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Ú
stavní soud znovu
pokáral poslance.
Zatímco minule jim

pouze se zdviženým ukazo-
váčkem pohrozil a dal jim
šanci jejich „zbrklé jednání“
napravit, tentokrát jim
udělal doslova čáru přes
rozpočet. Ministr financí
Kalousek neví, kde vezme
šest miliard, s kterými po-
čítal. Peníze se ve státní
pokladně samy neobjeví,
takže pokud bude chtít mi-
nistr splnit svůj slib a kon-
čit rok 2011 s vyrovnaným
rozpočtem, o těch šest mi-
liard nás obere jinde. Je
pravda, že opozice se k
vládnímu rozhodnutí ne-
mohla vyjádřit. Co by se
ale změnilo, když má koali-
ce stejně ve sněmovně vět-
šinu. Takže jak se to říká,
z bláta do louže?

Londýn už ve středu zažil
královskou svatbu. Generální
zkoušky svatebního průvodu
prince Williama a Kate Midd-
letonové se zúčastnilo přes
tisíc vojáků. Vrcholí i další
přípravy včetně výzdoby
Westminsterského opatství.

Johana Hovorková
johana.hovorková@eko.cz

Obyvatelé Londýna, kteří
jezdí do práce kolem páté rá-
no, si mohli ve středu prohléd-
nout nácvik pátečního svateb-
ního průvodu. Zkouška se týka-
la i všech dopravních prostřed-
ků, kterými v pátek královská
rodina pojede. Snoubence,
svědky i rodiny povezou na ob-
řad vozy značky Rolls Royce,
po obřadu odvezou novoman-
žele do Buckinghamského pa-
láce kočáry. Na svatbu bude

Scotland Yardem nasazeno
přes pět tisíc vojáků.

Trasa svatebního průvodu
bude v pátek uzavřena už od
šesté hodiny ranní. Ve čtvrt na
devět se začnou sjíždět první
hosté. Westminsterské opat-
ství je už pro návštěvníky uza-
vřené a pracuje se na velkole-
pé výzdobě. Kromě květin se
zde objeví i šestimetrové stro-
my.

Mezi hosty budou na svatbě

zástupci královských rodů z ce-
lého světa a také mnoho slav-
ných tváří, jako například Elton
John, Rowan Atkinson nebo
David a Victoria Beckhamovi.
Celkem byly pozvány dva tisíce
lidí. Na místech, ze kterých bu-
de na snoubence dobře vidět,
už také stojí od středečního
večera stovky stanů. Mnoho li-
dí se tak nespolehne na přímý
přenos BBC a chce vidět svat-
bu století na vlastní oči.

Dvě třetiny Čechů
jsou pro menší
příspěvky 
v nezaměstnanosti

Anna Kozáková
anna.kozakova@eko.cz

Dávky jsou příliš vysoké a li-
dé bez práce tak nejsou dosta-
tečně motivování k jejímu hle-
dání - to si myslí 62% obyvatel
České republiky. Vychází to
z průzkumu agentury STEM.
Výzkumu se zúčastnilo 1286
obyvatel ČR starších 18 let.

Názory na nastavení dávek
ovlivňuje hlavně vzdělání a
profese lidí, finanční situace a
politická orientace. Pro vyšší
dávky, které by nezaměstna-
ným zajistily dobrou životní
úroveň, hlasovalo 38% lidí.
Vyšších dávek se nejvíce doža-
dují lidé se základním vzdělá-
ním, špatnou materiální situa-
cí a sympatizanti KSČM a
ČSSD. Zastávají názor, že za ži-
votní úroveň obyvatel má být
zodpovědná vláda. 

Stoupenci ODS a TOP 09
naopak myšlenku zvýšení dá-
vek odmítají. Podle nich by
měly být co nejnižší, aby lidé
získali motivaci sehnat za-
městnání, i kdyby šlo o méně
kvalifikovanou práci. 

Kateřina Korábková
katerina.korabkova@eko.cz

Ú
stavní soud dal včera za
pravdu stížnosti ČSSD,
které se nelíbilo snížení

příspěvku na stavební spoření
na polovinu, jak navrhla vláda.
Soud vynesl rozsudek s oka-
mžitou platností.

Důvodem nespokojenosti
ČSSD bylo, že vláda prosadila
úspory ve stavu legislativní
nouze, kdy opozice neměla
možnost klást odpor, a navíc
by snížení postihlo i klienty,
kteří smlouvu uzavřeli ještě
před platností novely. 

„Zkrácené jednání bylo zdů-
vodněno zcela standardní poli-
tickou situací,“ prohlásil před-
seda Ústavního soudu Pavel
Rychetský. V případě, že by
soud toto vyhlášení stavu le-
gislativní nouze přijal, mohlo
by to podle Rychetského v bu-
doucnu vyloučit parlamentní
diskusi a ohrozit řádné projed-
návání zákonů.

Podpora se vždy vyplácí na
jaře. Za rok 2010 tak zůstane
v původní výši.  Podle ministra
financí Miroslava Kalouska ale

rozhodnutím soudu vyvstává
potřeba 6 miliard korun na do-
placení příspěvků do konce ro-
ku. „Kde konkrétně vezmeme
šest miliard na pokrytí výpad-
ku, zatím nevím, budou to ale
veřejné prostředky a fondy,“
uvedl Kalousek. Do budoucna
by chtěl prosadit návrh na úpl-
né zrušení příspěvku na sta-
vební spoření.

Ekonom David Marek ze
společnosti Patria Finance dá-
vá ministru Kalouskovi za
pravdu: „Snaha vlády ušetřit
peníze na jednom z nejméně
užitečných výdajů z veřejných
rozpočtů byla správná, bohužel
přišla pozdě, a proto se postu-
povalo riskantní cestou, kterou
Ústavní soud zamítl. Nyní se
bude muset šetřit na místech,
kde to bude podstatně více bo-
let, třeba na mzdách ve veřej-
ném sektoru.“  Sám by úplné
zrušení podpory stavebního
spoření uvítal.

Soud nezpochybnil obsah
novely, ale pouze způsob její-
ho schválení. Pokud tedy bude
vláda trvat na změnách na
příští rok, dojde k novému hla-
sování v Parlamentu .

Stavební spoření zůstane i dál

Systém 
se zatím 
nemění. 
Podpora 
stavebního
spoření 
zůstává 
na původní
částce, 
tj. 3000 až 
4500 Kč.

Podpora 
by se měla
podle 
nynějších 
plánů snížit.
Maximální
hranicí budou
2000 Kč.

Následují 
spekulace 
o zpřísnění
podmínek
ohledně 
stavebního
spoření, či 
o jeho úplném
zrušení. Hlavní
cíl ale zůstává
– prosadit nižší
podporu.
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Aneta Nevšímalová
aneta.nevsimalová@econo-
mia.cz

R
egioJet, dceřiná společ-
nost Student Agency,
chce zvýšit úroveň cesto-

vání na českých kolejích nasa-
zením svých žlutých vlaků. Ty
mají nabídnout obyčejným ce-
stujícím takový komfort, na ja-
ký dosud nebyli zvyklí. Všechny
informace ohledně zahájení
provozu nebo jízdního řádu si
ale zatím nechává RegioJet pro
sebe. Jasné je zatím jen to, že
vlaky vyjedou v létě na trase
Praha-Ostrava.

RegioJet je dosud na českém
trhu neznámá společnost, kte-
rou vlastní podnikatel Radim

Vančura. Ten v roce 1996 zalo-
žil dnes již známou Student
Agency, která nabízí kromě lev-
ného cestování autobusem do
tuzemských i evropských měst
také zahraniční a školní zájezdy
či studijní pobyty. 

Vysoké nároky 
Student Agency je proslulá
svým nízkým jízdným a vyso-
kým komfortem cestování. Na
cestující čekají na každé trase
zdarma noviny či nápoj a o je-
jich spokojenost se stará pa-
lubní stevardka, na kterou je
našinec zvyklý spíše z letadel.
Podobný servis čeká cestující i
v plánovaných žlutých vlacích.
“Pro nás jsou metou letecké
společnosti jako např. Emira-
tes a další prestižní letečtí do-

pravci,“ uvedl tiskový mluvčí
RegioJet Aleš Ondrůj pro ser-
ver Lidovky.cz. Meta je to
opravdu vysoká a RegioJet už
začal pomocí inzerátu shánět
odpovídající palubní personál,
při jehož výběru jsou poměrně
vysoké nároky. 

Na jeden vagon připadne
podle Ondrůje jedna stevardka
či stevard, který bude cestují-
cím poskytovat informace o
trase a další služby kromě češ-
tiny také v angličtině. 

Informační embargo 
RegioJet si své informace bed-
livě střeží a na všechny bližší
informace uvalil embargo. 

“Je to především z obchod-
ních důvodů, protože je Regio-
Jet bezdotační a my do toho

jdeme na naše vlastní podni-
katelské riziko,“ uvedl pro Li-
dovky.cz Ondrůj. S informace-
mi, které vypouští mezi novi-
náře tak zachází opatrně a zve-
řejňuje jen to, co nemůže
ohrozit samotné uvedení žlu-
tých vlaků na trh. Ví se tak na-
příklad, že svou první pobočku
otevře na Hlavním nádraží
v Praze. Kde ale plánuje otevřít
další a ani mezi jakými dalšími
městy, mimo trasy Praha-Os-
trava, budou spoje fungovat,
se zatím neví. Velkou nezná-
mou je i jízdní řád nebo počet
vlaků, který nakonec RegioJet
nasadí. Díky spolupráci s ně-
meckou Deutsche Bahn si bu-
dou moci cestující v nejbližší
době koupit v první pobočce i
mezinárodní jízdenky. 

Jan Šilhan
jan.silhan@economia.cz

P
oté, co kabinet v úterý
přežil mnohahodinovou
opoziční kritiku i násled-

né hlasování o nedůvěře, mohl
o den později přistoupit ke zří-
zení vládního výboru, který
premiér Petr Nečas slíbil Rad-
ku Johnovi za uvolněný post
ministra vnitra. „Vládní výbor
pro koordinaci boje s korupcí“
má zatím dvě jistoty – předse-
du Johna a zhruba 22 milionů
korun pro letošní rok. Kabinet
zřídil nový poradní sbor bez
konkrétnější domluvy na jeho
činnost či dalšího personální-
ho obsazení. Právě složení pro-
tikorupčního sboru však může
vstřícnost vlády citelně narušit.

Boj o Johnovy muže
Nejostřeji premiér vystoupil
proti možnosti přibrat pod
vlajku protikorupčního týmu
Johnova spolupracovníka z mi-
nisterstva Michala Moroze. Bý-
valý podnikatel úzce spojovaný
s detektivní agenturou ABL pů-
sobil na vnitru jako náměstek
pro strategie a programové ří-
zení. Právě on byl jako první
Johnem do nového výboru ve-
řejně přizván. „Pan náměstek
na ministerstvu stvořil koncep-
ci vzorového úřadu, což je
přesně to, čím se budu zabývat
a budu se snažit, aby stejná
koncepce přešla na minister-
stva, hejtmanství, kraje a na
města,“ chválil John poté, co
minulý týden předal minister-
stvo vnitra bývalému šéfovi

Úřadu pro odhalování organi-
zovaného zločinu Janu Kubice-
mu. 

Moroz na vlastní žádost
z ministerstva odchází na konci
dubna. Spolu s ním končí i
všichni někdejší Johnovi ná-
městci. Proti skupinovému
přesunu z vnitra do protiko-
rupčního úřadu však ostře pro-
testuje premiér. Vadí mu ze-
jména angažmá Moroze, který
dosud nevlastní bezpečnostní
prověrku. Bývalý Johnův ná-
městek v médiích sdělil, že o
prověrku v režimu „přísně taj-
né“ již požádal a má ji získat
během několika měsíců. 

Jeho někdejší nadřízený a
exministr vnitra Nečasovi vzká-
zal, aby nadále nemluvil do
obsazení protikorupčního úřa-
du, jinak prý sám vládu defini-
tivně opustí. „Pokud mám nést
osobní zodpovědnost za to, jak
bude celý ten odbor fungovat,

tak musím nést také personál-
ní zodpovědnost ...Pokud ne-
budu mít personální zodpo-
vědnost, tak rezignuji na tuto
funkci,“ vzkázal.

Proti korupci s útlým
 rozpočtem a velkým elánem
Jakým způsobem hodlá John li-
kvidovat omílaného strašáka
české politiky, zatím není ofici-
álně stvrzeno. Návrh řízení vý-
boru a jednací řád má vládě
předložit až na konci května.
Leccos ze svých plánů však no-
vinářům prozradil už při od-
chodu z ministerstva. Jeho
úřad prý má být maximálně
„štíhlý“, což se projevilo již na
schváleném rozpočtu. Zatímco
jako šéf vnitra John hospodařil
s 53 miliardami, pro nový úřad
má od vlády přislíbeno nece-
lých 22 milionů korun. V dal-
ších letech se má rozpočet vý-
boru rozrůst na 25 milionů. 

Nový vicepremiér pro boj
s korupcí se v nejbližší době
chystá rozjet na jednotlivá
hejtmanství, která začne sezna-
movat s činností svého úřadu.
Jeho „lovce“ totiž bude v bu-
doucnu zajímat, jak krajské
úřady dodržují protikorupční
strategii. Se stejným cílem se
chce obrátit také na magistráty
a správní úřady. V rámci úřadu
vlády bude jeho výbor dohlížet
na spolupráci jednotlivých mi-
nisterstev v boji proti korupci
nebo na to, zda dodržují úkolo-
vé termíny a nezapomínají na
příslušné rozpočtové položky.
„Aby se nestalo, že by po konci
volebního období politici říka-
li: ‘My jsme chtěli s korupcí
bojovat, ale nebyly na to pení-
ze.’ A to bude velmi těžké vy-
jednávání, protože resorty bu-
dou šetřit v příštím roce zhru-
ba 30 miliard korun,“ pozna-
menal.

Tereza Svítilová
tereza.svitilova@economia.cz

F
irma ETA včera oznámila,
že po téměř 70 letech
ukončí výrobu v Hlinsku

na Chrudimsku. Výpověď do-
stalo už 19 pracovníků, dalších
50 by mělo být propuštěno
v květnu. „Je to pro všechny
strašně šokující informace, vy-
volala velké zklamání i obavu o
další existenci firmy,“ uvedla
pro server iDnes odborářka
Alena Šírová. Nyní zde pracuje
260 zaměstnanců. 

V polovině roku se ETA pře-

sune do Milotic na Přerovsku.
„Tento krok společnosti ETA
umožní dále se rozvíjet a být
plně konkurenceschopný na tr-
hu drobných domácích spotře-
bičů,“ řekl generální ředitel Jiří
Pathy. Podle údajů dostupných

na stránkách firmy, vlastní té-
měř každá česká domácnost
alespoň jeden výrobek značky
ETA. 

V Hlinsku zůstane zachová-
no například ekonomické od-
dělení a centrální sklad.

Miloš Hroch
milos.hroch@economia.cz

N
eonacisté plánují na ne-
děli 1. května pochod
Brnem. Cesta povede

parkem Koliště a ulicemi Cejl a
Milady Horákové. Cejlem je ve-
dena záměrně proto, že právě
zde bydlí nejvíce brněnských
romských rodin. Iniciativa Brno
blokuje v reakci na to plánuje
nenásilně vyjádřit nesouhlas.
Odpůrci rasismu a xenofob-
ních názorů se sejdou v neděli
ve 13:00 v parku Koliště. 

Přestože Zastupitelstvo

města Brna označilo na svém
zasedání 1. dubna tento neo-
nacistický sraz jako nenávist-
nou akci, prvomájový pochod
zjevně iniciovaný extrémní
pravicí se konat bude. Měst-
ská organizace Veřejná zeleň
města Brna uzavřela na konci
března se svolavateli akce
smlouvu na pronájem parku
Koliště. Požadavky odpůrců
neonacistického pochodu na
to legálně smlouvu vypovědět
neuspěly. 

Policejní prezident Petr Les-
sy oznámil, že na akci budou
povolány nejen jednotky z jižní

Moravy, ale i policejní složky
z jiných regionů. Jihomoravský
policejní šéf Tomáš Kužel se
k akci vyjádřil: „Nechceme mít
z Brna válečnou zónu, ale pro-
jevy nestandardního chování
nebudeme tolerovat.“ 

Iniciativu Brno blokuje pod-
porují známe tváře z různých
oblastí veřejné sféry. Svůj sou-
hlas vyjádřili politolog Jiří Pe-
he, herec a moderátor Jan
Kraus, filozof Erazim Kohák,
hudební skupina Čoko Voko
nebo mistr světa v thajském
boxu Jan Müller. 

24 HODIN
Legendární ruský 
letoun Antonov končí
v české armádě
Po téměř třiceti letech vyřadí česká armáda ze svých základen  ruské
letouny Antonov An – 26. Při této příležitosti se uskuteční i veřejnos-
ti přístupný, slavnostní nástup osazenstva pražské letecké základny
v Kbelích, kde byla letadla po celou dobu ustájena. „Andula“ se také
chystá na svůj poslední přehlídkový let. Diváci tak budou mít šanci
vidět stroje nejen naživo, ale zhlédnout i filmový snímek, který si pro
ně pořadatelé přichystali. 

Československá armáda zařadila Antonovy do výzbroje koncem
roku 1983, kdy získala celkem šest těchto strojů. Za celou dobu služ-
by kromě přepravy lidí nebo nákladů plnily také zvláštní úkoly, mezi
které patřilo například opakované cvičné přistání na dálnici mezi
Prahou a Brnem. Za zmínku stojí také účast v mírové misi KFOR
v Kosovu. 

Slavné letouny budou nahrazeny méně známým typem CASA – 
C 295M, jehož zavedení do armádních služeb však vyvolává určité
kontroverze. Podle některých zdrojů byl totiž kontrakt na jejich poří-
zení předražen. Armáda nicméně počítá s tím, že by je vyslala i do
operace v Afghánistánu. 

Škodovka 
zdvojnásobila zisk
Česká automobilka Škoda zdvojnásobila v prvním čtvrtletí svůj pro-
vozní zisk na 4,75 miliardy korun, což je o 74 procent více než vyděla-
la loni ve stejném období.  Své majitele tak našlo 217 tisíc nových
vozů. Mluvčí automobilky vše zatím odmítl blíže komentovat: „ De-
tailní výsledky zveřejníme až ve čtvrtek,“ uvedl. 

Na jihu USA udeřilo
tornádo
Silné vichřice a mohutné lijáky řádily včera  opět na jihu Spojených
států. Nejhůře postiženým státem je Alabama, kde zatím napočítali
61 obětí. Mezi další zpustošené oblasti patří státy Mississippi, Te-
nessee a Georgia. Statisíce lidí jsou bez dodávky elektrického prou-
du a nad oblastmi byl vyhlášen stav nouze. Počet mrtvých není stále
konečný. Podle odborníků se bouře bude od Mexického zálivu stále
posouvat na sever. Měla by tak zasáhnout až 21 států. 

Johnův úřad zahajuje hon na korupci
Vláda oficiálně dokončila „přestup“ ministra vnitra do nově zřízeného výboru. 
Ten vytáhne proti nečistým praktikám s 13 zaměstnanci a 20milionovým rozpočtem. 

Žluté vlaky – revoluce na kolejích? 

ETA propouští, stěhuje se na Moravu

Vybrané případy propouštění v roce 2011

Společnost Počet propouštěných Poznámka  

Česká pošta až 2000   
Česká spořitelna 550   
Delphi Packard Electric 700 Výroba kabelových 

svazků  
Pegatron Czech až 1500 Výroba počítačů  
ČSA až 70 pilotů 

Blokáda neonacistů v Brně

Foto: ČTK

Foto: ČTK

Foto: AP
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Marie Barvínková
marie.barvinkova@eko.cz

N
ení mnoho kapel, které
si po třech dekádách za-
chovají styl, ale neztratí

svěžest ani schopnost překva-
povat. Newyorští rapoví eklekti-
ci Beastie Boys se vrací, aby
dokázali, že jim to problém ne-
dělá.

Jejich nové album Hot Sau-
ce Committee Part 2 uniklo na
internet ještě před plánova-
ným datem vydání. Pánové ale
nelenili a zpřístupnili ho k po-
slechu i ke koupi na svém ofi-

cálním webu. Způsobili menší
senzaci, se kterou se vlastně
trochu počítalo.

2009: Beastie Boys po dvou letech
oznamují, že pracují na novém albu.
Žebříčky ovládne první singl Too Ma-
ny Rappers. O pár týdnů později se
svět dozví, že baskytarista Adam
Yauch akka MCA má rakovinu a vy-
dání nedokončené desky se odkládá. 
2011: MCA je v pořádku a Hot
Sauce Committee vychází. Jen Part
1 v názvu se symbolicky mění na
Part 2. 

Pořád jsou to kluci, co ba-
lancují na pomezí pouličních

výtržníků a velkoměstských in-
telektuálů. Na začátku osmde-
sátých let se posunuli od hard-
core punku k rapu, aby zbořili
pár klubů a pár tabu. Teď jsou
z nich čtyřicátníci, ale jejich
energie nezmizela.

Navzdory názvu na Hot Sau-
ce Committee Part 2 žádnou
omáčku nenajdete. Je to spíš
jako vypít tři plechovky redbul-
lu. Deska má dramatický náboj
a taneční drive; je tím, co chce-
te slyšet v pátek večer v klubu.
Zároveň se však hodí i „na do-
ma“, kde můžete hodiny odkrý-
vat její vrstvy, samply i narážky
na různé žánry.

Sem tam zahrozí jednotvár-
ností, ale hned vás zase vytrh-
ne z letragie ostrým zvukem ky-
tar jako v písničce Say It, du-
bovými basy, které ucítíte až v
žaludku, (Multilateral Nuclear
Disarmament) nebo atypickým
reggae jako v Don't Play No
Game That I Can't Win s hostu-
jící vokalistkou Santigold. 

Energii, vtip a sebevědomí
neztratily ani texty. „Naše
schopnosti pořád rostou“, ra-
pují Beastie Boys, „v osmde-
sátkách, devadesátkách i ve 21.
století.“ Ne, nepřehánějí to.
Hot Sauce Committe Part 2 je
znovuzrození, jak má být.

Praha po jednadvacáté

hostila literáty z celého

světa
Letošní ročník Festival spisovatelů Praha proběhl ve dnech 16.
až 20. dubna v duchu tématu Někdo to rád horké. Diskutovalo
se zejména o přesahu literatury do reálného života a o jejím
konfliktu se skutečností. Mimo to se debaty dotkly i horkých té-
mat, jakými jsou spory mezi Tureckem a Řeckem či napětí v
arabském světě. Největšími hvězdami byli známý americký spi-
sovatel Don DeLillo, držitel mnoha ocenění včetně Pulitzerovy
ceny, a básník Derek Walcott, nositel Nobelovy ceny za literatu-
ru. Dále se představili především autoři řecké, turecké a íránské
národnosti. Češi byli zastoupeni mimo jiné Petrou Hůlovou a
Vladimírem Páralem. Karolína Němcová

IGGY POP 

na pódiu

Trutnova
Na Open Air Festivalu v Trut-

nově, který se koná od 18. do 21.
srpna vystoupí Iggy Pop s kape-
lou The Stooges. Podle pořada-
telů trutnovského festivalu se
bude jednat o jedno z posled-
ních vystoupení. ,,The Stooges
končí a Iggy omezuje koncertní
činnost," uvedl pro ČTK zaklada-
tel festivalu Martin Věchet. Kro-
mě otce punku zahrají kapely
N.O.H.A., Visací zámek, Psí vojá-
ci, Znouzectnost a spousta dal-
ších. 

Letošní Trutnov, který má nejdelší festivalovou tradici u nás,
je věnován mimo jiné organizaci Amnesty International a roc-
kerovi Jimu Morrisonovi. Kultovní festival se v tradičním areálu
Na Bojišti uskuteční pravděpodobně naposledy, jelikož místní
radnice určila pozemky v těsné blízkosti přírodního areálu k za-
stavění. Martina Jiříková

Zdrojový kód
Kapitán Colter Stephens alias Jake Gyllenhaal se probudí v ci-
zím těle ve vlaku do Chicaga, který ale přesně za osm minut vy-
buchne. Stephens je tak opakovaně  nucen prožít posledních
pár minut života cizího člověka. Nový film režiséra Duncana Jo-
nese, sci-fi thriller Zdrojový kód spojuje akční scény, vtip i ro-
mantiku. Po jeho úspěšné prvotině – snímku Moon – se režisér
zaměřil na další alternativní sci-fi s lidským příběhem na pozadí
důmyslné hry se skutečností a paralelním světem vzpomínek.

Natálie Šírová

Natálie Šírová
álie Šírová

Helena Kardová
helena.kardova@eko.cz

E
xpremiér Miloš Zeman,
exministr Vít Bárta, advo-
kátka Klára Samková a

režisér Jan Hřebejk. Dokáží
spolu tyto čtyři osobnosti dis-
kutovat a vtipkovat? To je další
pokus „zlaté hlavy“ Tomáše
Sedláčka na prknech Nové scé-
ny v jeho diskusním pořadu
nazvaném Interpelace, tento-
krát na téma Umění (dů)vtipu.
Nápaditý koncept scénické dis-
kuze vzešel z podobného před-
stavení ve vídeňském Burgthe-
ateru a probouzí jinak ospalé
odpoledne v divadle každý
čtvrtý čtvrtek v měsíci od čtyř
hodin na Národní třídě 4, ve
čtvrtém patře se čtyřmi hosty.

„Prostředí je jiné než na
konferencích či v agresivních
politických televizních deba-
tách - a panuje zde naděje,
že nepůjde o to urazit své spo-
ludiskutující, ale o snahu na-
lézt nové postřehy, občerstvit
se pohledy zcela odjinud a ko-
neckonců posunout úroveň
diskuse do hlubší a nepolitické

debaty,“ pochvaluje si Tomáš
Sedláček. Představení se snaží
o lehce hospodskou atmosfé-
ru: protagonisté si tykají, divá-
ci mohou skákat do řeči díky
dotazům promítaným na poza-
dí. Další dva hosté, blogeři Ak-
tuálně.cz, jsou skryti za pro-
jekčním plátnem, na které pro-
niknou jen jejich stíny a glosy.
O tom, že toto pojetí funguje,
svědčí i to, že po pomyslném
spadnutí opony interpelování
pokračuje  v Café Nona. 

Tomáš Sedláček, známý spí-

še jako ekonom, není na Nové
scéně nový, v jejím repertoáru
se zařadil jako herec scénické-
ho zpracování svého bestselle-
ru Ekonomie dobra a zla. V In-
terpelacích nenuceně směřuje
myšlenky svých hostů a beze-
lstně se ptá na to, co zkažené-
ho je v království českém.
Předchozí dvě diskuze byly vě-
novány Umění odejít s odka-
zem na akci Děkujeme, odchá-
zíme a Umění reformovat za-
měřujícím se na důchodovou
reformu.

PÓDIUM
Děti berou „své 
dospělé“ opět do divadla
Nové zajímavé inscenace pro děti, mimopražská divadelní gar-
da z celé republiky, ale i péče o znuděné rodiče. Festival dět-
ského divadla letos už po třinácté zavítá do pražského Divadla
v Dlouhé.

Dnes večer přehlídku zahájí Divadlo Neslyším s pohádkou
Největší poklad. Po loňských Zvířátkách jsou letos hlavním té-
matem Hrdinové: od Přemyslovce Neklana přes Pračlovíčka až
po polárníka Eskymo Welzla. Ten také 4. května festival uzavře. 

Kateřina Nejedlá

Omáčku u nových Beastie
Boys nehledejte

Interpelace: kdo se bude smát naposled?
Jedním z rysů dramaturgie
Interpelací jsou nečekaní
hosté. Při Umění reformo-
vat se tak na pódiu objevily
„zbloudilé“ baletky z Kou-
zelného cirkusu. Obsluha
si také vyžádala zaplacení
účtu za donesené pití pří-
mo na jevišti.
obsluha: Platit bude kdo?
Tomáš Sedláček: Dejte to
na sekeru, to zaplatí příští
generace.
Miroslav Kalousek: (po-
dává stokorunovou ban-
kovku) Tak, když jsem ten
ministr financí...

Hospodářské Flešiny
dnes bez šéfredaktora

Kristína Bílá, Marie Barvínková, Marké-
ta Březinová, David Bureš, Martin Hoff-
mann, Johana Hovorková, Miloš Hroch,
Martina Jiříková, Helena Kardová, Kate-
řina Korábková, Anna Kozáková, Karoli-
na Matysová, Ivana Moravcová, Kateři-
na Nejedlá, Karolína Němcová, Aneta
Nevšímalová, Markéta Nohejlová, Petra
Paříková, Jan Pavec, Tomáš Pavlíček,
Adam Pešek, Vojtěch Soudný, Barbora
Soukupová, Tereza Svítilová, Jan Šil-
han, Natálie Šírová, Daniela Tkadlečko-
vá, Pavlína Vávrová, Matěj Vlček, Kata-
rína Železná
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katarína Železná
katarina.zelezna@eco.cz

Na začátku minulého roku po-
cítila neuvěřitelnou bolest
v noze. Na start národního
půlmaratonového šampionátu
v Houstonu dokonce dokulha-
la, přesto Američanka Serena
Burlaová protnula cílovou pás-
ku jako druhá žena soutěže.
Bolest se ale už nedala vydržet,
a proto ji její trenér Isaya Ok-
wiya poslal do New Yorku ke
sportovnímu specialistovi. 

„Když jsem tam odjížděla,

myslela jsem si, že je to pouhý
zánět.“ Nakonec jí doktoři ob-
jevili v noze zhoubný nádor a
diagnostikovali rakovinu. Mat-
ka tehdy třináctiměsíčního
Boy da ze dne na den přestala
sportovat, pečovat o syna, a
v únoru nastoupila do nemoc-
nice. „Běhání mi zachránilo ži-
vot. Kdybych nebyla atletka,
nevěnovala bych bolesti tolik
pozornosti a vyšetření bych
oddálila,“ přiznává Burlaová.
Nakonec však přišla včas a
operace se v březnu podařila. 

„Když jsem se probrala, byla

jsem šťastná, že žiju a mohu tu
být každý další den pro svého
syna i manžela. Cítila jsem se
jako vítězka,“ vypráví Burlaová.
Ačkoliv se po takovém onemoc-
nění ještě žádný elitní běžec na
startovní pole nedokázal vrátit,
v polovině loňského dubna už
Burlaová začala s tréninkem. Je-
jí první běh trval jen patnáct
minut a v podstatě ho střídala
chůze. „Prvních pár kroků jsem
zatajila dech a najednou jsem
běžela. Byl to zázrak. Nemohla
jsem se přestat smát.“

Po pouhých osmi měsících

se Burlaová postavila i na start
newyorského maratonu. Ve
městě, kde jí zachránili život, se
rozhodla uskutečnit si sen a za-
běhnout první maraton v životě.
Do cíle se dostala na devate-
náctém místě mezi ženami. Na
začátku tohoto roku se už stihla
zapsat do světových půlmara-
tonských tabulek jako čtvrtá
nejrychlejší Američanka časem
1 hodina 11 minut a 38 vteřin.

Za devět dní se Burlaová
představí i před publikem praž-
ského maratonu. „Moc se tě-
ším na Prahu i na trať. Slyšela

jsem, že je nádherná. Určitě
budu chtít vidět víc a víc, to
mě požene kupředu,“ plánuje
Burlaová.

Americká běžkyně tu však
hlavně chce získávat cenné
zkušenosti. Vždyť pražský ma-
raton bude teprve jejím dru-
hým v kariéře. I tak má ale už
stanovený cíl do budoucna:
„Chci se kvalifikovat na olym-
pijské hry do Londýna 2012.“ A
pak? „Stát se jednou z nejlep-
ších maratonských běžkyní svě-
ta,“ usmívá se Burlaová. Splní
se jí tedy i další sen?

HokejovÉ MS Startuje

75
Letošní 75. ročník hokejo-
vého mistrovství světa
začíná v Bratislavě a Koši-
cích 29. dubna, zúčastní se
ho 16 národních mužstev a do-
hromady se odehraje 56 zápa-
sů. Finálové utkání se bude
konat v neděli 
15. května
v Brati-
slavě.

Čeští hokejisté
 prohráli v generálce
na mistrovství světa
2:4 s Kanadou.

Na hokejovém
 mistrovství světa si
nezahrají Ševc,
 Vondrka, Růžička 
a zraněný Klepiš

David bureš
david.bures@economia.cz

Č
eský národní hokejový tým
prohrál v posledním pří-
pravném utkání před mist-

rovstvím světa 2:4 s Kanadou. O
prohře domácích rozhodly první
dvě třetiny, Kanada vedla ve 26.
minutě už 4:0. Výkon českého
mužstva se zvedl až v poslední
třetině, kdy Martin Havlát snížil
dvěma góly.

Martin Havlát, jinak hrající
v NHL za Minnesotu, si dvěma
brankami proti Kanadě zaslou-
žil nominaci na mistrovství
světa, které na Slovensku star-
tuje 29. dubna. Hvězdnému
útočníkovi se předchozí pří-
pravné zápasy nepovedly a
kouč národního týmu Alois
Hadamczik uvažoval o jeho vy-
řazení. „Chci, aby jeho výkon
byl jako ve čtvrtfinále. Neří-
kám, o kolik procent se má
zlepšit, ale co od něj očeká-
vám,“ řekl Hadamczik před zá-
pasem s Kanadou.

Z týmu byli vyřazeni tři hráči

Basketbal
NBA, 1. kolo play-off: Miami Heat - Phila-
delphia 76ers 97:91 (konečný stav série
4:1), Chicago Bulls -Indiana Pacers 116:89
(4:1), San Antonio Spurs - Memphis Grizz-
lies 110:103 (stav série 2:3), Orlando Ma-

gic - Atlanta Hawks 101:76 (2:3), LA La-
kers - New Orleans Hornets 106:90 (3:2)
NBL, muži, 1. zápasy čtvrtfinále: ČEZ
Nymburk - USK Praha 90:55, BK JIP Par-
dubice - UNIBON Nový Jičín 67:78
ŽBL, ženy, o 3. místo: Valosun Brno –

Strakonice 68:73 (konečný stav série 2:3)
Fotbal
Liga mistrů, 1. semifinále: Real Madrid –
FC Barcelona 0:2 (branky 76‘ a 87‘ Messi)
Anglická liga: Fulham – Bolton 3:0 (15‘ a
48‘ Dempsey, 65‘ Hangeland)

Francouzská liga: Lyon – Montpellier 3:2
(23‘ Ederson, 54‘ Lopéz, 90‘ Gourcuff – 29‘
Giroud, 84‘ Camara), Marseille – Nice 4:2
(30‘, 59‘ a 90‘+1 A. Ayew, 78‘ J. Ayew – 42‘
Ab. Traoré, 90‘+3 Civelli)
Ondrášovka Cup: Jablonec – Olomouc 2:1

(21‘ Vošahlík, 69‘ Lafata z pen. – 75‘ Or-
doš), první zápas 0:2, postoupila Olo-
mouc
Hokej
Stanley Cup, 1. kolo play-off: Montreal –
Boston 3:4 (10‘ Weber, 26‘ Plekanec, 59‘

Subban – 4‘ Boychuk, 6‘ Recchi, 50‘ Kelly,
66‘ Horton) konečný stav série 3:4, Tampa
Bay – Pittsburgh 1:0 (26‘ Bergenheim)
Příprava před MS: Rakousko – USA 2:3 (9‘
Latusa, 13‘ Raffl – 34‘ Wilson, 44‘ Kreider,
48‘ Stapleton)

Fotbal
el ClÁSiCo 
v lize MiStrŮ
pro barCelonu
V úvodním semifinále Ligy
Mistrů zvítězili fotbalisté FC
Barcelona nad Realem Madrid
2:0 a mají nakročeno k postu-
pu do finále.  Ostře sledovaný
zápas na stadionu Santiaga
Bernabeua ovlivnilo  sporné
vyloučení madridského Pepe-
ho v 61. minutě. Oslabený Re-
al pak v poslední čtvrthodině
utkání zlomil dvěma góly Ar-
gentinec Messi.  Odveta se
hraje v útery na Nou Campu.

MS v kraSobruSlenÍ

bŘezina opĚt
ČtvrtÝ, verner 
SkonČil DvanÁCtÝ
Z MS v Moskvě odjedou čeští krasobrus-
laři opět bez medaile. Michal Březina,
který byl po krátkém programu sedmý,
začal dnešní volnou jízdu fantasticky. Ja-
ko první Čech v historii skočil čtverný
salchow i toeloop v jedné jízdě. Nepo-
vedl se mu ale závěr, ve kterém dvakrát
upadl, a tak obsadil čtvrté místo. Druhý
Čech Tomáš Verner měl po krátkém pro-
gramu ambice na zlepšení průběžného osmého místa. Po několika chybách se ale propadl na 12. příč-
ku. Mistrem světa se stal Kanaďan Patrick Chan, který s přehledem vyhrál už včerejší krátký program.
Se ziskem 280,98 bodu vytvořil nový světový rekord.

Havlát si zajistil nominaci na MS v poslední třetině

– obránce Martin Ševc a útoč-
níci Michal Vondrka s Marti-
nem Růžičkou. „Rozhodlo to,
že hráči jako Hubáček nebo
Koukal jsou platnější v defen-
zivě, která bude úkolem čtvrté-
ho útoku,“ vysvětlil trenér na
středeční tiskové konferenci,
kde zveřejnil nominaci na MS.
Z národního týmu nakonec vy-
padl i Jakub Klepiš. Toho dnes
vyřadilo zraněné tříslo.

Až v Bratislavě se k mužstvu
připojí útočník Michael Frolík.
Jeho Chicago v noci na středu
nezvládlo rozhodující duel

s Vancouverem a vypadlo
z play-off NHL. Nominace však
není konečná, Hadamczik chce
ještě kontaktovat beka Zbyňka
Michálka z Tampy Bay a centra
Tomáše Plekance z Montrealu.
Jejich týmy byly z play-off NHL
vyřazeny v noci na čtvrtek.
V nominaci jsou zatím tři gól-
mani, osm obránců a čtrnáct
útočníků. 

Z loňských mistrů světa je
v týmu čtrnáct hráčů – brankáři
Ondřej Pavelec, Jakub Štěpá-
nek, obránci Karel Rachůnek,
Ondřej Němec, Petr Čáslava a

útočníci Jaromír Jágr, Roman
Červenka, Petr Vampola, Jakub
Voráček, Jan Marek, Tomáš Ro-
linek, Jiří Novotný, Petr Hubá-
ček a Petr Koukal.

V generální přípravě na
mistrovství světa, které se hrá-
lo v pražské O2 aréně, Kanada
český tým v prvních dvou třeti-
nách jasně přehrávala, Češi
však v poslední části ukázali
svoji sílu, nevzdali se a bojova-
li až do konce. Na obrat to sice
nestačilo, ale fakt, že tým ne-
složil své zbraně, může být pro
trenéra pozitivní zprávou.

Pokud však český tým bude
chtít obhájit loňské zlato z Ko-
lína nad Rýnem, bude se mu-
set zlepšit v důrazu, aktivitě a
pohybu. Právě v těchto ohle-
dech Kanada dominovala. Češi
by také měli více střílet, v po-
lovině zápasu byl totiž poměr
střel na branku 6:22 ve pro-
spěch Kanady.

Letošní hokejové mistrov-
ství světa startuje na Sloven-
sku 29. dubna zápasy mezi Ně-
meckem a Ruskem a Švýcarska
s Francií. Česko čeká první zá-
pas v sobotu, kdy bude hrát

proti Lotyšsku. 
Branky a nahrávky: 46.
Hav lát (M. Michálek), 53. Ha-
vlát (Eliáš) - 16. Schenn (Du-
chene, Methot), 20. Burns
(Duchene), 21. Clutterbuck
(Burns), 26. Spezza (Scalzo,
Ladd). Rozhodčí: Fraňo, Mi-
nář - Pouzar, Bláha (všichni
ČR). Vyloučení: 3:3. Využití:
1:0. Třetiny: 0:2, 0:2, 2:0. Di-
váci: 16.289.

Nominovaní hráči 
na hokejové MS 2011:
Brankáři: Ondřej Pavelec
(Atlanta/NHL), Jakub Štěpá-
nek (Petrohrad/KHL), Jakub
Kovář (Č. Budějovice).
Obránci: Marek Židlický
(Minnesota/NHL), Radek
Martínek (N.Y.
Islanders/NHL), Karel Rachů-
nek (Jaroslavl/KHL), Martin
Škoula (Omsk/KHL), Ondřej
Němec (Čerepovec/KHL), Lu-
káš Krajíček (Třinec), Jakub
Nakládal (Pardubice), Petr
Čáslava (CSKA
Moskva/KHL).
Útočníci: Martin Havlát (Min-
nesota/NHL), Milan Michálek
(Ottawa/NHL), Jakub Vorá-
ček (Columbus/NHL), Micha-
el Frolík (Chicago/NHL), Pat-
rik Eliáš (New Jersey/NHL),
Jaromír Jágr, Roman Čer-
venka, Petr Vampola (všichni
Omsk/KHL), Petr Hubáček
(Kometa), Petr Koukal (Par-
dubice), Jiří Novotný (Asta-
na/KHL), Petr Průcha (Petro-
hrad/KHL), Tomáš Rolinek
(Magnitogorsk/KHL), Jan Ma-
rek (Mytišči/KHL).

VYBRÁNO Na letošní hokejové mistrovství světa pojede 14 obhájců zlata z loňského šampionátu v Kolíně nad Rýnem. Foto: Igor Šefr, ČTK

Přežila rakovinu a plní si maratonské sny

Foto: Reuters
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Američanka poběží v Praze.


