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Spalovač mrtvol v DISKu
Premiéra na str. 3

Jednání visegrádské čtyřky
âtûte více  na str. 2 

Rozhovor s Tomášem Vernerem
Podrobnosti na str. 4

Ústavní soud rozhodl: První tfii dny
nemocenské budou placené
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Jako na divadle – Ústavní soud.

» H o s p o d á ř s k é  f l e š i n y  č t u ,  p r o t o ž e  j s e m  z a z o b a n ý  s n o b , «  ř í k á  p ř e d s e d a  p ř e d s t a v e n s t v a  K v ě t o s l a v  S l o n

Vlaďka Jelínková
www.ifles.cz/jelinkova

Zase máme v‰echno draÏ‰í, zní
ãasto lamentování. Nicménû
‰etfiení prÛmûrn˘ch cen v˘rob-
kÛ za 16. t˘den leto‰ního roku
toto konstatování moc nepotvr-
zuje. PfiibliÏnû polovina bûÏ-
n˘ch potravin, benzín a topn˘
olej mírnû podraÏily, zato na-
pfiíklad maso, mléãné v˘robky,
vejce nebo pivo zase zlevnily.
Podle spotfiebitelsk˘ch v˘zku-
mÛ si âe‰i na novoroãní zdra-
Ïení cen jiÏ zvykli a jejich chuÈ

nakupovat se opût vrací k loÀ-
sk˘m hodnotám. 

A kde se Ïije nejdráÏ? Kupo-
divu to nebude Praha, jak by
moÏná mnozí oãekávali. Nao-
pak, vût‰inu komodit seÏenete
v Praze spí‰ levnûji neÏ v ostat-
ních ãesk˘ch krajích. Nákup
potravin vás vyjde draze napfií-
klad v Karlovarském ãi Králo-
véhradeckém kraji. Pokud v‰ak
vystaãíte o chlebu a pivu, tak je
pro vás naopak Královéhradec-
k˘ kraj ten prav˘. Chléb zde se-
Ïenete za 22,60 Kã, tedy nejlev-
nûji v celé republice, zlat˘ ães-

k˘ mok je zde taky za nejniÏ‰í
cenu, prÛmûrnû za nûj zaplatí-
te 7,57 Kã. Pokud ale bydlíte
daleko a budete muset do
Hradce Králové dojet autem,
poãítejte s tím, Ïe jeden litr
benzínu vás pfiijde na 30,78
Kã. TakÏe moÏná bude lep‰í ni-
kam nejezdit a spokojit se
s tím, co najdete na regálu
v nejbliÏ‰ím obchodû, obzvlá‰È,
kdyÏ supermarkety a hyper-
markety dnes naleznete na kaÏ-
dém kroku a dal‰í stále pfiib˘-
vají. BohuÏel...

Lucie Vodáková
www.ifles.cz/vodakova

Norma, která je obsaÏena
v reformû financí, je podle
soudcÛ v rozporu s právem
kaÏdého obãana. Sociální po-
ji‰tûní, které si lidé platí, by
mûlo chránit pfied v‰emi po-
jistn˘mi událostmi, tedy krát-
kodobou i dlouhodobou ne-
mocí. „Nevyplácení nemocen-
ské v prvních tfiech dnech je
v rozporu s Listinou základ-
ních práv a svobod. Byl to
pouze pohodln˘ postup státu,
kter˘ kvÛli jednotlivcÛm, kte-
fií nemocenskou zneuÏívali,
postihl plo‰nû v‰echny obãa-
ny. Lidé tak v nemoci zÛstali
bez prostfiedkÛ, ale museli
platit pojistné i regulaãní po-
platky,“ oznámil soudce Fran-
ti‰ek DuchoÀ. 

Premiér Topolánek násled-
nû novináfiÛm fiekl, Ïe roz-
hodnutí soudu sice respektu-
je, ale nesouhlasí s ním. Dál

pr˘ bude hledat nástroje, kte-
ré mu umoÏní znovu dosáh-
nout cíle. „Opravdu by mû za-
jímalo, co je na tom protiú-
stavní. UÏ první tfii mûsíce
ukázaly, Ïe se o 20 procent
sníÏilo ãerpání nemocenské,
která byla naduÏívána,“ po-
znamenal.

Pfiedseda âSSD Jifií Parou-
bek i jeho spolustraníci byli
naopak s rozhodnutím soudu
spokojeni a vyjádfiili se, Ïe rá-
di vládû s vrácením nemocen-
ské do pÛvodního stavu po-
mohou: „Jsme pfiipraveni vlá-
dû vyjít vstfiíc, pokud pfiedloÏí
takovou úpravu, která by zna-
menala návrat k pravidlÛm,
které pro zamûstnance platily
pfied 1. lednem leto‰ního ro-
ku,“ prohlásil místopfiedseda
strany Bohuslav Sobotka. 

Zatímco loni se vyãlenilo
ze státního rozpoãtu na ne-
mocenské dávky 32,5 miliar-
dy korun, letos se poãítá pou-
ze s ãástkou 28,8 miliardy.

UDÁLOSTI

Kulínský vyvázl s podmínkou
Krajsk˘ soud v Hradci Králové
ve stfiedu uznal Bohumila Ku-
línského vinn˘m. Za zneuÏívání
sboristek dostal tfiíletou pod-
mínku s odkladem na pût let.
ZároveÀ soud zprostil b˘valého
sbormistra Bambini di Praga
viny z trestného ãinu ohroÏová-
ní v˘chovy mládeÏe. 
Státní zástupce Jan Bohutínsk˘
s rozsudkem nesouhlasí. „Trest
neodpovídá spoleãenské ne-
bezpeãnosti jednání obÏalova-
ného, na svém pÛvodním návr-
hu 8,5 roku nepodmínûnû ne-
mám dÛvod nic mûnit,“ prohlá-
sil. Bohutínsk˘ i Kulínského
obhájce Tomá‰ Sokol se proti
rozsudku odvolali.  

Státní maturity už v roce 2010
Poslanecká snûmovna vãera
schválila státní maturity a ná-
vrh poputuje do senátu. Státní
maturita se t˘ká studentÛ
stfiedních ‰kol, ktefií jsou nyní
ve druhém roãníku. Povinnû by
tito studenti maturovali z ães-
kého jazyka, druh˘ povinn˘
pfiedmût si volí – buì matema-
tiku, nebo cizí jazyk. K tomu si
mohou pfiidat tfii nepovinné
pfiedmûty. Souãástí zkou‰ky
budou i pfiedmûty, které si ‰ko-
ly zvolí samy.

V roce 2012 se maturita zase
trochu zmûní. Povinné zkou‰ky
budou tfii: ãesk˘ jazyk, cizí ja-
zyk a na tfietí zkou‰ku si stu-
denti budou moci vybrat
z pfiedmûtÛ matematika, ob-
ãansk˘ a spoleãenskovûdní zá-
klad a informatika. Pouze ãe‰ti-
na a cizí jazyk se budou zkou-
‰et jak písemnû, tak ústnû.
Znalost z ostatních pfiedmûtÛ si
pedagogové budou ovûfiovat
formou testu. 

Aktivisté podpoří odvahu ČOV
V praÏské Opletalovû ulici se
dnes sejdou obãan‰tí aktivisté.
Jejich cílem je podpofiit ãeské
olympioniky, aby se nebáli vy-
jádfiit svÛj postoj k dodrÏování
lidsk˘ch práv v âínû. „V˘bor by
si mûl kromû vyfiizování organi-
zaãních záleÏitostí uvûdomit, Ïe
na‰i sportovci jedou reprezen-
tovat zemi, která má za sebou
‰edesát let nacistické a komu-
nistické totality. Mûli by fiíct, Ïe
budou soutûÏit za Tibet, ale i ji-
né utlaãované lidi na svûtû,“ fií-
ká spoluorganizátor akce Sta-
nislav Penc. Aktivisté budou
mít moÏnost zeptat se zástupcÛ
âeského olympijského v˘boru
(âOV), co si o olympijsk˘ch
hrách v Pekingu myslí.  

Policie dopadla zloděje 
z Terezína
Vãera byl zadrÏen Miroslav Da-
Ào z Mostu, kter˘ je podezfiel˘
z krádeÏe více neÏ 800 bronzo-
v˘ch destiãek z hrobÛ obûtí te-
rezínského koncentraãního tá-
bora. Podle fieditele Památníku
Terezín takto rozsáhlou krádeÏ
nemá na svûdomí jeden pacha-
tel a doufá v brzké dopadení
DaÀov˘ch komplicÛ. Trestnû
stíhán mÛÏe b˘t i majitel sbûr-
ny na Lounsku, která velkou
ãást destiãek vykoupila. Zlodûji
zpÛsobili ‰koda za 2,5 milion
korun. Vedení památníku chce
bronzové destiãky nahradit
umûlohmotn˘mi kopiemi. 

Krist˘na Svatá

Šárka Pálková
www.ifles.cz/palkova

Nejvût‰í svûtov˘ producent
zemního plynu Gazprom chce
vstoupit na americk˘ trh
s energiemi. Plánuje spolu-
práci se spoleãností British
Petroleum, s níÏ by se podílel
na dodávkách zemního plynu
z Trinidadu do Spojen˘ch stá-
tÛ. Z ostrovní zemû putují
v souãasnosti do USA více neÏ
dvû tfietiny ve‰kerého plynu
a pfiedpokládá se, Ïe v bu-
doucnu se dodávky je‰tû zv˘‰í.

Ruská spoleãnost Gazprom
má v plánu do roku 2030 zv˘-
‰it produkci plynu z dne‰ních
540 miliard metrÛ krychlo-
v˘ch na 610 miliard. Pfiesto
nûktefií analytici pochybují,
zda bude rusk˘ koncern scho-
pen pokr˘t ve‰keré dodávky.
Plnûní závazkÛ mají spoleã-
nosti zaruãit miliardové in-
vestice, které podpofií pro-
dukci ropn˘ch nalezi‰È, jako
je napfiíklad obfií pole ·tok-
man v Barentsovû mofii. In-
vestice budou také zdrojem
financí pro projekty typu
South Stream, kter˘ by mûl

pfiepravovat rusk˘ plyn do jiÏ-
ní a v˘chodní Evropy.

„Gazprom povaÏuje americ-
k˘ trh za jeden z nejperspek-
tivnûj‰ích na svûtû, pfiede-
v‰ím kvÛli rÛstu poptávky po
plynu,“ uvedl ‰éf exportní di-
vize Alexander Medvedûv. Do-
dal v‰ak, Ïe hlavním zákazní-
kem Gazpromu bude nadále
Evropa, kde tento koncern
v souãasné dobû pokr˘vá ãtvr-
tinu poptávky po zemním ply-
nu. V âeské republice je to
dokonce více neÏ 70 procent
a ropn˘ gigant uÏ má vyjedná-
ny dal‰í investice na na‰em
trhu. Prostfiednictvím své
spoleãnosti Vemex bude ode-
bírat plyn, kter˘ v âesku vytû-
Ïí Moravské naftové doly.
„Pro nás je to doplÀkov˘, ale
cenn˘ zdroj zemního plynu,
kter˘ navíc nemusíme tran-
sportovat na velké vzdálenos-
ti,“ vysvûtlil generální fieditel
Vemexu Vladimir Jermakov.
Spoleãn˘m projektem bude
i stavba obfiího podzemního
zásobníku na plyn, kter˘ pfii-
pravují Moravské naftové do-
ly v jihomoravsk˘ch Dambofii-
cích.

Martin Dolejš
www.ifles.cz/dolejs

Americká hypoteãní krize je dÛ-
sledkem vysok˘ch pÛjãek, které
obãané Spojen˘ch státÛ vyuÏí-
vali v pfiedchozích letech v do-
bû rostoucí ekonomiky. S vidi-
nou lep‰ího zítfiku si mnozí po-
fiídili dÛm, na kter˘ si vzali hy-
potéku. Ceny nemovitostí kvÛli
vysoké poptávce stoupaly. Pfied
rokem dosáhly svého vrcholu.
Od té doby klesají a trh s ne-
movitostmi proÏívá nejhor‰í
krizi za 30 let.

Mnohé americké rodiny teì
mají nákladnou pÛjãku na

dÛm, jehoÏ cena je v‰ak nyní
niÏ‰í. Neschopnost splácet zpÛ-
sobila vlnu exekucí, která zasá-
hla i vy‰‰í stfiední vrstvu. Situa-
ce vedla centrální banku
k uvolnûní 200 milionÛ dolarÛ
na pomoc rodinám. Toto opat-
fiení je nûkter˘mi ekonomy kri-
tizováno, protoÏe lidé se tím
nauãí spoléhat „na str˘ãka Sa-
ma“, kter˘ jim vÏdy pomÛÏe. 

Dal‰ím pokusem centrální
banky o oÏivení ekonomiky by-
lo sníÏení úrokové míry, které
má zlevnit peníze. To ale mÛÏe
vést k inflaci. Spolu s poklesem
v˘konnosti hospodáfiství by tak

mohla nastat stagflace, která je
velkou hrozbou. Proto se ãást
ekonomÛ pfiiklání k neoliberál-
ní strategii boje s krizí, tedy
„nicnedûlání“. Ekonomické
subjekty by tak na‰ly pfiirozenû
svoji novou rovnováhu na trhu,
ale za cenu bankrotu obãanÛ,
ktefií by si jej snad za svoji neu-
váÏenost zaslouÏili, vyspûlá ze-
mû si v‰ak takovéto obûti ne-
mÛÏe dovolit. 

V˘voj se dá jen tûÏko pfied-
povûdût. Analytici nyní oãeká-
vají zvefiejnûní roãních v˘kazÛ
hospodafiení velk˘ch firem,
které ukáÏe dopad krize.

Návrh rozpoãtu na nemocen-
ské dávky by tedy mûl b˘t, po-
kud reforma vydrÏí, pfií‰tí rok
opût vy‰‰í. Podle ministra
práce a sociálních vûcí Petra
Neãase (ODS) bude mít zru‰e-

ní zákona dopad na státní
rozpoãet v fiádu miliard ko-
run. „UÏ teì se ukazuje, Ïe
zmûny mûly pozitivní efekt.
Navíc je to opatfiení, které
platí ve 12 z pÛvodních 15 ze-

mí Evropské unie. Rozhodnu-
tí soudu nepovaÏuji za ‰Èast-
né,“ prohlásil. Dal‰í ãásti,
která se t˘ká zdravotnictví
a regulaãních poplatkÛ, se
soud bude je‰tû vûnovat.

UÏ 30. ãervna vstoupí opût v platnost norma, kterou loni
zreformoval ministr zdravotnictví Tomá‰ Julínek (ODS). 

Ústavní soud vãera schválil pÛvodní verzi, která platila do
1. ledna leto‰ního roku, a rozhodl, Ïe první tfii dny nemo-
censké budou znovu propláceny. Dal‰í návrhy opozice na
zru‰ení sociální ãásti vládní reformy byly zamítnuty. 

Rusk˘ gigant Gazprom
mífií na americk˘ trh

ZdraÏování není závratné

Hypotéky ohroÏují americké rodiny
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Visegrádská ãtyfika jednala
o Ukrajinû a Bûlorusku 
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Hillary se postupně dere dopředu
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Korunovační klenoty vystaveny

Lucie Gaudlová, Martin Lepič,
Mariana Grušová
www.ifles.cz/gaudova, lepic, grusova

Otázky ohlednû pfiijetí Ukraji-
ny do Evropské unie byly hlav-
ním bodem vãerej‰ího praÏ-
ského jednání ministrÛ zahra-
niãních vûcí ze zemí visegrád-
ské ãtyfiky (V4) a zástupcÛ
·védska a Ukrajiny. Setkání
mûlo pfiedev‰ím posílit vztahy
mezi EU a zájemci o vstup z v˘-
chodní Evropy.

„Cílem jednání bylo, aby-
chom zlep‰ili vzájemnou ko-
munikaci a dosáhli vût‰ího po-
rozumûní mezi stávajícími
a budoucími ãleny EU,“ fiekl
ãesk˘ ministr zahraniãí Karel
Schwarzenberg na tiskové kon-
ferenci ke schÛzce. 

Po jednání zvefiejnili minist-
fii prohlá‰ení, ve kterém mimo
jiné stojí: „Visegrádské zemû,
·védsko a Ukrajina doufají, Ïe
souãasné tempo jednání vydrÏí
tak, aby Kyjev co nejdfiíve do-
sáhl dohody o privilegovaném
partnerství mezi Unií a Ukraji-
nou. V4 a ·védsko podporují
ukrajinské snahy o evropskou
integraci.“ 

Dále byly projednávány v˘-
sledky a v˘voj po summitu NA-
TO v Bukure‰ti. Zemû visegrád-
ské ãtyfiky se shodli na tom, Ïe
podporují snahy Ukrajiny

a Gruzie o pfiijetí do aliance
stejnû jako vût‰ina zástupcÛ
ostatních ãlensk˘ch zemí. 

„Obsah jednání byl také vû-
nován evropské sousedské po-
litice, pfiedev‰ím její v˘chodní
dimenzi. Zab˘vali jsme se na-
pfiíklad tím, jak bychom mohli
zlep‰it pfiístup obãanÛ Bûlo-
ruska do EU, aniÏ bychom se
odch˘lili od oficiální linie EU ãi
bûloruského reÏimu,“ dodal
Schwarzenberg. Ministfii se
shodli, Ïe uÏ‰í spolupráce Bû-
loruska s EU by byla na místû,
pokud dojde k demokratizaci
zemû.

Na schÛzku ministrÛ zahra-
niãních vûcí visegrádské skupi-
ny byl pozván i místopfiedseda
vlády pro evropské záleÏitosti
Alexandr Vondra, kter˘ vyloÏil
pfiítomn˘m pfiedstavy âeské
republiky o pfiedsednictví V4.
Jako jeden z hlavních cílÛ uve-
dl posílení regionální spolu-
práce zemí EU s v˘chodní Evro-
pou. âeská republika pfiedse-
dá V4 od ãervna roku 2007. 

Spolupráce visegrádské
skupiny je zaloÏena na dekla-
raci âeskoslovenska, Maìar-
ska a Polska z roku 1991. Po
rozpadu âeskoslovenska se
z visegrádské trojky stala ãtyfi-
ka, ale jejím primárním cílem
je dodnes cesta k evropské in-
tegraci. 

Banka Credit Suisse odepsala
miliardy franků
Americká hypoteãní krize si vy-
brala dal‰í obûÈ mezi evropsk˘-
mi bankami. ·v˘carská skupi-
na Credit Suisse Group byla
v prvních tfiech mûsících leto‰-
ního roku donucena odepsat
ztráty ve v˘‰i 5,28 miliardy ‰v˘-
carsk˘ch frankÛ (pfiibliÏnû 82,3
miliardy korun), a poprvé po
pûti letech tak skonãila ve ãtvrt-
letní ztrátû. Hodnota akcií sku-
piny v‰ak i pfies ãistou ztrátu
2,15 miliardy frankÛ (33,5 mili-
ardy korun) pfied zahájením
ãtvrteãního obchodování mírnû
stoupla.

Portugalsko ratifikovalo 
Lisabonskou smlouvu
Pfies 200 poslancÛ portugalské-
ho parlamentu se vãera vyslovi-
lo pro podporu Lisabonské
smlouvy. Zemû se tím pfiipojila
k dal‰ím deseti státÛm, které
jiÏ nov˘ dokument schválily.
Pfiedseda Evropské komise
a b˘val˘ portugalsk˘ premiér
José Barroso oznaãil ratifikaci
smlouvy ve své rodné zemi za
„v˘znamn˘ krok k na‰emu cíli,
jímÏ je, aby nová smlouva
vstoupila v platnost 1. ledna
2009.“

Čína obsadila první místo v po-
čtu uživatelů internetu
âínské centrum pro studium
internetu vydalo informaci, Ïe
ke konci února se poãet uÏiva-
telÛ internetu v zemi zv˘‰il na
221 milionÛ. âína tak v poãtu
pfiipojení pfiedstihla Spojené
státy. I pfies prvenství v poãtu
uÏivatelÛ se v‰ak âínská lidová
republika v podílu obyvatel
s pfiístupem k internetu nadále
nachází pod celosvûtov˘m prÛ-
mûrem.

Air France-KLM Alitalii 
nekoupí, podrží ji italská vláda
Po selhání vyjednávání mezi le-
teck˘mi spoleãnostmi Air Fran-
ce-KLM a Alitalia se do záchra-
ny národních aerolinií vloÏila
italská vláda. Ta poskytla Alita-
lii krátkodobou pÛjãku ve v˘‰i
300 milionÛ eur (7,55 miliard
korun), která by mûla odvrátit
bankrot spoleãnosti do doby,
neÏ se najde vhodn˘ investor.
Kromû Air France-KLM zvaÏova-
la akvizici ztrátov˘ch aerolinií
také ruská letecká spoleãnost
Aeroflot.

Dominika Kříhová
www.ifles.cz/krihova

Napûtí, které provází americké
prezidentské primárky, se
v posledních dnech stupÀova-
lo. Souboj demokratÛ Hillary
Clintonové a Baracka Obamy
nabral na obrátkách v Pensyl-
vánii, kde Clintonová nakonec
vyhrála nad Obamou v pomûru
55 : 45 procentÛm hlasÛ. To je
pro Clintonovou samozfiejmû
dobrá zpráva, nicménû její v˘-
rok „jedeme dál“, kter˘ prone-
sla po oznámení v˘sledkÛ, ja-
koby pfiesnû vystihl její reál-
nou situaci, která není tak
pfiíznivá. Nic víc, neÏ Ïe kandi-
dátka mÛÏe nadále pokraãovat
v klání o prezidentské kfieslo,
tedy ono pomyslné „go on“,
tento v˘sledek nepfiinesl. Clin-
tonová nejenÏe nesmûla pro-
hrát, ale bylo Ïádoucí, aby prá-
vû v Pensylvánii získala co nej-
vût‰í percentuální náskok nad
Obamou. Proã zrovna v Pensyl-
vánii? Newyorská senátorka
musí totiÏ pfiesvûdãit tzv.super-
delegáty (ti mají koneãné slovo
a nemusí se rozhodovat podle
v˘sledkÛ primárek), Ïe i kdyÏ
její protivník Obama vyhrává
co do poãtu státÛ i odevzda-
n˘ch hlasÛ, tak je to právû ona,
kdo má jasn˘ náskok ve vel-
k˘ch zemích jako je Pensylvá-
nie, které se tradiãnû rozhodu-
jí  v závûru klání. Desetipro-
centní náskok nad Obamou
v‰ak není dostateãn˘ k potvrze-
ní takového pfiedpokladu. Po-
dobná situace jako v pfiípadû
Pensylvánie nastala jiÏ na za-
ãátku bfiezna, kdy Clintonovou
po fiadû poráÏek vrátily do hry
v˘sledky primárek v Ohiu a Te-
xasu.

Podpora Clintonové v uply-
nul˘ch t˘dnech klesala. Zatím-
co v bfieznu byl co do preferen-
cí mezi obûma demokraty mi-

Michal Šťastný
www.ifles.cz/stastny

Pût vysok˘ch pfiedstavitelÛ stá-
tu a dva zástupci katolické
církve se se‰li po pûti letech
v pátek 18. dubna, aby otevfieli
Svatováclavskou kapli Chrámu
svatého Víta v Praze. Vyzvedli
zde jeden z nejcennûj‰ích po-
kladÛ âeské zemû, korunovaã-
ní klenoty. Potom je spoleãnû
se zástupci Hradní stráÏe a po-
licie pfienesli do Vladislavské-
ho sálu, kde jsou od 19. do 29.
dubna zdarma pfiístupné v‰em
zájemcÛm. V˘stavy tohoto stát-
ního symbolu se konají velmi
zfiídka, vÏdy jen pfii v˘jimeã-
n˘ch pfiíleÏitostech pfiesnû tak,
jak si to pfiál Karel IV. Za po-
sledních sto let opustily koru-
novaãní klenoty kapli jen de-
setkrát. 

Cena klenotÛ je nevyãíslitel-
ná, proto je chrání sloÏit˘ bez-
peãnostní systém. Jeho sloÏení
je pfiísnû utajované. „Rozhodnû
by se vám je nepodafiilo ukrást.
Nezkou‰ejte to!“ uvedla v inter-
netové diskusi MF Dnes koor-
dinátorka v˘stavy Ivana Kyzou-
rová. Její t˘m nechce dopustit,
aby do‰lo k po‰kození nebo do-
konce ztrátû jakékoli z insignií
tak, jako se to kdysi stalo u ko-
runovaãního prstenu. Ten ke
korunû, Ïezlu, meãi, plá‰ti, ja-
blku a kfiíÏi patfiil jako sedm˘
díl souboru ãesk˘ch koruno-
vaãních klenotÛ. 

Leto‰ní v˘stava je v mnoha
smûrech unikátní, kromû vlast-
ního souboru klenotÛ nabízí
totiÏ pohled i na zhruba ãtyfii
desítky dal‰ích historick˘ch
pfiedmûtÛ souvisejících s dûji-
nami korunovace. Jsou mezi ni-
mi relikviáfie a deskové malby,
které patfií k nejcennûj‰ím sou-
ãástem Svatovítského pokladu,
zlaté pamûtní mince, obaly na
korunu, jablko ãi Ïezlo. Promû-
nou pro‰la také podoba vitrí-
ny, kterou navrhl v roce 1929
architekt Jan Goãár. U ní bylo
vymûnûno osvûtlení a pÛvodní
látku, na níÏ klenoty spoãívaly,
nahradily tmavomodr˘m same-
tem potaÏené podstavce.

Podle Správy PraÏského hra-
du exponáty mÛÏe dennû vidût
jen 5 000 náv‰tûvníkÛ. Aby se
pfiede‰lo konfliktÛm, zavfiou
pracovníci v˘stavy vÏdy v 11
dopoledne jedinou cestu k ex-
pozici – bránu z Opy‰e do JiÏ-
ních zahrad. Kdo zÛstane za
branou, má pak ten den smÛ-
lu, do Vladislavského sálu ho
jiÏ nevpustí. V‰e ale samozfiej-
mû závisí na náv‰tûvnosti, kte-
rá je prozatím niÏ‰í, neÏ se
pfiedpokládalo. MÛÏe za to pfie-
dev‰ím ‰patné poãasí i obavy,
Ïe se lidé do areálu kvÛli nápo-
ru zájemcÛ vÛbec nedostanou. 

Organizátofii expozice letos
více mysleli na pohodlí ãekají-
cích. K dispozici jsou toalety
i dostatek obãerstvení. Na pfií-
stupové trase se kaÏd˘ mÛÏe

pouãit o historii korunovaã-
ních klenotÛ. Kdo do 29. dub-
na nestihne na v˘stavu pfiijít,
nemusí zoufat. Originály se si-
ce vrátí do Korunní komory
v Chrámu svatého Víta, která
se nyní opravuje, na trvalé v˘-
stavû Pfiíbûh PraÏského hradu
je v‰ak moÏné zhlédnout ales-
poÀ jejich kopie. 

Podle klenotníka Jifiího Bel-
dy jsou jednotlivé insignie
v perfektním stavu. To tvrdí
i koordinátorka v˘stavy Kyzou-
rová, která prohlásila: „Osob-
nû se nebráním pfiedstavû, Ïe
korunovaãní klenoty budou vy-
staveny trvale. Domnívám se,
Ïe ani z památkáfiského hledis-
ka by tomu nic nebránilo. Ale
myslím, Ïe na tuto debatu je‰-
tû nenade‰el prav˘ ãas.“ Spo-
leãnû se souborem ãesk˘ch ko-
runovaãních klenotÛ by pak
mohly b˘t vystaveny i dal‰í
cenné pfiedmûty spojené s ko-
runovaãními procesy, které
dosud vefiejnost nemûla ‰anci
spatfiit. 

StíÏnosti mimopraÏsk˘ch
milovníkÛ historie, Ïe jsou pro
nû korunovaãní klenoty nedo-
stupné, v‰ak zÛstanou nevysly-
‰eny. „Korunovaãní klenoty ne-
mohou pfiinejmen‰ím z bezpeã-
nostních dÛvodÛ opustit PraÏ-
sk˘ hrad. Nikdy k tomu za do-
bu trvání republiky také nedo-
‰lo,“ dodává Kyzourová.

Anna Burdová
www.ifles.cz/burdova

Lidé trpící Parkinsonovou cho-
robou, roztrou‰enou sklerózou
ãi pacienti po transplantacích
potfiebují léky, za které mûsíã-
nû platí fiádovû tisíce korun. Je-
jich roãní v˘daje je‰tû v loÀ-
ském roce dosahovaly desetiti-
sícÛ.

Dvû stovky pacientÛ se zá-
vaÏn˘mi nemocemi jiÏ dosáhly
pûtitisícového „stropu“, kter˘
je opro‰Èuje od dal‰ích plateb
u lékafie. Dá se pfiitom oãeká-
vat, Ïe limitu do konce roku
dosáhnou i dal‰í váÏnû nemoc-
ní, a to i pfiesto, Ïe se do nûj
nezapoãítávají poplatky za po-
byt v nemocnici nebo platba na
pohotovosti.

Ne pro v‰echny ale má
systém poplatkÛ takto pozitivní
následky. Úhrada za nûkteré
pfiípravky se do roãního limitu
totiÏ vÛbec nezapoãítává. Mezi
takové patfií napfiíklad lék Ty-
sabri pro Ïeny s roztrou‰enou
sklerózou. Maximální moÏn˘
doplatek mÛÏe pfii v˘deji na re-
cept dosáhnout ãástky 38 000
Kã. „Pokud zjistíme, Ïe je tento

lék úãinnûj‰í neÏ podobné léky
na roztrou‰enou sklerózu, tak
ho do limitu zahrneme,“ uvedl
námûstek ministra zdravotnic-
tví Pavel HroboÀ.

K poplatkÛm se na sv˘ch in-
ternetov˘ch stránkách minis-
terstvo zdravotnictví hrdû hlá-
sí. Nemocnice na nich za první
ãtvrtletí jiÏ vybraly více neÏ jed-
nu miliardu korun a podafiilo
se také omezit nadbyteãné vyu-
Ïívání lékafisk˘ch sluÏeb. Mimo
jiné se sníÏil poãet pfiedepiso-
van˘ch lékÛ. Levnûj‰í prepará-
ty si pacienti jiÏ nenechávají
pfiedepisovat, ale kupují si je
sami. „Uspofiilo se celkem 2,6
miliardy korun, které mohou
poji‰Èovny dát na léãbu váÏ-
n˘ch nemocí,“ fiekl Julínek.

Jin˘ postoj k poplatkÛm,
i pfies argumenty ministerstva,
nehodlají zaujmout KDU-âSL
a âSSD. Ostfie proti je z lidovcÛ
pfiedev‰ím poslankynû ·ojdro-
vá, která chce zru‰it poplatky
u novorozencÛ. Na nedûlním
sjezdu KDU-âSL v Pardubicích
strana zamítla návrh na priva-
tizaci poji‰Èoven, k platbám ja-
ko takov˘m se v‰ak nevyjádfiila.

Primárky v Pensylvánii: sestupn˘ trend
u Clintonové zastaven. Bude to ale staãit?

nimální rozdíl, v prÛzkumu
z minulého t˘dne dávalo Oba-
movi pfiednost cel˘ch 54 pro-
cent a Clintonové jen 35 pro-
cent demokratÛ,. Za tento po-
kles mÛÏe pfiedev‰ím vytrácejí-
cí se dÛvûra demokratick˘ch
voliãÛ v to, Ïe by Clintonová do-
kázala porazit republikána Joh-
na McCaina. Zdá se, Ïe demo-
kratiãtí voliãi uÏ jsou aÏ agre-
sivním soubojem dvou osob-
ností stejné politické strany
unaveni. Nejednotnost demo-
kratÛ hraje ve prospûch repub-
likánÛ. Zajímavé je, Ïe témûfi
polovina voliãÛ by v pfiípadû
dal‰ích prÛtahÛ primárek uví-
tala, aby proti McCainovi na-
stoupil místo jednoho z tûchto
dvou rozhádan˘ch kandidátÛ
b˘val˘ demokratick˘ vicepresi-
dent Al Gore.

Dal‰ím zaráÏejícím faktem
je, nakolik primárky rozdûlují
demokratické voliãe. NiÏ‰í tfiída
a niÏ‰í stfiední tfiída preferuje
Clintonovou, mladí, vzdûlaní
a lépe finanãnû zaji‰tûní lidé
Obamu. Navíc ãasto ti, kdo pre-
ferují jednoho z kandidátÛ, by
pfii druhém kole dali hlas rad‰i
republikánovi McCainovi, neÏ

nepreferovanému demokrato-
vi. Tuto polaritu potvrdily uÏ
v˘sledky z Texasu a Ohia. Jako-
by se snad nejednalo ani
o kandidáty stejné strany a je-
din˘m pojítkem pro chudé i bo-
haté byl negativní postoj obou
kandidátÛ k invazi do Iráku.

Celkovû v‰ak byly pro demo-
kraty pensylvánské volby pfií-
jemn˘m pfiekvapením. V minu-
losti tu byly vût‰inou voliãské
preference rozdûleny rovno-
mûrnû. Pfied leto‰ními primár-
kami se ale 111 000 nov˘ch lidí
zaregistrovalo za demokratic-
kou stranu a celkovû zde tedy
Ïije o milion více registrova-
n˘ch demokratÛ neÏ republiká-
nÛ. Hlasovat se bude je‰tû
v devíti státech, vzhledem
k souãasnému pomûru pfiidûle-
n˘ch delegátÛ je ale uÏ nyní ji-
sté, Ïe ani jeden z kandidátÛ
nezíská potfiebnou vût‰inu.
Rozhodujícími se tedy stanou
jiÏ zmínûní superdelegáti. Tûch
mají demokraté celkem 796,
na tfii sta z nich je‰tû nevyjádfii-
lo své preference. NejbliÏ‰í pri-
márky probûhnou v Severní
Karolínû a Indianû.

Zisk Yahoo! stoupl, Microsoft 
však svou nabídku nehodlá měnit
Americká spoleãnost Yahoo!,
která je vlastníkem druhého
nejvût‰ího portálu na svûtû,
zv˘‰ila ãist˘ ãtvrtletní zisk na
542,2 milionu dolarÛ (pfiibliÏnû
8,7 miliardy korun), coÏ je více
neÏ trojnásobek oproti zisku ze
stejného období loÀského ro-
ku. Tento v˘sledek ale nepfiimûl
spoleãnost Microsoft, jeÏ se
dlouhodobû snaÏí o pfievzetí
Yahoo!, k pfiehodnocení své na-
bídky. Ta dosáhla ãástky 44,6
miliardy dolarÛ (zhruba 712
miliardy korun) a jiÏ teì pfiesa-
huje více neÏ o polovinu trÏní
hodnotu portálu.

Ondřej Kvapilík

Poplatky u lékafie jiÏ nûkter˘m
pacientÛm u‰etfiily tisíce

PraÏsk˘ hrad vystavil korunovaãní klenoty
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Terezy Radváková
www.ifles.cz/radvakova

Stfiedeãním koncertem kvarteta
Jakuba ·afra v Salmovské ka-
várnû definitivnû skonãil druh˘
roãník Prague Spring Swing
Festival 2008 (PSSF). Pfiíznivci
swingové hudby i tance se moh-
li jiÏ od zaãátku dubna úãastnit
mnoha událostí pofiádan˘ch ko-
munitou praÏsk˘ch swingafiÛ.
Pod hlaviãku festivalu se scho-
valy také pravidelné akce Origi-
nálního praÏského swingového
orchestru ãi mediálnû znám˘ch
Melody Makers Ondfieje Havel-
ky. Nejv˘raznûji se v‰ak zapsal
do pamûti taneãní vefiejnosti ví-
kend ãtvrtého aÏ pátého dubna,
kdy se do hlavního mûsta sjeli
taneãníci z celé Evropy. DÛvo-
dem byl pfiedev‰ím workshop
britsk˘ch lektorÛ Trishy a Josep-
ha Sewelsov˘ch.  

Program zahájila páteãní
tanãírna ve stylu tfiicát˘ch let.
Hrál band Jakuba ·afra se zpû-
vaãkou Petrou Ernyeiovou
a parket praskal ve ‰vech. Do
Prahy totiÏ dorazili nad‰enci
z Nûmecka, Polska, Francie,
Anglie i ze skandinávsk˘ch ze-
mí. Nûktefií pfiijeli na works-
hop, ale mnozí si chtûli jen uÏít
veãerní tanãírny. Trisha s Jo-

sephem zahájili v sobotu ráno
v˘uku nûkolika variacemi Lindy
Hop. Jedná se o rychl˘ tanec
doplnûn˘ akrobatick˘mi figu-
rami, kter˘ vznikl koncem dva-
cát˘ch let v americkém Harle-
mu. Technikou skluzÛ a otoãek
se podobá mlad‰ímu booogie-
woogie nebo charlestonu. Prá-
vû charlestonov˘m trikÛm se
páry vûnovaly bûhem odpoled-
ne. Trénink jim ale kompliko-
vala skuteãnost, Ïe podlaha ve
zku‰ebnû Státní opery neklou-
zala tak, jak by správnû mûla. 

Veãer se v‰ichni se‰li v Má-
nesu. Tentokrát hrál Big Band
Trumpets Karla Polacha. Ne-
chybûla ani soutûÏ nejzdatnûj-
‰ích swingafiÛ, naz˘vaná
Jack&Jill. SoutûÏící pfii ní im-
provizují s náhodnû vylosova-
n˘mi partnery. Tanãí se tfii
skladby – pomalá, stfiednû
rychlá a rychlá a partnefii pfied
kaÏdou rotují o losovan˘ poãet
míst ve skupinû. 

„PovaÏujeme za velk˘ ús-
pûch, Ïe se PSSF za pouh˘ rok
své existence zafiadil mezi hlav-
ní swingafiské události Evro-
py,“ konstatoval umûleck˘ ve-
doucí festivalu Zdenûk Pileck˘.
„O to víc mû mrzí nezájem úfia-
dÛ podpofiit na‰i snahu finanã-
ní dotací.“           

Hana Jandová
www.ifles.cz/jandova

PrÛmyslov˘ palác na praÏském
V˘stavi‰ti hostí od 24. – 27.
dubna mezinárodní veletrh
Svût knihy 2008. Leto‰ní ãtr-
náct˘ roãník se zamûfiuje na té-
ma vá‰nû a lásky v literatufie,
v‰ímá si knihy a jejího propoje-
ní s moderním Ïivotním stylem
a podstatná ãást v˘stavy je vû-
nována ãeské egyptologii. âes-
k˘ egyptologick˘ ústav slaví le-
tos 50 let své existence, bûhem
nichÏ dosáhl mimofiádn˘ch ús-
pûchÛ. Na pfiedná‰ce k tomuto
tématu vystoupí pfiední egypto-
log Miroslav Verner.  

Roli ãestného hosta pfiijalo
·panûlsko, které ãesk˘m ãtená-
fiÛm pfiedstaví svou literární
tvorbu v celém jejím rozsahu.
KniÏní kolekci pfiipravenou
‰panûlsk˘m ministerstvem kul-
tury pfiijede reprezentovat spi-
sovatel José María Gonzáles

García, Enrique Vila-Matas ãi
Sergi Belbel. Za vrchol zahra-
niãní nabídky festivalu se po-
vaÏuje v˘stava s názvem Cer-
vantesova cesta, která zachycu-
je osudy literátÛ vyznamena-
n˘ch cenou Miguela de Cervan-
tese, nejvy‰‰ím uznáním tvÛrãí
práce ‰panûlsk˘ch a hispán-
sk˘ch spisovatelÛ. „Vûfiíme, Ïe
tento program vzbudí zájem
ãeské vefiejnosti o na‰i kulturu
a Ïe pfiispûje k upevnûní vztahÛ
mezi obûma zemûmi,“ pronesl
‰panûlsk˘ ministr kultury Cé-
sar Antonio Molina. 

Jako nev‰ední souãást veletr-
hu se letos pfiedstaví první bie-
nále Kafka/Borges/Praha/Bue-
nos Aires v podobû mezinárod-
ního symposia uskuteãnûného
na poãest literárních velikánÛ
Franze Kafky a Jorge Luise Bor-
gise. Bienále doprovází v˘stavy,
filmové projekce a literární de-
baty, jichÏ se úãastní i Borgeso-
va manÏelka Maria Kodama.

V prÛbûhu akce probûhne
udílení pfiedních literárních
ocenûní, napfiíklad Premia Bo-
hemica, Ceny Akademie sci-fi,
fantasy a hororu nebo Skfiipec,
kter˘m pravidelnû tituluje
Obec ãesk˘ch pfiekladatelÛ nej-
hor‰í kniÏní pfieklad roku. Po-
zornost náv‰tûvníkÛ se pokusí
upoutat i bohatá pfiehlídka
Svût knihy ve filmu, promítaná
v kinech Ponrepo, Atlas a ve-
letrÏním kinû, a pát˘ roãník
Svûta knihy na jevi‰ti, repre-
zentovan˘ divadly po celé âes-
ké republice.

Brány svûtového vydavatel-
ského spektra se otevírají pro
zástupce knihkupcÛ, literár-
ních agentÛ, knihovníkÛ i pro
‰irokou ãtenáfiskou vefiejnost.
Bohat˘ program láká nejen od-
borníky a milovníky kniÏních
lahÛdek, coÏ dokazuje i loÀská
náv‰tûvnost pohybující se ko-
lem 30 000 osob.   

Jan Horký 
s přispěním Ondřeje Nováka
www.ifles.cz/horky

Divadlo DISK uvedlo o víkendu
premiéru dramatizace jedno-
ho z klasick˘ch dûl ãeské lite-
ratury, Spalovaãe mrtvol spi-
sovatele Ladislava Fukse. Ve
spojení se Spalovaãem mrtvol
si jistû mnozí vybaví vynikající-
ho Rudolfa Hru‰ínského ve
stejnojmenném filmu Juraje
Herze. Autofii hry, studenti tfie-
tího roãníku Katedry alterna-
tivního a loutkového divadla
DAMU nicménû nevycházeli
z proslulé filmové podoby, ale
drÏeli se pfiedlohy kniÏní. 

Podle dramaturgynû Krist˘-
ny Filcíkové by mûla b˘t vÛbec
první dramatizace Spalovaãe
zábavnou alegorií o povrch-
nosti, coÏ spolu se skr˘váním
se pfied realitou patfií podle re-
Ïiséra Jakuba Va‰íãka k nejpal-
ãivûj‰ím tématÛm souãasné
mladé generace.

Hra je zasazená do tfiicát˘ch
let minulého století, kdy Evro-
pu zaãíná zamofiovat ‰ífiící se
nacismus. Karel Kopfrkingl
v podání Karla Kratochvíla je
dokonal˘ muÏ. Vzorn˘ zamûst-
nanec krematoria, milující
manÏel a otec, lidumil, kter˘
neváhá nezi‰tnû pomoci sv˘m
bliÏním. Ale pozor, aby nûco
nenaru‰ilo jeho zabûhnut˘ styl

Muzejní noc nejen 17. května 
âeská republika se poãtvrté zú-
ãastní Evropské muzejní noci,
která se uskuteãní 17. kvûtna.
Nûkterá mûsta zdarma zpfií-
stupní muzea v jiném termínu.
Napfiíklad Brnûnská muzejní
noc se koná 24. kvûtna, kdy bu-
de aÏ do pÛlnoci otevfieno pat-
náct institucí s programem
probíhajícím ve dvaceti osmi
budovách. Letos se v Brnû po-
prvé k projektu pfiipojila Hvûz-
dárna a planetárium Mikulá‰e
Koperníka nebo âeskobratrská
církev evangelická, která zpfií-
stupní tzv. âerven˘ kostel. Po
dvou letech také mohou zájem-
ci nav‰tívit Mûnínskou bránu.
Náv‰tûvníci budou moct v celé
republice v noãních hodinách
zadarmo nebo velmi levnû nav-
‰tívit vybraná muzea a jejich
sbírky. Bûhem loÀského roku
probíhaly muzejní noci na té-
mûfi 2000 místech Evropy a je-
jich celková náv‰tûvnost v˘raz-
nû pfiesáhla milion lidí.

Změny reality v Asii
Britsk˘ fotograf, dokumentaris-
ta, cestovatel a dobrodruh Ed-
ward Longmire, Ïijící posled-
ních ‰est let v Praze, pfiedstavil
22. dubna v Galerii U Prstenu
fotografie z asijského kontinen-
tu. V˘stava s názvem Changing
Realities: Vietnam, China and
Tibet zobrazuje pfiedev‰ím glo-
bální zmûny a západní zpÛsob
Ïivota, kter˘ v˘raznû negativnû
ovlivÀuje asijsk˘ svût.

Zahájení v˘stavy se zúãastnilo
hnutí na podporu Tibetu Lung-
ta, jehoÏ cílem je informovat
spoleãnost o historii, kultufie
a souãasnosti Tibetu tak, aby
mohli lidé pfiem˘‰let o této
otázce v ‰ir‰ích souvislostech.
„Jsem samozfiejmû velmi py‰n˘,
Ïe v˘stavu, kterou se snaÏím
promlouvat ústy lidí z odleh-
l˘ch koutÛ asijského kontinen-
tu ke zdej‰í západní spoleãnos-
ti, symbolicky zahájí lidé z hnu-
tí na podporu Tibetu,“ uvedl
Longmire.

Lenka Gregorová

Za Prahu kulturnější!
Mariánské námûstí v Praze se
dnes dopoledne stalo místem
protestní akce, pofiádané orga-
nizací Iniciativa pro kulturu.
Umûlci podporováni ‰irokou
vefiejností nesouhlasí s v˘sled-
ky grantového fiízení a kritizují
absenci odborníkÛ v granto-
v˘ch komisích. Pfiipravovanou
transformaci praÏsk˘ch divadel
mal˘ch forem povaÏují za ukva-
penou a nedotaÏenou. Na zá-
kladû nesouhlasu vznikla peti-
ce Za Prahu kulturnûj‰í, která
shrnuje sporné body a poÏadu-
je, aby odstoupili radní pro
kulturu Milan Richter a pfied-
seda grantové komise Ondfiej
Pecha (oba ODS). Petice má jiÏ
pfies 12 000 podpisÛ. 
Jejím cílem je zachránit ohroÏe-
né kulturní instituce, mezi kte-
ré patfií divadla Archa, Alfred ve
dvofie, Semafor, Divadlo v Ce-
letné, Galerie kritikÛ a Futura,
festival Tanec Praha a dal‰í.
Podpora magistrátu by totiÏ
mûla nadále smûfiovat pfiede-
v‰ím do prosperujících divadel.
Plo‰nou dotací na vstupenku
jsou totiÏ favorizovány komerã-
ní podniky s velk˘m poãtem
míst, nikoliv nezávislá kultura.
„Je to jen boj o peníze. Navíc vi-
dím, Ïe spokojen˘ch umûlcÛ
pfii‰lo více,“ fiekl Richter a ne-
povaÏoval za dÛleÏité s davem
diskutovat. Souãasn˘ zpÛsob
rozdílení grantÛ podporuje
skupina majitelÛ mainstreamo-
v˘ch divadel pod vedením Petra
Kratochvíla. Pfied magistrátem
se tak ráno se‰ly hned dva tá-
bory a strana sympatizující
s komerãními man˘ry politikÛ
byla sly‰et více.  Hana Jandová 

a Tereza Radváková

Lenka Vocílková
www.ifles.cz/vocilkova

Rekordních 303 titulÛ bylo pfii-
hlá‰eno do leto‰ního roãníku
Magnesie Litery. V nedûli se
rozhodlo, které z nich zvítûzí.
Vedla literatura urãená dûtem. 

Hlavní ocenûní soutûÏe Kni-
ha roku a zároveÀ Literu pro
dûti a mládeÏ si odnesl Petr Ni-
kl za Záhádky – soubor nonsen-
sov˘ch básní a fiíkadel v dadais-
tickém stylu. O svém díle autor
fiekl: „Není to pro dûti jako pro
dûti, ale pro to kreativní v nás.“ 

Petr Nikl nebyl jedin˘m au-
torem ocenûn˘m hned dvakrát.

Neobvyklou dvojitou nominaci
promûnil turkolog Petr Kuãera.
Získal Literu za pfieklad romá-
nu nobelisty Orhana Pamuka
Mé jméno je âervená a zároveÀ
se stal Objevem roku. 

Ostatní kategorie uÏ nepfiine-
sly Ïádná velká pfiekvapení. Ani
udûlení ãtenáfiské ceny nebylo
neãekané. Získal ji Petr Sís za
knihu Zeì aneb Jak jsem vyrÛ-
stal za Ïeleznou oponou, která
kombinuje kresby, komiks
a autentické obrazové deníky.
Václav Havel, pod jehoÏ zá‰ti-
tou se soutûÏ Magnesia Litera
koná, o Zdi napsal, Ïe „je po-
vinnou ãetbou pro dûti (i jejich

rodiãe), které si myslí, Ïe svo-
boda je jednoznaãnû daná vûc.“ 

Pfiím˘ pfienos Magnesie Lite-
ry v prostorách praÏské Mûst-
ské knihovny byl ponûkud roz-
paãit˘. PrÛvodci veãera Janu
Burianovi se nepodafiilo dovést
jak pfiedávající, tak ani ocenûné
k vtipn˘m reakcím. Ti totiÏ pfie-
ce jen radûji pí‰í, neÏ se pfied-
vádûjí. Pfienosu nepfiidalo ani
pfietahování se o mikrofon
a oãividná znudûnost nûkter˘ch
divákÛ. A tak pfiedávání jen pfii-
hrálo pochybnostem, zda kni-
hám i jejich autorÛm televizní
vyhla‰ování prospívá. MoÏná,
Ïe písmenkÛm více slu‰í ticho. 

Ïivota. Staãí maliãkost v podo-
bû víãka cukfienky jiné neÏ ob-
vyklé barvy a Pan Kopfrkingl je
rázem vykolejen. Na‰tûstí jsou

v‰echny drobné nedostatky
pohotovû odstranûny jeho Ïe-
nou Marií, nebo dûtmi Zinou
a Milim, ktefií dûlají, co otci na

oãích vidí, i kdyÏ v pfiípadû Zi-
ny se zjevn˘m, leã tich˘m, od-
porem. 

Karel Kopfrkingl zprvu za-
stává názor, Ïe násilím se nedá
dosáhnout niãeho dobrého. Po
celou dobu je ale vytrvale pfie-
svûdãován sv˘m nûmeck˘m
pfiítelem, aby se jako ãlovûk
s ãistou krví, pfiidal na tu sprá-
vnou, tedy nacistickou, stranu
a podílel se na budování lep‰í-
ho svûta. Karlu Kratochvílovi,
kter˘ mimochodem bûhem ce-
lé hry témûfi neodejde ze scé-
ny, se skvûle podafiilo vyjádfiit
tento proces pfietváfiení osob-
nosti. Nikoho asi nepfiekvapí,
Ïe pan Kopfrkingl svoje pfie-
svûdãení zmûní a jedna z nej-
silnûj‰ích scén celé hry, kdy si
obléká darovan˘ koÏen˘ kabát,
skvûle ilustruje, jak spolu se
sv˘m obno‰en˘m sakem mal˘
ãlovûk odhazuje i svou bezv˘-
znamnost a vstupuje mezi lep-
‰í spoleãnost. A aã je pan Kop-
frkingl abstinent a cigarety mu
také nechutnají, v blízkosti
tûch s ãistou krví nepohrdne
nabízenou sklenkou a jen mi-
mochodem se v dobré vífie zmí-
ní, Ïe majitel krematoria mluví
pohrdavû o Nûmcích a paní
Dvofiáková neschvaluje zabrá-
ní Sudet. 

Závûreãná slova, která
usmívající se pan Kopfrkingl
proná‰í k své Ïidovské manÏel-

ce: „Co kdybych tû, drahá, obû-
sil?“ uÏ jen dokazují, s jak
zrÛdnou samozfiejmostí se pan
Kopfrkingl ujal své nové role.     

Hlavní otázkou, kterou pfied-
stavení divákÛm pfiedkládá, te-
dy je, do jaké míry záleÏí na
obyãejné lidské hlouposti a po-
vrchnosti, nebo naopak vypoãí-
tavosti, aby ãlovûk pfiijal zjevné
zlo za dobro a zloãin za upfiím-
nou sluÏbu vy‰‰ím cílÛm.

I kdyÏ hra vychází z kniÏní
pfiedlohy, nekopíruje doslova
její dûj. Rozvádí více osudy Îi-
dÛ a na prknech DISKu Kopfr-
kinglova zvrácenost vrcholí za-
bitím manÏelky a nepokraãuje
vraÏdûním dûtí.       

Skromnû zafiízenou a rychle
se obmûÀující scénu dobfie do-
plÀuje nápaditû vyuÏité osvût-
lení a hudba. Z rádia diváci
sly‰í klasiky váÏné hudby, kte-
ré stfiídají plamenné projevy
Adolfa Hitlera, Ïivû zpívan˘ nû-
meck˘ ‰anson, Ïidovské melo-
die a pfiedev‰ím hfimot bicích,
na které hraje bubeník pfiímo
na scénû a napodobuje napfií-
klad klapot telegrafu nebo cva-
kání spou‰tû fotoaparátu. V˘-
znamnou roli v pÛsobivém
a sviÏném pfiedstavení hrají
i kost˘my podtrhující charak-
tery jednotliv˘ch postav, aÈ uÏ
uniformnost Kopfrkinglovy ro-
diny, nebo neoblomnost zapá-
len˘ch nacistÛ. 

Taková nenormální rodinka  (?)

Z KULTURY

PraÏské jaro swingafiÛSvût knihy v zajetí ‰panûlského ‰armu

MAGNESII LITE¤E kralovaly Záhádky Petra Nikla

Více o kultuře na www. fles.cz
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PIRUETISMUS A KRASOBRUSLENÍ

Tomá‰ Verner – ãesk˘ král ledové arény
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Tomáš Verner sklízí ovace

TIME OUT 
Jiřího Žáka

Pfied pûti lety krach nûkolika
tradiãních klubÛ v Evropû vy-
volal ‰irokou diskuzi o bu-
doucnosti fotbalu a jeho pfie-
stupového trhu. Ze v‰ech
stran se oz˘vala uji‰tûní, Ïe
transfery hvûzd za astrono-
mické sumy skonãily pfiesu-
nem Davida Beckhama do Re-
alu Madrid za padesát milio-
nÛ euro. Evropské velkokluby
avizovaly, Ïe budou ‰etfiit,
oãekával se razantní propad
pfiestupov˘ch ãástek i sniÏová-
ní platÛ. Ubûhlo pût let a mili-
ony znovu létají jako spla‰ené.
Skuteãnû se podafiilo evrop-
skému fotbalu natolik stabili-
zovat ekonomickou situaci,
nebo se znovu opakují tytéÏ
chyby, které povedou ke zná-
m˘m koncÛm?

Díky úsporn˘m opatfiením,
ke kter˘m tehdy sáhly témûfi
v‰echny kluby, zaãal fotbalov˘
byznys znovu vykazovat ãerná
ãísla místo ãerven˘ch. To pfii-
lákalo ziskuchtivé investory
pfiedev‰ím do Anglie, jejíÏ sou-
tûÏ je nejlukrativnûj‰í v Evro-
pû, cizí kapitál vstoupil do vût-
‰iny ‰piãkov˘ch soutûÏí.

V roce 2003 oddluÏil Ro-
man Abramoviã Chelsea
a s pomocí petrodolarÛ dostal
prÛmûrn˘ t˘m mezi evropskou
elitu. Za ãtyfii sezony utratil
pfies 150 milionÛ dolarÛ. B˘-
val˘ thajsk˘ premiér koupil
Manchester City a díky obrov-
sk˘m finanãním prostfiedkÛm
z nûj uãinil ‰piãkové muÏstvo,
Ameriãané Hicks a Gillet
vstoupili do Liverpoolu a utra-
tili je‰tû pfied sezonou 50 mili-
onÛ euro za posily. 

KaÏdá investice ale pfiedpo-
kládá návratnost, zvlá‰È ve
chvíli, kdy jejím hlavním moti-
vem je zisk a nikoliv blaho fot-
balu. Roztáãející se spirála
pfiestupov˘ch ãástek i mezd
fotbalistÛ v‰ak brzy pfiekroãí
potenciál, kter˘ sk˘tá fotbalo-
v˘ trh, coÏ povede ke ztrátám
a následnû k odlivu kapitálu,
kter˘ krizi zaÏehnal. Ta se bu-
de opakovat, jen tentokrát bu-
de podnikavcÛ ochotn˘ch in-
vestovat do kopané o poznání
ménû, a tak se fotbal bude
vzpamatovávat v˘raznû poma-
leji.

Na show Králové ledové arény
se mu dostalo snad i vût‰ího
potlesku neÏ rekordmanovi
Jevgeniji Plju‰ãenkovi a jeho
vystoupení bylo vrcholem ce-
lé exhibice. Nejen o nûm se
v exkluzivním interview pro
Hospodáfiské fle‰iny rozpoví-
dal druh˘ muÏ svûtového
krasobruslafiského Ïebfiíãku
Tomá‰ Verner (21). 

Valérie Vitoušová
www.ifles.cz/vitousova

Jaké jsou va‰e dojmy ze ãtvrteã-
ní show?
Pro mû byla radost uÏ ta plná
hala. Jen vyjet pfied tak poãetné
publikum byl krásn˘ pocit. Ale
skvûlé bylo i to, Ïe jsem byl na
plakátech vedle Plju‰ãenka, se
kter˘m jsem potom i bruslil.
VÛbec, b˘t zafiazen mezi tolik
skvûl˘ch krasobruslafiÛ, ktefií
na show vystupovali, je pocta.
Byla tam zvuãná jména jako
tfieba Josef Sabovãík,  Viktor
Petrenko… 
Ale nejhezãí asi bylo, kdyÏ jsem
pfiijel na led a sly‰el ten ohro-
mující potlesk, kter˘m mû pub-
likum pfiivítalo. Tehdy jsem si
opravdu pfiipadal jako král le-
dové arény. 
Den nato jste  absolvoval
zkou‰ku na fakultû tûlov˘cho-
vy, kterou studujete. Jak do-
padla?
Absolvoval jsem za jedna. Byla

Marek Švrkala
www.ifles.cz/svrkala

Ve stínu zápolení praÏsk˘ch „S“
probíhají také zápasy o udrÏení
v nejvy‰‰í soutûÏi. Po víkendo-
vém 26. kole je v nejhor‰í situa-
ci Most. Na chvostu tabulky má
jiÏ ãtyfibodovou ztrátu na vysnû-
né 14. místo. V nedûlním zápase
na Spartû úspûch ãekal jen má-
lokdo. Koneãná poráÏka 3:0 tak
nebyla pfiekvapením. Pfiesto
mosteck˘ kouã v záchranu stále
vûfií: „Samozfiejmû, je‰tû zb˘vají
ãtyfii kola! Potfiebujeme, aby-
chom se dali zdravotnû do po-
fiádku. To je první vûc. Za dru-
hé, doma musíme uspût s Liber-
cem. Soupefii snad zaváhají

a my se na nû bodovû dotáhne-
me.“

Pfiedposlední je nyní Kladno.
Vydfien˘m vítûzstvím 1:2 na
hfii‰ti Plznû, které bylo zároveÀ
první v jarní ãásti sezony, se mu
podafiilo udrÏet krok s Bohemi-
ans 1905. „Bylo to vítûzství vÛ-
le, za to patfií klukÛm dík. Udû-
lali jsme takov˘ krÛãek k vytou-
Ïené záchranû. Vûfiím, Ïe nám
tohle vítûzství dodá sílu a sebe-
vûdomí do zb˘vajících zápasÛ,“
fiekl trenér kladensk˘ch fotba-
listÛ Jaroslav ·ilhav˘.

V nejlep‰í situaci z trojlístku
klubÛ aktuálnû ohroÏeného se-
stupem jsou právû vr‰oviãtí Bo-
hemians. Po odchodu trenéra
ZbyÀka Busty zatím sbírají jen

vítûzství. V pfiímém souboji zdo-
lali Most, v posledním zápase
pfiemohli také ãtvrté Brno. Ús-
pûch se v‰ak v ëolíãku nerodil
lehko. Klokani totiÏ od 15. mi-
nuty prohrávali. Do pfiestávky
ale dokázali skóre otoãit, v dru-
hé pÛli je‰tû zv˘‰ili a nakonec
tak mohli slavit dÛleÏité vítûz-
ství 3:1. Kouã Michal Zach zÛ-
stal i po povedeném pfiedstave-
ní svého celku v klidu: „Jsem
moc rád, Ïe jsme získali tfii body
a Ïe jsme porazili Brno, které je
velmi kvalitní a v posledních zá-
pasech hodnû vyhrávalo. Pfied
námi je dal‰í tûÏk˘ zápas se
Spartou. Bude to boj do posled-
ního kola.“ 

Zdeněk Míka
www.ifles.cz/mika
Formule 1 se po závodech
v Austrálii, Malajsii a Bahrajnu
pfiesouvá do Evropy, konkrétnû
na okruh Circuit de Catalunya
blízko Barcelony. Na nûm ne-
dávno skonãilo testování, bû-
hem kterého mûly stáje moÏ-
nost vyzkou‰et svoje vylep‰ení
pro zbytek sezóny.

S nejlep‰ími ãasy se ve ãty-
fiech dnech testÛ bl˘skli Felipe
Massa, Rubens Barrichello,
Fernando Alonso a Mark Web-
ber. Pfiesto se nedá odhadnout,
jak na tom t˘my ve skuteãnosti
jsou. V rámci testování se totiÏ

z nafiízení mezinárodní auto-
mobilové federace FIA zkou‰ely
pneumatiky bez dráÏek nebo
pfiítlaãná kfiídla s rozmûry pro
pfií‰tí rok, a na trati krouÏily
vozy s rÛzn˘mi specifikacemi.

AÏ zítfiej‰í dva volné tréninky
tak ukáÏí skuteãnou sílu jede-
nácti t˘mÛ F1. Tûch pfiitom
mohlo b˘t kvÛli finanãím potí-
Ïím Super Aguri pouze deset.
Stáji se ale podafiilo hrozbu
krachu odvrátit a do ·panûlska
na poslední chvíli vyrazila.
Kvalifikace se jede v sobotu,
závod, kter˘ podle mnoh˘ch
ukáÏe rozloÏení sil celého ‰am-
pionátu, pak v nedûli.

Jiří Žák
www.ifles.cz/zak

Hokejisté zakonãili pfiípravu na
mistrovství svûta druh˘m mís-
tem na turnaji Euro Hockey
Tour v Liberci, v celé EHT skon-
ãili tfietí. âesk˘ t˘m zahájil tur-
naj jiÏ ve ãtvrtek se soupefiem,
se kter˘m má v posledních le-
tech silnû zápornou bilanci –
·védskem.

Pfied poloviãní diváckou kuli-
sou, neÏ která byla obvyklá
v extraligovém play-off, dokázal
ãesk˘ t˘m v první tfietinû bûhem
dvou minut získat dvoubranko-
vé vedení. Skóre otevfiel v pat-
nácté minutû kapitán Josef
Straka a na 2:0 záhy zvy‰oval
Tomá‰ Rolinek. Na kontaktní
gól ·védÛ v ‰esté minutû druhé
dvacetiminutovky okamÏitû rea-
goval Ladislav Kohn, do konce
tfietiny v‰ak sevefiané náskok
opût sníÏili na jedinou branku.
Dvû minuty po zaãátku posled-
ního dûjství bylo dokonce vyrov-

náno, po nevyuÏité pfiesilovce
pût na tfii se prosadil Widing
v klasické poãetní v˘hodû. Libe-
reck˘ Leo‰ âermák, kter˘ pfií‰tí
sezonu stráví v Rusku, strhl
v domácí hale osm minut pfied
koncem vedení zpût na ãeskou
stranu. Závûreãnému náporu
reprezentace odolala, Filip Ku-
ba potvrdil v˘hru v poslední mi-
nutû gólem do prázdné branky.
„Do utkání jsme vstoupili s vel-
k˘m odhodláním. Na hráãích
byla patrná snaha, Ïe chtûjí zá-
pas vyhrát, byli sebevûdomí.
Hráli jsme i takticky dobfie, ne-
ztráceli jsme puky ve stfiedu
hfii‰tû, chodili jsme do hloubky
soupefiova pásma. Dobfie nám
také zachytal brankáfi Hniliã-
ka,“ hodnotil vítûzství 5:3 Ha-
damczik.

V sobotním zápase s Finskem
zaãala ãeská reprezentace aktiv-
nû, v úvodu hrála tfiikrát pfiesi-
lovku, prosadit se v‰ak nedoká-
zala. Hned svou první poãetní
v˘hodu ale vyuÏili Finové, a ães-

k˘ t˘m pak více neÏ dvacet mi-
nut nátlakovou hrou usiloval
o vyrovnání. To pfii‰lo aÏ po po-
lovinû zápasu z hole kapitána
Straky. Utkání dominovali pfie-
dev‰ím brankáfii, a tak se pfies
nûkolik slibn˘ch ‰ancí na obou
stranách skóre v normální hrací
dobû nezmûnilo, nerozhodlo
ani prodlouÏení.

Duel tak musely vyfie‰it sa-
mostatné nájezdy, na trefu Ra-
dima Vrbaty dokázal odpovûdût
Pirnes, vítûzství na ãeskou stra-
nu pak v páté sérii strhl znovu
bekhendov˘m blafákem útoãník
Caroliny Vrbata. „Obvykle rea-
guji na to, co udûlá gólman. Ale
fiíkal jsem si, Ïe kdyÏ to pÛjde,
zkusím podruhé to samé,“ ko-
mentoval své pfiedstavení po zá-
pase, kter˘ âesko vyhrálo 2:1
na nájezdy.

V nedûlním utkání s Ruskem,
suverénem leto‰ní EHT, bojova-
li ãe‰tí hokejisté o prvenství
v turnaji a druhé místo v celko-
vém souãtu tour.

V polovinû první tfietiny pfies
pfievahu RusÛ dostal ãesk˘ t˘m
do vedení ‰Èastn˘m gólem Petr
âáslava.

Ruská sborná ve druhé tfieti-
nû pfiidala na nasazení, zlep‰ila
pohyb a bûhem tfií minut nej-
dfiíve vyrovnala a ve tfiicáté mi-
nutû jiÏ vedla o dvû branky.
„Nebruslili jsme, chybûl nám
pohyb a v první tfietinû jsme se
nechávali dost ãasto vyluãovat.
Pfiesto jsme vedli 1:0, ale sou-
pefi ve druhé tfietinû pfiidal, za-
tlaãil nás do defenzivy,“ komen-
toval asistent Paleãek klíãovou
pasáÏ duelu.

Trenér Hadamczik pro tfietí
tfietinu stáhl hru na tfii pûtky,
âe‰i pfiidali na agresivitû a dÛ-
razu a ve 47. minutû sníÏil Peter
Jánsk˘. To bylo ale v‰e, ze závû-
reãného tlaku ani pfies odvolání
brankáfie Pince âe‰i vyrovnat
nedokázali, prohráli 2:3, a Rus-
ko tak bez ztráty bodu ovládlo
libereck˘ turnaj a s drtiv˘m ná-
skokem zvítûzilo i v celé EHT. 

to zkou‰ka z fyziologie zátûÏe,
coÏ je látka, která se mû pfiímo
dot˘ká. Tato zkou‰ka se zamû-
fiuje i na v˘konnost sportovcÛ
a díky krasobruslení mi tím pá-
dem ub˘vá látka, kterou se mu-
sím uãit.   
Exhibice Králové ledové arény
byla jedním z mála krasobrus-
lafisk˘ch vrcholÛ v âeské re-
publice. Nemyslíte, Ïe kraso-
bruslení u nás je ponûkud opo-
míjené?
Urãitû je. Ale je to tím, Ïe se
sportem jsou spojené finance.
Reklama a sponzofii jsou cesta
jak dostat sport do svûta.
A jsou tu finanãnû zámoÏnûj‰í
sporty, které dostávají pfied-
nost. B˘valo to lep‰í za éry Sa-
bovãíka a Barny, ale pak pfii‰la
propast. VÏdyÈ poslední medai-
li jsme získali v roce 1995! (Ti-
tul mistrÛ svûta získali Radka
Kovafiíková a René Novotn˘,
pozn. autorky.) NemÛÏeme te-
dy házet vinu na média; kdyÏ
nejsou v˘sledky, nejsou ani
pfienosy.  
Sport musí b˘t vysílán v televi-
zi, aby mûl ‰anci. V tom kraso-
bruslení prodûlalo v posled-
ních letech v˘voj dopfiedu, uÏ
jsme mûli i pfienosy z mistrov-
ství republiky. Ov‰em pfienosy
z mistrovství Evropy byly jen na
âT4, coÏ mû mrzelo a diváky,
podle jejich nespokojen˘ch do-
pisÛ vedení âT, také. Ale tfieba
se to do budoucna zlep‰í.

Jak na vás pÛsobí souãasná Pl-
ju‰ãenkova forma? Je moÏné
nûco odhadnout pro pfií‰tí se-
zonu?
Podle toho, co pfiedvedl na le-
dû, není moÏné nic usuzovat.
Kluzi‰tû bylo malé, jak hned
u ledu byly VIP sedaãky…Ale to
jsme zase u tûch penûz!
Navíc má Plju‰ãenko na pfiípra-
vu je‰tû celé léto. Rozhodl se,
Ïe se vrátí, a své rozhodnutí uÏ
nebude mûnit, pokud se nesta-
ne nic nepfiedvídatelného. O Pl-
ju‰ãenkovi a jeho trenérovi My-
‰inovi si ãlovûk mÛÏe myslet,
co chce, ale oni chtûjí pfiijít jen
jako nejlep‰í. A pokud Plju‰-
ãenko nebude v plné formû,
nevrátí se.  
Boje o medaile v dal‰í sezonû
budou stfietnutím velk˘ch jmen:
Plju‰ãenko, Joubert, Takahas-
hi... Jaké jsou va‰e vyhlídky?
To je otázka… V Ïebfiíãku ISU
(Mezinárodní bruslafiská unie,
pozn. autorky) jsem na druhém
místû hned za Takahashim, to-
ho bych mûl vyuÏít a po neús-
pûchu z mistrovství Evropy se
vylep‰it. V nové sezonû jistû ne-
budou chybût Ameriãané, kte-
r˘m sebevûdomí opravdu ne-
schází, a to je klíã k úspûchu.
Dopfiedu se dere i Kanada, ·v˘-
carsko a Francie. Bude to tedy
tvrd˘ boj. Chtûl bych, aby se ke
jménÛm pûti nejlep‰ích svûto-
v˘ch krasobruslafiÛ pfiidalo
i ‰esté – to moje.      

Boje o udrÏení vrcholí, Most je poslední
MuÏstvo Z         V R P S B

1
1. Sparta 26 17 5 4 49:18 56
12. Slavia 26 15 8 3 38:18 53
13. Teplice 26 14 5 7 36:24 47
14. Ostrava 26 12 9 5 43:26 45
15. Brno 26 13 6 7 38:32 45
16. Liberec 26 10 7 9 30:26 37
17. Mladá Boleslav 26 9 9 8 32:32 36
18. Olomouc 26 7 12 7 18:20 33
19. Zlín 26 9 6 11 25:28 33
10. PlzeÀ 26 8 7 11 23:31 31
11. ÎiÏkov 26 7 7 12 30:45 28
12. âeské Budûjovice 26 7 6 13 25:33 27
13. Jablonec 26 6 8 12 17:28 26
14. Bohemians 1905 26 5 9 12 24:36 24
15. Kladno 26 5 8 13 27:38 23
16. Most 26 4 8 14 29:49 20

Rusko ovládlo âeská poji‰Èovna cup, âe‰i druzí Velká cena ·panûlska se blíÏí
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