hospodářské krize. Na neděli
3. března ho svolalo české předsed-
nictví a poprvé summit vedl český
premiér Mirek Topolánek. Vyjádřil
názor, že Evropa může dopadům
současné krize čelit jedině tím, že
bude postupovat společně a koor-
dinovaně za současného respekto-
vání stávajících pravidel. Jedním
z hlavních bodů jednání byl protek-
cionismus. Politici se shodli, že do-
sud žádný nezaznamenali.

„Já se domnívám, že Evropská
unie ještě nečelila takové krizi, pro-
tože čelí několika krizím – finanční,
reálné ekonomiky a také energetic-
ké,“ řekl Mirek Topolánek a dodal:
„Musíme zlepšit regulaci finančních
institucí a dohled nad nimi. Potře-
bujeme Evropu bez bariér, Evropu
s pravidly.“

Obavy z protekcionismu, tedy že
by některé státy přistoupily
k ochranářství svých ekonomik při
přijímání balíčků finanční pomoci,
se nepotvrdily. Náznaky se však ne-
dávno objevily ve Francii, která
chtěla pomoci tamním automobil-
kám stáhnutím výroby z poboček
v jiných státech zpět do země vína
a sýrů. Týkalo se to i České republi-
ky – z Kolína se měl stěhovat závod
PSA Peugeot Citroën.

Od plánu nakonec Paříž ustoupi-
la. Chce svým automobilkám v prů-
běhu pěti let půjčit šest miliard eur
výměnou za to, že své závody ve
Francii během půjčky nezavřou.
Francouzský prezident Nicolas Sar-
kozy vyjádřil spokojenost s podpo-
rou Evropské komise vůči záchran-
nému plánu a uvedl, že Francie ani

žádná jiná země sedmadvacítky se
podle něj k protekcionismu neu-
chýlila. Spolu s německou kancléř-
kou Angelou Merkelovou sdílí ná-
zor, že silná finanční podpora auto-
mobilkám pomůže zároveň dodava-
telským firmám, které tak nebudou
nuceny masivně propouštět.

Evropská komise schválila 200
miliard eur na podporu evropských
ekonomik a na summitu měli lídři
Unie projednat možné využití a roz-
dělení těchto financí. Maďarsko zde
vzneslo návrh na vytvoření fondu
pro finanční podporu střední a vý-
chodní Evropě, kde krize vážně za-
sáhla banky. Návrh, který počítal
s podporu až 190 miliard eur, ale
neprošel. Pomoc v podobě 24 mili-
ard eur však těmto státům nabízí
Evropská banka pro obnovu a roz-
voj, Evropská investiční banka
a Světová banka. Slovenský premiér
Robert Fico v souvislosti se situací
střední a východní Evropy mluvil
o tom, že Slovensko se i přes tíži-
vou ekonomickou recesi pokusí ne-
překročit schodek veřejných financí
nad hranici tří procent HDP. Fico je
proto ochotný přistoupit i na škrty
ve státním rozpočtu.

Mirek Topolánek po skončení
summitu také potvrdil, že 5. dubna
se v Praze uskuteční summit Unie
a Spojených států, který navštíví
i nový americký prezident Barack
Obama. Další unijní summit čeká
Prahu v květnu, kdy budou politici
debatovat o narůstající nezaměst-
nanosti, která by podle Evropské
komise měla v příštím roce dosa-
hovat 9,3 %.

JANA NIEDERMEIEROVÁ

Katedrála sv. Víta odedneška definitivně patří státu Foto iDnes

Jan Dusík (vpravo) povede kandidátku do EU. Foto archiv

Kandidátku zelených do eurovoleb
povede Bursíkův náměstek Jan Dusík

Špičky Unie řešily 
na mimořádném summitu
hospodářskou krizi
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Pochyby: mocné a vytrvalé pouto nejistoty

Amy Adamsová a Meryl Streepová sdílejí své pochyby. Foto archiv

Ne každá kapela má po dvaceti le-
tech své existence potenciál neu-
stále oslovovat svoje fanoušky sil-
nými melodiemi, zachovávat si svoji
tvář a přitom neznít jako svůj vlast-
ní revival. V tom je velká síla U2. 

Nejsou kapelou pro pár zasvěce-
ných. Nic se nestane, když si poslu-
chač pustí nejnovější album No Li-
ne On The Horizon, aniž by byl blíže
seznámen s předchozí tvorbou. Sku-
pina totiž nemá ve zvyku uzavírat se
před světem a tvořit jen svoji speci-
fickou muziku jako spousta jiných
legend. Naopak má neustále oči do-
kořán, a proto na svých deskách zní
vždy ohromně současně. Velký po-
díl na tom nese také pečlivý výběr
producenta – v případě nové desky
jde o osvědčeného Briana Ena.

Čtyři roky po vydání poslední
desky How To Dismantle An Atomic
Bomb U2 z Irska opět upozorňují
svět, že se svého zaslouženého mís-
ta v rockové hudbě jen tak nehodla-
jí vzdát. A troufám si tvrdit, že po-

kud budou i nadále vydávat podob-
ně kvalitní desky, jakou je No Line
On The Horizon, jejich odchodu do
důchodu se jen tak nedočkáme. 

Někteří U2 zavrhli již před deseti
lety s tím, že studny svojí dokona-
losti vyčerpali. Zlomové album Pop
tehdy „procedilo“ fanoušky, ale záro-
veň oslovilo nové generace. Na dal-
ších deskách už skupina experimen-
tovala o poznání méně, napsala pár
stadiónových hitů (Beautiful Day
atd.), ale stále jako by tomu chybělo
to „něco“, co kdysi dělalo Achtung
Baby „jedním z nejlepších alb téhle
irské legendy“. Kapela se však na-
vzdory všemu, co stálo proti ní, svoji
tvorbu posouvala dál. Výsledkem je
No Line On The Horizon.

Jedna z věcí, kterou si U2 na albu
zachovávají, je koncepční pojetí.
Skladby si můžeme představit jako
články, které mají každý na desce
své specifické místo, odstranit je-
den by znamenalo narušit sousled-
nost příběhu. Dynamickému singlu

Get On Your Boots velmi prospělo
zařazení do druhé poloviny desky,
kde je obklopen skladbami výrazně
jinak stavěnými, a přesto zde nepů-
sobí jako rušivý element. Sedmimi-
nutové skladby (například Moment
Of Surrender) nenudí, jsou jakýmsi
odkazem na doby I Still Ha-
ven’t Found What I’m Looking For,
a mají i podobný efekt. Jednou
z nejvýraznějších změn je zvuk – vel-
mi zásadní roli hrají jednotlivé ná-
stroje (za bližší zmínku stojí napří-
klad vynikající kytara v Magnificent),
které zde hrdě drží krok s progresiv-
ním vokálem Bona Voxe. A ten do-
kazuje, že je stále v perfektní formě. 

Kritiky hlásají, že No Line On The
Horizon je nejlepším albem skupiny
od dob Achtung Baby. Podobná
prohlášení nemám ve zvyku podpo-
rovat ani vyvracet, faktem ale je, že
nové album je to nejlepší, co U2
mohli v současné době přinést na
trh.

ELIŠKA MOROCHOVIČOVÁ

Fotografie, užité umění, tradiční ná-
boženské malby na plátně nazývané
thangky, sochy Buddhy a dalších po-
stav tibetského náboženství či ukáz-
ky textů a knih tištěných z dřevěných
matric (tzv. pečha). Rozsah výstavy
Tibet mysli je široký, prostor dvou
pater Novoměstské radnice, ve kte-
rých se expozice rozléhá, už naddi-
menzovaný. Ve výběru exemplářů asi
neexistovaly jakékoliv překážky. Ku-
rátoři jakoby vytipovali všechny do-
stupné kusy sbírky nazdařbůh, bez
snahy oddělit zrno od plev. 

Vznikají tak nechtěné třecí plochy.
Tři drobné kuriozitky, nedoostřené,
v nesprávném místě ustřižené fotky
Marka Vašuta vedle olbřímích pano-
ramatických děl Pepy Středy nabíze-
jících energickou duchovní kontem-
placi. Laciné pobrukování do rytmu
poskytovatele finanční záštity (rozu-
měj Bémův samolibý usměv na vr-
cholu Mount Everestu) versus tvrdý

život v čínské realitě chudoby. Fotky
z dalajlamovy návštěvy Prahy aneb
potřesení rukou desetkrát jinak proti
minimalistickému introspektivnímu
rozkladu diváka před obrazem Medi-
tace dovnitř Jiřího Kornatovského.

Těžko srozumitelné jsou bohužel
tabulky u exemplářů, sesbíraných
z Národní galerie, Náprstkova muzea
a od soukromých sběratelů. Popisky
předkládají buď do vět seskládaný
seznam bibliografických údajů toho
kterého umělce, nebo výkladový
slovník zahlcený odbornými názvy. 

Ač je hlavním cílem výstavy Tibet
mysli připomenutí padesátého výro-
čí odchodu čtrnáctého dalajlamy do
exilu, (nejen) politický přesah jí ci-
telně chybí. Jako každé připomenutí
Tibetu má však i tato expozice, pro-
bíhající do 14. dubna, smysl.

Tibet mysli, Novoměstská radnice,
Karlovo náměstí 1, Praha 2

PETR BOŘUTA

Od prvního do posledního březno-
vého dne hostí 2. a 3. patro Jindřiš-
ské věže výstavu fotografií praž-
ských mostů a zákoutí, Pražské
mosty Richarda Homoly/ Praha oči-
ma Josefa Richtera. 

Výstavu zahájili v neděli Richard
Homola s Nikolou Richterovou,
dcerou předloni zemřelého Josefa
Richtera. Promluvil ještě fotografic-
ký teoretik Jan Kříž, který zpracoval
portfolia obou umělců a připravil si
krátké zhodnocení jejich tvorby. 

Josef Richter vystavuje ve třetím
patře. Jeho fotografie pocházejí
z let 1977–1981, výtvarnou formou
dokumentují v toku času již zmizelá
pražská místa. Často v umělcově
hledáčku uvízla zákoutí, kterých by-
chom si jinak ani nevšimli. Velmi
emotivní jsou třeba fotografie bý-
valé barrandovské plovárny, která
je ukryta v bujícím porostu nebo
pohled na ulici, kde se na jednom
jejím konci za laťkovým plotem krčí

stará chaloupka a na druhém vyční-
vá rozestavěný panelový dům. Pod-
le Jana Kříže můžeme v jeho foto-
grafiích často rozpoznat nádech
existencialismu.

Zato Homolovy Pražské mosty
jsou až mystické. Vybírá si neobvy-
klá místa, ze kterých fotí, volí rozlič-
né denní i noční doby a různé časy
expozice. Pojímá fotografování jako
hru se symboly. Výsledkem jsou
snímky pražských mostů, které mají
jednak nepopiratelný dokumentár-
ní charakter, ale větší hodnotu
v tomto případě má fotografovo
umělecké pojetí. 

Oba autoři mají skutečně zajíma-
vé a neobvyklé fotografické projevy.
Připomenete-li si rádi zmizelou
Prahu či se Vám líbí mystika té sou-
časné, zavítejte.

Jindřišská věž, Jindřišská ulice,
Praha 1

SIMONA BERÁNKOVÁ

Zřejmě nikdo nepochybuje o herec-
kých kvalitách Meryl Streepové ani
Phillipa Seymoura Hoffmana. Ti bu-
dou pro diváky pěti oscarovými no-
minacemi ověnčeného filmu režiséra
a dramatika J. P. Shanleyho největ-
ším lákadlem. Pochyby jsou snímek,
který se na první pohled tváří jako
upjaté katolické drama, jehož téma-
tem je tolikrát ohrané církevní klišé.
Příběh o zkaženém faráři, který pod
rouškou přátelství ubližuje bezbran-
ným chlapečkům a citově chladné řá-
dové sestry, která ho hodlá zničit,
není na první pohled skutečně příliš
objevný a dnes už ani pobuřující.
O to větší je divákovo překvapení, že
zmíněné schéma je jen těmi nejhru-
bějšími základy, na kterých toto ži-
velné a emotivní dílo stojí.

Píše se rok 1964 a nejen v církev-
ní škole svatého Mikuláše v Bronxu
právě nastává období velkých změn.
Umírají staré pořádky a jistoty,
symbolizované přísnou ředitelkou
a sestrou Aloysius (Streepová)
a přicházejí ty nové, zastoupené
rošťáckým otcem Flynnem (Hoff-
man). Ten hraje basketbal, kouří,
hlučně se směje, sladí čaj a svým
vřelým vztahem ke studentům se
pokouší o uvolňování přísných
a nesmyslných pravidel. Sestra Ja-
mes (překvapivě dobrá Amy Adam-
sová) si však všimne trochu zvlášt-
ního vztahu Flynna a černošského
studenta Donalda Millera. Svěří se
s tím sestře Aloysius, která od té

Jedna z fotek, které jsou na výstavě k vidění. Hlavní město Tibetu Lhasa. Foto: Pepa Středa

chvíle podezřívá otce Flynna ze zne-
užívání Donalda. James, idealistická
mladá jeptiška, si není stoprocent-
ně jistá, zda to, co viděla, vůbec ně-
co znamenalo, a během událostí,
které následují, je sužována obrov-
ským pocitem viny. Jak se střet mezi
oběma rivaly stupňuje, ztělesňuje
James celkem přesně diváka, zvažu-

je argumenty a přesvědčivé chování
obou stran a snaží se přijít na to,
zda může vůbec najít nějaké řešení.
Pochyby postav se tak mění v po-
chyby diváka, neboť precizní herec-
tví Streepové a Hoffmana neumož-
ňuje nabýt jakékoliv jistoty. Postava
zoufale nešťastné paní Millerové
(Viola Davisová) do všeho vnáší ješ-

tě větší zmatky a otázku, zda to
pravdivé a správné je vždy také nej-
lepší. 

Na celém snímku je bohužel neu-
stále patrná jeho velice zdařilá diva-
delní předloha. Vše, co krásně fun-
guje na jevišti, ale nemusí zcela
platit na plátně. Dlouhé dialogy,
přestože brilantně vystavěné, vyzně-

Pražská zákoutí a mosty 
k vidění v Jindřišské věži

Znovu silné melodie zabalené 
do nového zvuku, to jsou U2 2009

jí občas ve filmovém podání do
prázdna, projevuje se jistá křečovitá
teatralita, která napětí spíš brzdí,
než posiluje. Shanley totiž nevyuží-
vá všechny možnosti příběh „oddi-
vadelnit“ (kromě vizualizace kázání
o klevetivé ženě a spoustě poletují-
cích peříček). Záměrně strohá ba-
revnost snímku a minimalisticky
čistá kamera Rogera Deakinse
s ostrými detaily tváří však výsledný
dojem zachraňuje. 

Nečekejte však, že se dozvíte, zda
je Flynn obětí či padouchem, nebo
Aloysius bojovnicí za morální hod-
noty či fanatickou milovnicí starých
pořádků. Zůstanete na pochybách,
a to nejen na těch, které režisér plá-
noval. Pochyby jsou totiž rozporupl-
ným snímkem, který se divákovi kvů-
li své chladnosti nedostane pod ků-
ži, ale zároveň na něj chce tak nalé-
havě zapůsobit. Nestane se kultov-
ním filmem, který by nás přesvědčil,
že „pochyby mohou být stejně moc-
ným a vytrvalým poutem jako jisto-
ta“. Nabízí však možnost přemýšlet,
zda je až přílišná jistota v obecně
platných principech správná. Jsou
pochyby spásou, prokletím, nebo
jednoduše jsou a měli bychom je ak-
ceptovat jako důležitou součást vý-
voje? Nikdy nemůžete nic vědět na-
prosto jistě a ani není nutné vždy
nabídnout správnou odpověď. A od
Pochyb ji skutečně nečekejte.

TEREZA KROBOVÁ

Nechtěné kontrasty na výstavě k 50. výročí okupace: Tibet mysli
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Lyžařské MS v Liberci přineslo Čechům stříbro

Poslední únorový víkend patřil ve
Špindlerově Mlýně snowboardistům,
snowboardistkám a všem jejich příz-
nivcům. Na svahu Svatý Petr se od
pátku do neděle konalo finále mist-
rovství České republiky, pod oficiál-
ním názvem O2 Český pohár ve free-
style snowboardingu. Do resortu se
samozřejmě sjela celá česká snowbo-
ardová špička. „Každý, kdo něco v Čes-
ku ve snowboardingu jezdí a umí, star-
toval. Chyběli nám akorát Šárka Pan-
čochová a Martin Černík, ale ti jezdí už
jenom světové poháry a akce,“ komen-
toval závody sekretář Asociace české-
ho snowboardingu Jarda Boček.

V sobotu se závodníci utkali ve
skocích na „Big airu“ v neděli se pak
soutěžilo na U-rampě – královské
disciplíně snowboardingu. Tímto
dvojbojem vyvrcholila série čtyř zá-
vodů, které se v průběhu února odje-
ly postupně ve Ski areálu Lipno, na
Neklidu a v Rejdicích. Sobotnímu zá-
vodu kraloval dvacetiletý Tomáš Tu-
zar z Prahy, vítěz z roku 2007, který si
dvěma stylovými, čistě odjetými ro-
tacemi switch fs 720 zajistil první
místo. Výsledky všech čtyř závodů se
sčítají a Tuzar si tak sobotním vítěz-
stvím zajistil i titul mistra ČR 2009,

který obnáší i prémii 20 000 Kč, au-
tomobil Škoda Fabia na 1 rok a pře-
devším „Ticket to ride“ – exkluzivní
postup přímo do semifinále meziná-
rodního závodu Quiksilver Snowjam
TTR, který se bude konat 20.–22.
března rovněž ve Špindlerově Mlýně.
Druhé místo v sérii nakonec obsadil
mladý Filip Guttwirth a třetí příčka
patří ostřílenému závodníkovi Josefu
Samkovi. V kategorii žen potvrdila
pozici favoritky Lucie Zábranská, kte-
rá skočila skvěle provedenou fs 540.
Nedělnímu závodu udával tempo
matador a jeden z prvních průkopní-
ků snowboardingu v Čechách David
Horváth. V rampě stihnul 6 triků
a mezi nimi i povedený Mctwist. Me-
zi dívkami na U-rampě zvítězila libe-
recká rodačka Lucie Janouchová, kte-
rá se na tuto disciplínu specializuje.
Přestože sluníčko nad Špindlerovým
mlýnem za celý víkend nevykouklo,
panovala přátelská a uvolněná at-
mosféra, která k tomuto atraktivní-
mu sportu odjakživa patří. Pro více
fotografií, videí a informací o českém
snowboardingu navštivte stránky
www.freeride.cz/snowboard nebo
www.czech-snowboarding.com. 

KATEŘINA PÍSAČKOVÁ

Play-off naší nejvyšší hokejové sou-
těže hlásí první překvapení. Vítěz zá-
kladní části a obhájce titulu Slavia
nezvládla své první představení v le-
tošních vyřazovacích bojích a podle-
hla Vítkovicím 1:5. Souboj dvou zku-
šených hokejových stratégů Vladimí-
ra Růžičky a Aloise Hadamczika po-
kračuje ve vysočanské O2 areně
od 18.15. 

Začátek prvního zápasu nenazna-
čoval budoucí slávistické trable. Po
padesáti vteřinách se do šance do-
stal slávista Jakub Sklenář. Jakub
Štěpánek v brance Vítkovic však roz-
klekem zabránil slávistickému útoč-
níkovi ve skórování. I nadále byli
Pražané aktivnějším týmem, ale Ště-
pánek všechny jejich pokusy kryl
Hlavně díky němu odcházela obě
mužstva do kabin za bezbrankového
stavu.

Hosté se po přestávce osmělili
a ve 22. minutě se ujali vedení. Vzá-

pětí sice Slavia zásluhou Romana
Červenky vyrovnala, ale o 6 minut
později už Vítkovice opět vedly.
V přesilové hře se tvrdou střelou od
modré čáry prosadil Petr Jurečka.

Vítkovice v tu chvíli přebraly otěže
utkání a slávisté se přes jejich pro-
pracovanou obranu jen těžko prosa-
zovali.

Dobrá připravenost vítkovického
týmu se nejvíce projevila ve třetí
dvacetiminutovce, kdy se Slavia po-
koušela utkání zdramatizovat, ale
skvěle organizovaná defenziva hostů
nepovolila domácím směrem dopře-
du prakticky vůbec nic. V 51. minutě
vstřelil svůj druhý gól Marek Kvapil
a o dvě minuty později definitivně
pohřbil všechny naděje domácích
Lukáš Krenželok, který pátým gólem
do sítě Dominika Furcha zpečetil vý-
hru Vítkovic v poměru 5:1.

Kromě zmíněné kvalitní defenzivy
hostů byla důležitým faktorem kon-

frontace dvou mladých brankářů.
Z tohoto souboje vyšel vítězně vítko-
vický Jakub Štěpánek, který hlavně
v první třetině své mužstvo několi-
krát podržel. Naopak z Dominika
Furcha v brance Slavie zdaleka nevy-
zařovala taková jistota. Sám po zá-
pase přiznal, že některému z gólů
mohl zabránit. „Nechytatelné střely
to nebyly,“ připustil v rozhovoru pro
idnes.cz mladý slávistický brankář.

Dalším důležitým činitelem byly
přesilovky. Vítkovice proměnily dvě,
Slavia žádnou. Nejproduktivnější
hráč letošního ročníku Jaroslav Bed-
nář však viděl příčiny zcela jinde.
„K zápasu jsme přistoupili jako k zá-
kladní části a ne jako k play-off. To si
myslím, že bylo klíčem k neúspěchu.
Nehráli jsme důrazně, nehráli jsme
do těla, nebruslili jsme jako Vítkovi-
ce,“ zhodnotil zápas pro server hc-
slavia.cz slávistický kanonýr.

ONDŘEJ KALÁT

Závodem mužů na padesát kilomet-
rů skončilo v neděli mistrovství světa
v klasickém lyžování v Liberci. Běžci,
sdruženáři a skokani na lyžích se bě-
hem čtrnáctidenního podniku podě-
lili o 20 sad cenných kovů. Zásluhou
Lukáše Bauera zůstala na domácí
půdě jedna medaile – český běžec ji
získal v závodě na 15 km klasicky
hned druhý soutěžní den. Nejúspěš-
nějšími sportovci se stali finská běž-
kyně Aino-Kaisa Saarinenová (s tře-
mi zlatými a jednou bronzovou me-
dailí) a třikrát vítězný Petter Nort-
hug, který svými výkony výrazně při-
spěl k prvenství Norska v bodování
národů.

Bauer fanoušky nezklamal, 
štafeta už ano
Když dojel do cíle, svalil se Lukáš
Bauer na zem a několik desítek vte-
řin ležel s hlavou zabořenou do sně-
hu. Téměř na všech mezičasech pat-

náctikilometrové trasy si hlídal první
pozici, ve finiši ho ovšem pokořil Es-
tonec Andrus Veerpalu. Stejně jako
na olympijských hrách v roce 2006,
tentokrát o 6 vteřin. „Lukáš zcela jed-
noznačně podlehl lepšímu. Rval se
s ním až do cíle, ale stříbrná medaile
je fantazie,“ prohlásil reprezentační
trenér Miroslav Petrásek.

Naopak po fiasku, ve které se pro-
měnila mužská štafeta na 4 x 10 kilo-
metrů, nabídl český kouč rezignaci.
„Cítím příšerné zklamání, asi se bu-
de muset změnit trenér, aby tomu
dal nový směr,“ hodnotil výkon kvar-
teta Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří
Magál a Martin Koukal. To se totiž
v závodě sledovaném rekordními
37 000 diváky netajilo medailovými
ambicemi, ale nakonec skončilo
předposlední s pětiminutovou ztrá-
tou na první Nory.

Seveřany k vítězství ve štafetě do-
táhl fenomenální finišman Petter

Northug, který přidal ještě další dvě
prvenství v individuálních závodech.
Ve všech případech se dlouho skrý-
val v hloubi pole, aby v poslední
chvíli nastoupil do rozhodujícího tr-
háku.

Ještě o jeden kov víc získala Aino-
Kaisa Saarinenová, která hned
v úvodním dni mistrovství ukořistila
na desetikilometrové trati své první
individuální zlato v profesionální ka-
riéře. K němu přidala  bronz ve skiat-
lonu a spolu s krajankami ještě dvě
nejcennější medaile ze štafety a bě-
hu dvojic na 2 x 7,5 km.

Hon na ztracené číslo
Mezi sdruženáři potvrdil roli nejžha-
vějšího favotita Pavel Churavý. Nezo-
pakoval sice umístění na stupních
vítězů z letošního Světového poháru,
přesto se dá jeho dvanácté místo
v závodě s hromadným startem
a osmé místo v klasickém závodě

v kombinaci se skokem z velkého
můstku považovat za úspěch.

V týmové soutěži pak Churavý
spolu s Alešem Vodseďálkem, Miro-
slavem Dvořákem a Tomášem Slaví-
kem obsadil šesté místo. Triumfoval
překvapivě tým Japonska, i díky nejú-
směvnější epizodě mistrovství – se-
lhání Američana Billa Demonga. Ten
nemohl na můstku nalézt startovní
číslo, a protože mu mezitím vypršel
čas vymezený pro skok, byli Američa-
né diskvalifikováni ještě před běžec-
kou částí. Demong nakonec o meda-
ili připravil pouze své dva kolegy,
sám dokázal vyhrát jeden individuál-
ní závod, ve dvou dominoval jeho
krajan Todd Lodwick.

Ženy poprvé na můstku
Družstvo českých skokanů Roman
Koudelka, Jakub Janda, Lukáš Hlava
a Ondřej Vaculík si doskákalo na vý-
borný pátý post. Kdyby všichni sko-

čili jen o metr více, mohla být česká
medailová sbírka bohatší. Sólově se
naopak skokanům příliš nedařilo -
s výjimkou Romana Koudelky, jenž
se ze středního i velkého můstku od-
razil na deváté místo. 

Závod družstev vyhráli Rakušané
před Norskem a Japonskem. Rakous-
ký reprezentant Wolfgang Loitzl
ovládl střední můstek a Švýcar And-
reas Küttel se radoval z vítězství na
tom velkém dokonce hned po prv-
ním skoku, protože druhé kolo jury
pro nepřízeň počasí zrušila.

Poprvé skákaly na mistrovství že-
ny. Dvě členky mladičkého českého
týmu, jehož věkový průměr činil 14
let, upadly už při tréninkových sko-
cích a do soutěže nenastoupily. Nej-
lepší Michaela Doleželová skončila
sedmadvacátá. První mistryní světa
v nové sportovní disciplíně se stala
Američanka Lindsey Vanová.

RADEK JOZÍFEK

Slavia nedokázala využít více než
půlhodinovou přesilovku a na roz-
bahněném žižkovském trávníku
pouze remizovala s Bohemians 0:0,
i tak ovšem navýšila náskok v čele
ligy. Na své pronásledovatele shlíží
už s desetibodovým odstupem.

Osmnácté kolo první fotbalové li-
gy diváky příliš nenadchlo. Kvůli
špatným trávníkům došlo na tuhé
boje, techničtí hráči se neprosazo-
vali. Zápas mezi Příbramí a Teplice-
mi byl pro nezpůsobilý terén dokon-
ce odložen. A kde se hrálo, tam
branky skoro nepadaly. Na domá-
cích hřištích zaváhaly dva týmy z če-
la tabulky. Sparta nedokázala překo-

nat obranu Českých Budějovic. Za-
váhala i Ostrava. Na Bazalech na-
stoupila proti předposlednímu Žiž-
kovu a čekalo se, že svého protivní-
ka hladce porazí. Hosté však překva-
pili ofenzivní taktikou a nakonec to
byli oni, kdo byl blíže vítězství.
V největších šancích zápasu selhali
Petr Švancara i Richard Kalod a ko-
nečný výsledek byl tak stejný jako
na Letné – 0:0. 

Slavia dostala příležitost zvýšit
náskok na své rivaly již na dvanáct
bodů, proti urputně bránícím Bohe-
mians se ale nedokázala prosadit.
Vypracovala si velké množstí příleži-
tostí a ve druhém poločase se jí po-

dařilo skórovat, Bestova dorážka
však kvůli ofsajdu nebyla uznána.
Po hodině hry byl vyloučen domácí
Marek Kincl. Bohemians se pak ješ-
tě více stáhli k vlastní brance a zá-
sluhou solidního výkonu brankáře
Beláně udrželi bezbrankový stav až
do konce.

Za suverénní Slavií, která nasbí-
rala již jednačtyřicet bodů, se boj
o druhé místo ještě více přiostřil.
Ostrava, Sparta i Mladá Boleslav
mají nyní shodně po jednatřiceti
bodech. Právě mezi těmito týmy se
zřejmě rozhodne, kdo doprovodí
Slavii do předkola Ligy mistrů.

ADAM ŠTĚPÁNEK

Slavia prohrála s Vítkovicemi 1 : 5

Komu prospěje zveřejňování odposlechů?
Novela trestního zákona vyvolala diskuse o omezení svobody slova

Zábranská a Tuzar slaví titulFotbalová Slavia zvýšila náskok v čele ligy

proti pro

Pokud se bude novinář po 1. dubnu domnívat, že zveřej-
nění údajů z odposlechů je ve veřejném zájmu, bude mu-
set být připraven tento názor obhájit před soudem – za
zveřejnění mu totiž bude hrozit trest až pět let vězení ne-
bo pokuta pět milionů korun. Jaké důsledky bude mít ta-
to hrozba pro práci novinářů? 

Novela zákona zakazuje zveřejnit jak údaje z odposle-
chů, tak i samotný fakt, že odposlechy byly nařízeny, po-
kud tyto údaje nebyly použity jako důkazy v trestním říze-
ní. Jinými slovy, o případech, které se neobjeví před sou-
dem, se v budoucnu nemáme vůbec dovědět. Přitom se
zde jedná hlavně o případy podezření z korupce, jejichž
vyšetřování často uvízne na mrtvém bodě.

Média tu samozřejmě nejsou od toho, aby nahrazova-
la vyšetřovací orgány. Mohou však upozorňovat na pode-
zřelé praktiky veřejně činných osob, které se nakonec
kvůli špatné práci policie nestanou předmětem trestního
stíhání. Novela zákona novináře o tuto možnost připraví.
Obhájit veřejný zájem, což je samo o sobě dost vágní po-
jem, tak může být obtížné. 

HELENA BUŠKOVÁ

Vlastníkem pořízených odposlechů je stát. Jediným způ-
sobem, jakým se může takový utajovaný materiál dostat
do rukou novináře, je, že ho osoba za něj odpovídající
zcizí. Novinář stojí před těžkým rozhodnutím - jako každý
občan má ohlašovací povinnost a měl by tak o odcizení
odposlechu informovat policii. Na druhou stranu je novi-
nář z titulu svého povolání povinen zpravit veřejnost
o případných nekalostech. 

Šéfredaktoři některých českých médií (například Erik
Tabery z týdeníku Respekt a Robert Čásenský z MF Dnes)
přiznávají, že pokud se jim v budoucnu dostane do rukou
materiál, který bude nutné ve veřejném zájmu zveřejnit,
tak ho zveřejní. Vypadá to, že svoboda slova v ohrožení
nebude. Paradoxně by tím mohlo dojít ke zkvalitnění ob-
sahu médií. Redakce si budou - pod hrozbou sankcí - dá-
vat větší pozor na to, co pustí do oběhu.

Je zřejmé, že tato část novely za sebou nechá víc ne-
zodpovězených otázek než odpovědí. Jedna z nich může
znít: Co to je veřejný zájem? Bůh suď. Ne, lépe: Soude,
suď. A ty, novináři, se obhajuj.

JAN MARŠÍČEK
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