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Republikáni ovládli dolní komoru Kongresu USA

Obama ztrácí půdu pod nohama 

K r á t c e  i  d l o u z e  z e  s v ě t a  a  z  d o m o v a

Obama je otřesen výsledkem voleb. Foto archiv

Úterní volby do amerického Kon-
gresu dopadly podle očekávání –
Republikáni získali většinu Sněmov-
ny reprezentantů, posilují v Senátu,
uspěli i v guvernérských volbách.
Pro Demokraty, a zvláště pro prezi-
denta Baracka Obamu, to je další
nepříjemná komplikace. Po euforii 
z Obamova vítězství ani stopa. Sou-
časná administrativa se potýká
s ekonomickými problémy, ztrátou
důvěry a klesající popularitou.  

Sněmovna reprezentantů patří
Republikánům, Demokraté těsně
udrželi Senát

Barack Obama tak právě dva roky
od svého zvolení obdržel od americ-
kých voličů průběžné vysvědčení. 
A za rámeček si ho zřejmě nedá.
Snahy o povzbuzení americké eko-
nomiky s nepříliš viditelnými vý-
sledky, komplikovaná zdravotní re-
forma a další množství státních vý-
dajů se setkaly s nepochopením 
i u Obamových voličů.

Krátce po zveřejnění prvních vý-
sledků Obama telefonicky pogratu-
loval pravděpodobnému budoucí-
mu předsedovi Sněmovny repre-
zentantů Johnu Boehnerovi, který
nahradí dosavadní předsedkyni, de-
mokratku Nancy Pelosi. Republiká-
nům se v dolní komoře Kongresu
podařilo získat přes 60 nových kře-
sel a mají tak ve Sněmovně většinu.
Dle dosavadního sčítání hlasů zís-
kali 239 mandátů, zatímco Demo-
kraté pouhých 186. V deseti přípa-
dech se výsledky ještě přepočítáva-

jí. „Budu stručný, protože nás čeká
spousta práce a není čas na osla-
vy,“ prohlásil Boehner. Potvrdil, že
Republikáni chtějí zastavit utrácení,
snížit státní dluh a zmenšit vládní
aparát. 

Alespoň v Senátu se Obamově
straně podařilo udržet těsnou větši-
nu, nyní v ní mají 52 křesel proti 47
republikánským, o jednom křeslu
ještě není rozhodnuto. Jedná se
ovšem o oslabení, které může
zkomplikovat například ratifikaci
rusko-americké smlouvy Nový
START. Republikáni si zvýšili sebe-
vědomí i díky výsledkům v guver-
nérských volbách. Demokratům pře-
brali nejméně deset křesel.  

Tea Party - „dýchánkové“ hnutí
servírovalo pěkně silný čaj

Velký podíl na republikánském
úspěchu mělo i konzervativní pro-
testní hnutí Tea Party, zformované
na jaře 2009. „Není pochyb o tom,
že bez Tea Party by Republikáni ne-
získali zdaleka tolik sněmovních
mandátů,“ prohlásil David Gergen,
politický analytik CNN.  Hnutí se ra-
dikálně vymezuje vůči dosavadní
vládní politice. Odmítá zdravotnic-
kou reformu, požaduje snížení výda-
jů a daní, zpochybňuje globální
oteplování. Sdružení postrádá jas-
ného lídra, ale mnozí za jeho iniciá-
torku a hlavní tvář považují Sarah
Palin, bývalou kandidátku na vice-
gurvernérku USA. 

Někteří radikální zástupci Tea
Party kandidující za Republikány

zachování desetiprocentních škrtů
ve mzdách a rozšíření pásmového
odměňování, které spočívá v tarif-
ním vyplácení mezd. Počet odpraco-
vaných let se tudíž na výplatní pásce
zaměstnance nijak neodrazí. Odbory
hrozí stávkou, vláda jim vyčítá ne-
konstruktivní přístup a neochotu při-
jmout nabízené kompromisy. Od
svých plánů ale upustit nehodlá.  
n Na nové škodovky si Češi po-
čkají tři měsíce. 

Zpestření vánoční nadílky autem
značky Škoda se letos asi mnoho ro-
din nedočká. Čekací lhůta se pohy-
buje v průměru okolo dvanácti týd-
nů, na vybrané modely i déle. Pro-
dejci se po poklesu poptávky v po-
sledních dvou letech obávají své
sklady naplnit, a proto je požadova-
ných modelů nedostatek. 
n Veteráni brojí proti zdanění vo-
jenských výsluh.

Vojenští vysloužilci jsou znepoko-
jeni novelou zákona o dani z příjmu,
která mimo jiné obsahuje patnácti-
procentní zdanění vojenských vý-
sluh. Rozhodli se proto oslovit poli-
tické strany, aby novelu blokovaly.
Z oslovených stran však podporu
potvrdila pouze KSČM, a novela sně-
movnou prošla. Veteráni ale tvrdí, že
krácením vojenských výsluh stát po-
rušuje dohodu, kterou vojáci při
vstupu do armády podepisují. O svá
práva chtějí dále bojovat pomocí
Ústavního soudu v Brně, na který se
odbory veteránů chystají obrátit.

ADÉLA LÁVIČKOVÁ, 
PAVLÍNA VÁVROVÁ

n NATO vyzvalo Rusko ke spolu-
práci na protiraketové obraně

Generální tajemník NATO Anders
Fogh Rasmussen ve středu vyzval
Rusko ke spolupráci. Hlavním bo-
dem dohody by měla být společná
protiraketová obrana v Evropě. Po -
dle Rasmussena by se mělo jednat 
o dva oddělené, nicméně spolupra-
cující systémy. Postoj Ruska k ali-
anční nabídce by měl být zřejmý po
summitu NATO v Lisabonu. Rusko
by mělo pomoci spojencům i v Af -
ghánistánu, a to například výcvikem
af ghánských pilotů nebo dodávkou
zásob jednotkám NATO.
n Řecko se bojí dalších dopiso-
vých bomb. Přerušilo zahraniční
poštu

Nebezpečná zásilka z Atén mířila
do pošty dalšího evropského politi-
ka. V poštovním letadle začal hořet
podezřelý balíček pro italského pre-
miéra Silvia Berlusconiho. Řekové
kvůli sérii nebezpečných zásilek za-
stavili ve středu na 48 hodin doručo-
vání pošty do zahraničí. Dopisy 
s práškovou třaskavou směsí začát-
kem týdne narušily chod na zahra-
ničních ambasádách v Aténách. Dal-
ší desítka jich putovala na úřady
vládních představitelů napříč Evro-
pou, mimo jiné také k francouzské-
mu prezidentovi Nicolasi Sarkozymu
či německé kancléřce Angele Merke-
lové. Za rozesíláním zásilek zřejmě
stojí řecká anarchistická organizace
Konspirace ohňových buněk. Úřady
již obvinily dva muže z terorismu.

Demonstrace zorganizovaná moderátory Jonem Ste-
wart a Stephenem Colbertem proběhla v sobotu 30.
října před washingtonským Kapitolem. Nic zvláštního,
dalo by se říci, kdyby oba nebyli osobnostmi, které asi
třetině Američanů slouží jako zábavná náhrada zpra-
vodajských kanálů. Colbert i Stewart ovlivňují přede-
vším mladší generaci, kterou jejich show baví, tedy
především diváky do 40let. Pro čtvrtinu Američanů do
29let je Stewartova Daily Show dokonce hlavním
zdrojem zpráv. 

Demonstrace „Za nastolení zdravého rozumu“ ale
není jen další zábavnou šou. Oficiální média svým za-
městnancům zakázala účast, nezávislé osobnosti jako
Oprah Winfreyová či Larry King ale demonstraci svým
způsobem podpořily – Oprah zprostředkovovala le-
tenky několika svým fanouškům, Larry věnoval pře-
nosnou kadibudku

V centru Washingtonu se objevily nápisy jako „Vy-

dry jsou roztomilé, na tom se snad všichni shodnou.“
či „Zakažte slogany, včetně toho mého!“. Přestože or-
ganizátoři akci označovali za apolitickou, nechyběl jí 
i politický aspekt. Na zdánlivě absurdním mítinku se
sešlo přes 200 tisíc lidí, aby reagovali na shromáždě-
ní, které tři měsíce předtím svolal jiný moderátor,
Glenn Beck z FOX News, významná osobnost konzer-
vativní pravice. Právě do Glenna Becka, který veřejně
podporuje pravicové protestní hnutí Tea Party, se čas-
to strefuje i Stewartova Daily News.

Ve vyhrocené předvolební atmosféře byla akce
osvěžujícím happeningem.

„Současnou politickou konverzaci řídí medializova-
ná skupina čítající asi 20% uječených  Američanů. To-
to shromáždění poskytuje možnost promluvit 70-80 %
zbylým americkým voličům, kteří chtějí současnou si-
tuaci naší země řešit rozumně,“ prohlásil Stewart Col-
bert. JULIANA MIŇOVÁ

Volby do Kongresu USA
Američané mohli promluvit do celého složení dolní komory Kongresu,
Sněmovny reprezentantů, čítající 435 křesel.  Dále volili 37 senátorů do
stočlenného Senátu a v souběžně probíhajících guvernérských volbách
vybírali 37 guvernérů.  Volby se konají každé 2 roky o tzv. „Election Day“,
který připadá na první listopadové úterý.  V některých státech jsou volby
spojené s místními referendy – například v Kalifornii se rozhodovalo o
legalizaci marihuany. Letošní volby se konaly v polovině prezidentského
mandátu, tudíž jsou označovány jako „midterm elections“.

svou vyhraněností šokovali i umír-
něnější spolustraníky. Například
nevyzpytatelná Christine O’Donnell,
kandidátka Tea Party do Senátu za
stát Delaware, přitahovala pozor-
nost názory odsuzujícími potrat,
homosexualitu či masturbaci. Na-
konec se do Senátu neprobojovala. 

Zklamaný Obama: „Budu muset
lépe pracovat.“

Co volební porážka znamená pro
prezidenta? Viditelně unavený Oba-
ma na tiskové konferenci konstato-
val, že „pokrokové změny, kterými
Amerika za dva poslední roky pro-
šla, voliči ještě nepocítili“.  Obamo-
vi voliči, kteří ho před dvěma lety

vynesli do prezidentského úřadu,
jsou frustrovaní a odklání se od něj.
Což vzhledem k tomu, že se pomalu
schyluje k dalšímu souboji o prezi-
dentské křeslo, není pro Obamu
dobrá vyhlídka. 

Vládnoucí strany v tzv. „midterm“
volbách oslabují tradičně – Bill Clin-
ton roku 1994 ztratil 52 demokratic-
kých sněmovních mandátů, mohl se
ale opřít o stoupající ekonomiku.
Nedávno jsme byli svědky demokra-
tické nadvlády nad Kongresem, když
v roce 2006 dali Američané Georgi
Bushovi  najevo, co si myslí o průbě-
hu války v Iráku a „zvládnutí“ situace
při hurikánu Katrina.

Obamovi bohužel do karet ne-
hraje ani fakt, že stále nedošlo ke
konsolidaci americké ekonomiky.
Navíc vládně dojem, že nejlepší dny
Ameriky jsou pryč. David Brooks,
politický komentátor The New York
Times, míní, že ke znovuzvolení
Obama potřebuje především redefi-
novat svou prezidentskou identitu a
program a uklidnit voliče obávající
se dalšího úpadku.

Někteří američtí analytici však
soudí, že nynější situace může Oba-
movi paradoxně pomoci. Zodpo-
vědnost za ekonomiku přechází na
Republikány, kteří nyní ovládnou
Sněmovnu a musí nabídnout vlast-
ní aktivní politiku. Otázkou je, zda
sám Barack Obama, v blízké bu-
doucnosti torpédován a deptán re-
publikánskou sněmovní převahou,
vnímá tento fakt jako výhodu. 

HANA NĚMEČKOVÁ

Kadibudka Larryho Kinga 

n Čína ruší obchody se zeměmi
hostícími dalajlámu

Oficiální návštěva tibetského du-
chovního může podle studie evrop-
ského analytického centra CEGE stát
hostitelské země až miliardy eur. Ex-
port dané země do Číny se po přijetí
dalajlámy propadne v průměru 
o 12,5 procenta a na svoji původní
úroveň se nevrátí dříve než za dva ro-
ky. V minulosti se o tom přesvědčila
už Francie. Krátce po setkání prezi-
denta Nicolase Sarkozyho s dalajlá-
mou v Polsku zrušily čínské aerolinky

objednávku na 150 letadel. Zemi se
navíc vyhnuly i dvě čínské obchodní
delegace, které v ostatních zemích
Evropské unie podepsaly kontrakty
za 15 miliard dolarů. Jednou ze zemí,
která tibetského duchovního hostí
nejčastěji, je Česká republika.
n Výsledky maturit byly vyhlášeny
Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy vyhlásilo výsledky generál-
ní zkoušky státních maturit. U gene-
rálky celá třetina zúčastněných stu-
dentů neuspěla. To ale nemusí být
konečný výsledek.

Při opravě maturitních testů totiž
došlo k chybě. Některé formuláře by-
ly při snímání špatně načteny a tedy
i chybně vyhodnoceny. Podle odha-
dů se může počet vadně vyhodnoce-
ných testů pohybovat kolem 1,4 mi-
lionu. Ministr školsví Dobeš uvedl,
že předním důvodem pořádání gene-
rálky bylo právě odhalit možné tech-
nické problémy, které by se u stát-
ních maturit mohly vyskytnout.
n Vláda neustoupí od změn v od-
měňování
Pro státní zaměstnance to znamená
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Chystá se další boj: 
nová vs. novější maturita

Letadlo společnosti SmartWings do Rumunska už nevystartuje. Foto iDnes.cz

Úspory? Anička?
Ne, zdaleka nikdo a nic teď nemá šanci

vyvolat tak bouřlivé diskuze, jako se to po-
vedlo státní maturitě. České školství je ne-
mocné – ať už se zaměříme na platy učite-
lů, nedostačující techniku na většině škol
či problémy s jídelnami, kterých se často
štítí i samotní profesoři – a státní maturi-
ta by měla být jedním z antibiotik. Jenže
lékaři – ministři školství (a že jich nebylo
málo) – si zřejmě zapomněli přečíst příba-
lový leták s vedlejšími účinky.

Samotná myšlenka sjednotit úroveň
zkoušky, tak jako tomu bylo dříve, není
podle mě špatná. Vždyť zatímco na jedné
škole vám ke zdařilému absolvování stačí
v angličtině znát přítomný a minulý pro-
stý čas, jinde po vás žádají dokonalé ovlá-
dání předbudoucího průběhového. Ale
právě spásnou myšlenku naprosto pře-
tloukly kupící se problémy a nejasnosti,
asi jako když lahodnou kremroli zajíte ki-
lem kyselého zelí – taky si pak v úmor-
ných bolestech nevzpomenete, jak chutný
byl zákusek.

Chystá se oprátka pro generála Dobeše?
Jedním z přešlapů ministra Dobeše je

fakt, že při generálce ze škol vytvořil vo-

jenské území. Žáci museli poslušně napo-
chodovat do tříd, usednout, prokázat svou
totožnost, neboť profesoři, kteří je vyučují
osm let, je ještě dostatečně neznají; nejlépe
ještě před začátkem zkoušky vypít litr vo-
dy, protože během ní je konzumace nápo-
jů přestupkem, a poté během až dvouho-
dinové zkoušky v sobě onen litr vody dr-
žet, jelikož odchod na záchod je taktéž
trestný. 

Na to shůry dohlíží generál Dobeš a
chválí si, jak jsou jeho vojáčci poslušní.
Pan generál by ale neměl zapomínat, že
žáci díky hodinám dějepisu znají pojem re-
voluce, a pokud se dav vzedme a hodí mi-
nistrovi na krk oprátku, může být s celou
zkouškou ámen.

Naopak vůbec bych neházel do žita
oněch 33 procent studentů, kteří zkouškou
neprošli (ačkoliv hranice pro úspěšné slo-
žení činila u češtiny 45 procent a u mate-
matiky dokonce jen 33 procent). Do žita
by měl být spíš hozen vyhodnocovací
systém. Jak se včera ukázalo, stroje ocej-
chovaly několik studentů nedostatečnou,
ačkoliv jejich odpovědi byly správné. Co
nás teď čeká? Překontrolování téměř mili-
onu a půl odevzdaných prací. Jak to tak
vypadá, do května se nikdo nudit nebude.

Kdo si hřeje Klause na prsou?
A celý příběh dovršil Václav Klaus

mladší. Ten v Pressklubu Frekvence 1
prohlásil, že státní maturita je hybridní
projekt, který nepřinese nic a měl by se
zrušit. Ano, ten samý Václav Klaus
mladší, kterého si ministr Dobeš v létě vy-
bral za svou prodlouženou ruku. Bohužel
jde pravděpodobně o ruku zakrnělou, pro-
tože svými výroky o hybridech rozhodně
veřejnosti maturitu v tom nejlepším světle
neukáže. I prezident Václav Klaus v pon-
dělí z 3 633 kilometrů vzdáleného Kuvaj-
tu telegrafoval, ať vláda ostrý start ještě
odloží.

A vtip na konec: Ondřej Šteffl, šéf spo-
lečnosti SCIO, tedy největšího konkurenta
CERMATu (ten nové maturity připravu-
je),  hovoří o tzv. maturitě pro 21. století.
Na SCIO se dle Štefflových slov obrací
bezradní studenti i učitelé, a proto jim
chce společnost pomoci. Vytvoří tedy vlast-
ní verzi nové maturity. Lepší bombu jsme
si přece nemohli přát. Jako by nebylo dost
bojů mezi starou a novou verzí maturity,
brzy nás zřejmě čeká zápas mezi verzí no-
vou a ještě novější.

MATĚJ SMLSAL

České nízkonákladové aerolinky
SmartWings  nebudou létat do Bu-
kurešti. SmartWings, vlastněné le-
teckou společností Travel Service,
úplně zrušily lety mezi Prahou a ru-
munskou Bukureští, které plánova-
ly od letošního listopadu. Pasažéři
neměli o cesty do hlavního města
Rumunska zájem. 

Lepší osud postihl druhou plá-
novanou linku Praha–Amsterdam.
Aerolinky pouze oznámily snížení
počtu letů na měsíce listopad, pro-
sinec a leden. Z původních čtrnácti
spojů jich nabízejí jen deset týdně.
Cestujícím ale toto omezení nezpů-
sobí větší komplikace, protože lety
do hlavního města Nizozemska na
rozdíl od letů do Bukurešti nabízejí
i jiné letecké společnosti, jako ea-
syJet, KML a ČSA. Poskytováním
linky do Amsterdamu SmartWings,
druhé největší aerolinie v České re-
publice, výrazně přispěly ke zlevně-
ní letenek do tohoto města.  

Aerolinky na svých webových
strákách aktuálně zveřejnily lety do

dalších destinací v letní sezóně
2011, kde počítají s dvanácti spoji
do Amsterdamu týdně. Dále přibu-
dou cesty do Barcelony, Malagy,
Valencie, na Ibizu a Mallorku.

Změnu v letech oznámily také
největší české aerolinie, ČSA. K pů-
vodně plánovanému zrušení linky
mezi Prahou a Brnem ale nakonec
nedošlo díky nové spolupráci s os-
travskou firmou JOB AIR – Central
Connect Airlines (CCA). Společnos-
ti se dohodly na sdílení kódů (tzv.
code share). Lety obou aerolinií
budou tedy stejně označeny a bu-
dou sdílet stejný rezervační systém,
který poskytuje ČSA. Ten budou
moci cestující využívat i pro rezer-
vace letů do dalších destinací v Ev-
ropě. 

Ostravské aerolinky na linku Pra-
ha–Brno nasadily turbovrtulová le-
tadla typu Saab 340 s místy pro 33
cestujících. První let toto pondělí
ale skončil fiaskem, na palubě se
totiž nacházel jen jeden pasažér.  

MAGDALENA LEIMEROVÁ

Listopad přinesl nová čísla pro
česká média. Naším nejčtenějším
celostátním deníkem za druhý i
třetí kvartál tohoto roku zůstává
Blesk, který v průměru četlo
1 426 000 lidí denně. MF Dnes si
drží 874 000 čtenářů, a tím také
druhé místo. Ani jeden z titulů
vzhledem k předchozím výzkumům
nezaznamenal výraznější změnu.
Mírný pokles však postihl Právo,
které i přes zhruba pětiprocentní
ztrátu oproti prvním dvěma kvar-
tálům nadále obsazuje třetí příč-
ku. 

Celkem 913 000 čtenářů na vy-
dání má Deník se sítí regionálních
titulů. 

Mezi novinovými přílohami zů-
stává nejčtenější Blesk magazín
TV s 1 864 000 čtenáři před TV ma-
gazínem s 1 474 000 čtenáři. 

Úspěch zaznamenávají časopisy
životního stylu pro muže. Jejich
čtenost vzrostla o 10,5 procenta a
první místo si v této kategorii zaji-

stil časopis Maxim (159 000 čtená-
řů). Další výrazný nárůst zazname-
naly časopisy věnované bydlení a
bytové kultuře (6,6 procent). Mezi
zdarma distribuovanými deníky si
udrželo první pozici Metro
(348 000 čtenářů). 

Tyto výsledky přinesl Media projekt
pořádaný společnostmi GfK a Median.

Česká rádia posílila
Poslechovost českých rádií ve

srovnání s minulými čísly vzrostla.
V průměru je denně poslouchalo
63,8 procenta české populace.
Největší úspěch zaznamenalo Rá-
dio Impuls, které opět pokořilo
milionovou hranici a s počtem
1 046 000 posluchačů kraluje čes-
kému éteru. Druhé místo obsadila
Evropa 2 (944 000 posluchačů) a
bronz patří v celostátním měřítku
Frekvenci 1 (901 000 posluchačů). 

Polepšil si také Český rozhlas
Radiožurnál (685 000 posluchačů).
Oproti minulým výzkumům zazna-

menal nárůst o 34 000 a na žebříč-
ku poslechovosti obsadil čtvrté
místo. 

Ve srovnání regionálních stanic
z celé ČR je první Rádio Blaník,
které poslouchá 678 000 lidí. Na
jeho úspěchu může hrát podstat-
nou roli i jeho sloučení s Radiem
OK.

Výsledky výzkumu poslechovosti roz-
hlasových stanic přinesl Radio projekt re-
alizovaný společnostmi STEM/MARK a
Median.

Září na Seznamu
Server Seznam.cz suverénně do-

minuje českým internetovým por-
tálům. Jeho návštěvnost za měsíc
září činí 5 160 000 návštěvníků.
Stříbro patří serveru iDnes.cz
(3 540 000 návštěvníků),  v těsném
závěsu za ním skončily Novinky.cz
(3 490 000 návštěvníků). 

Výsledky z měření NetMonitor přine-
sla společnost Mediasearch.

LENKA NECHVÁTALOVÁ

V sobotu ráno, kdy většina lidí ještě spí,
neobvykle ožilo Resselovo náměstí v Chru-
dimi. Konal se tu totiž Povolební jarmark.

Čtrnáct dní po volbách město uspořá-
dalo akci pro malé i velké občany, která
měla být poděkováním za podporu a záro-
veň možností, jak se setkat se známými
lidmi. Ráno se plocha náměstí do posled-
ního místa zaplnila stánky, v nichž se na-
bízela nejen zelenina, proutěné výrobky a
perníky, ale také exkluzivní zboží – politic-
ké sliby.

V osm hodin se totiž kromě dětí, pro
něž byl připraven program, začali scházet
zdejší zastupitelé, a to jak ti nově zvolení,
tak i místní stálice. Politici nejen hodnotili
a řešili povolební situaci, ale někteří do-
konce ve zmíněných stáncích vařili guláš.

Jarmarku se zúčastnil i současný sta-
rosta Jan Čechlovský, který je zároveň po-
slancem Parlamentu České republiky. Po-
vídal si s místními pamětníky, ochotně se
nechával fotografovat a s každým, kdo
měl zájem, prohodil slovíčko. Dále dorazil
Richard Herbst, přezdívaný líbající politik,

který také připravoval guláš a zároveň se
svým kolegou vášnivě diskutoval o povo-
lebním patu.

V Chrudimi podzimní komunální volby
vyhrála ČSSD, přičemž nejvíce hlasů zís-
kal ředitel nemocnice Tomáš Vondráček.
Druzí byli SNK ED a třetí místo obsadila
ODS.

Ačkoliv to tak nad voňavým gulášem
na náměstí nevypadalo, na radnici teď
proti sobě stojí dva tábory, jejichž vyjedná-
vání zatím ztroskotávají. Hlavním důvo-
dem rozporů je obsazení postu starosty.
Obě skupiny totiž k převaze potřebují hla-
sy komunistů – a obě odhodlaně tvrdí, že
s KSČM spolupracovat nebudou. Situace
je tak vážná, že zastupitel SNK ED Petr
Řezníček kvůli vyjednávání dokonce zrušil
plánovanou cestu do USA.

Povolební jarmark se stal příležitostí,
kdy si spolu politici mohli neformálně pro-
mluvit a pokusit se patovou situaci vyře-
šit. Mezitím děti všech věkových kategorií
v poklidu vyřezávaly dýně, které posléze v
17.00 rozsvítily, aby si svá díla, napří-

klad v podobě sněhuláka, mohly prohléd-
nout. To by bylo z chrudimského dne vy-
dlabaných hlav asi všechno.

JANA MAXOVÁ

Slibné plány ztroskotaly,
letecké společnosti čelí
nízkému zájmu cestujících

Rádio Impuls je opět nad milionovou
hranicí, tisku vládne Blesk

V Chrudimi dohadují koalici nad gulášem

Na počátku byl údajně příběh,
který autorka zaslechla v dětství. Vy-
právěl o dívce a její matce, které bě-
hem války ukryly estonského vojáka.
Někdo je udal. Dívku předvolali
k nočnímu výslechu. Ráno se vrátila
domů zdánlivě v pořádku, jen od té
doby už nikdy nepromluvila.

Sofi Oksanen, po matce Estonka
a po otci Finka, napsala v roce 2007
úspěšnou divadelní hru Očista a po-
té usoudila, že téma si zaslouží ještě
další zpracování. O rok později vyšel
stejnojmenný román, který dává na-
hlédnout na téma jiným způsobem,
podobnost s divadelní hrou končí
názvem a jmény postav. Popisuje re-
álný komunismus a jeho dědictví ve
východní Evropě takovým způso-
bem, že se autorka v Rusku stala
personou non grata. 

Finský název knihy je dvojznačný
– „puhdistus“ znamená jak očista,
tak čistka. Děj Očisty začíná v západ-
ním Estonsku v létě roku 1992, tedy
krátce poté, co země získala zpět ne-
závislost na Sovětském svazu. Vy-
práví příběh dvou generací žen, je-
jichž rodinná historie je zprostřed-
kována právě jen z ženského pohle-
du – muži stojí stranou.

Aliide Truuová je stará venkovská
žena, která žije osaměle na rodin-
ném statku. Od života, poznamena-
ného jednak dějinnými zvraty, jed-
nak nenaplněnou láskou k manželo-
vi své sestry, už nic nečeká. Vzpo-
mínky na minulost v ní vyvolá pří-
chod dívky Zary, která se jednoho

dne, na první pohled náhodou, ob-
jeví v zuboženém stavu na jejím
dvoře. Vše se začne vyjasňovat ve
chvíli, kdy u ní Aliide najde starou
fotografii, na níž se usmívají dvě
dívky s odznakem Vlastenecké mlá-
deže – Aliide a Ingel, Zařina babička
a Aliidina starší sestra.

Zařin příchod do Aliidiny domác-
nosti spouští proud vzpomínek na
minulost – na válku, nástup sovět-
ské moci, pronásledování ideologic-
kých odpůrců, deportace, kolabora-
ce... Přestože ani jedna z žen není
k té druhé úplně upřímná a jediný,
kdo aspoň částečně zná pravdu, je
sám čtenář, začíná mezi nimi po-
stupně vznikat bližší vztah.

Krátké kapitoly, které v reálném
čase i retrospektivně popisují osudy
dvou hlavních postav, jsou prolože-
ny deníkovými zápisy Hanse Pekka,
Aliidina švagra, který se skrývá před
komunistickou mocí. Důležitou sou-
částí románu je rovněž autorčin ja-
zyk, strohý a úsporný, ale překvapivě
přímočarý. 

Už v roce vydání románu se Sofi
Oksanen stala nejmladší laureátkou
nejprestižnější finské literární ceny
Finlandia, získala cenu Miky Waltari-
ho a akademickou cenu Univerzity
v Helsinkách, o rok později také Ru-
nebergovu cenu a takzvanou Stíno-
vou Finlandii, udělovanou na zákla-
dě počtu prodaných výtisků.

Očista vychází v edici Světová
 knihovna nakladatelství Odeon.

PETRA CVRKALOVÁ

Nejmladší laureátka ceny
Finlandia se očišťuje 
od minulosti

Ilustrační foto
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Neobvyklý film bosenské režisérky
Jasmily Žbanic byl v České republice
uveden poprvé v rámci letošního
Mezinárodního filmového festivalu
Karlovy Vary. Téměř o čtyři měsíce
později se objevuje i v klasických
českých kinech, a to zejména v men-
ších biografech v Praze. V originále
se snímek jmenuje „Na putu“, což
doslovně znamená „být na cestě ně-
kam“, každopádně se tomuto názvu
dá přikládat i duchovní význam, jeli-
kož pro mnohé věřící může název
znamenat hledání vnitřního já.

Hlavními hrdiny je zamilovaný pár
Luna (Zrinka Cvitesic) a Amar (Leon
Lučev), kteří žijí v Bosně. Ačkoliv ve
snímku představují muslimy, případ-
né předsudky diváků mizí během
prvních minut. Postavy jsou totiž ja-
ko my - užívají si život se svými přá-
teli, večer se chodí bavit do baru a v
žádném případě nedělí úkoly na vy-
sloveně mužské a ženské. Průměrný
divák nemá v žádném případě prob-
lém ztotožnit se s hlavními hrdiny,
jelikož jejich svět je podobný naše-
mu.

Na začátku filmu divák zjišťuje, že
Luna a Amar spolu plánují založit

rodinu a uvažují o umělém oplodně-
ní. Jako klíčový okamžik se pro divá-
ka nakonec ukáže chvíle, kdy se
Amar setkává se svým kamarádem z
mladí, Bahrijou, který je členem or-
todixní muslimské sekty. Bahrija po
nějaké době Amarovi nabízí práci,
což momentálně nezaměstnaný
Amar přijímá a oznamuje Luně, že
nějaký čas bude pracovat ve speciál-
ním táboře pro děti. Luna má však
jisté pochybnosti, jelikož od svých
známých slyšela už několik příběhů,
které se týkaly lidí, kteří měli co do-
činění s touto islámskou sektou.

V tomto okamžiku divák začíná
sledovat proměnu hlavního hrdiny,
jenž byl do této chvíle zřejmě každé-
mu poměrně sympatický svou poho-
dovou povahou. Amar odcestuje do
tábora za Bahrijou, kde ho Luna mů-
že pouze jednou navštívit. Zde si vší-
má, že se Amar chová zcela jinak,
než jak je zvyklá. Přesto se mnohé
věci zlepší - Amar přestal pít, kouřit
a chová se zodpovědně. Začíná však
pravidelně navštěvovat mešitu,
modlit se několikrát denně a obrací
se k ortodoxnímu islámu. Zcela tak
opouští svět, ve kterém s Lunou do-

sud žil. 
Zřejmě největším přínosem toho-

to snímku jsou herecké výkony hlav-
ních představitelů. Zprvu příjemný
Amar se stává člověkem, pro něhož
je na prvním místě nejen Alláh, ale
také správný muslimský způsob živo-
ta. Leon Mučev, představitel Amara,
se zhostil role opravdu důstojně.
Nemusel ani radikálně změnit
vzhled, aby k němu divák v druhé
půlce filmu začal pociťovat nedůvěru
či dokonce odpor. Stejně tak Zrinka
Cvitesic, představitelka Luny, dobře
ztvárnila zamilovanou ženu, která se
nechce smířit s doslova radikální
proměnou svého partnera. Nic není
vykalkulované, nelze říci, na kterou
stranu by se měl člověk přiklonit.
Snímek se snaží vyhýbat klišé a roz-
hodně se nedá říci, že by byl zaujatý
vůči islámu, ačkoliv se proti tomuto
filmu mnoho muslimů ohrazuje.
Film koneckonců nenutí diváka za-
stávat se ani jednoho ze dvou hlav-
ních hrdinů, pouze ukazuje, jak může
určitý druh náboženství kompletně
změnit člověka během poměrně
krátké doby.

JOHANA FUNDOVÁ

Přehlídka Akropolis Multimediale už
několik let představuje publiku to
nejnovější a nejzajímavější na poli
tzv. nových médií. Propojuje trendy
v elektronické hudbě, performativ-
ním umění a digitálních technolo-
giích s tvorbou tuzemských hudeb-
níků. Výsledkem je pak audiovizuál-
ní zážitek, který dokáže zaujmout i
umělecky nevzdělané laiky. 

Letošní podzimní Akropolis Mul-
timediale proběhlo 29.-30.10. Páteč-
ní večer vyplnil koncert českých Tata
Bojs.  Tato kapela, příznačná přede-
vším obdivuhodnou trvanlivostí na
české scéně, prokázala, že přídavné
jméno „starý“ lze v jejich případě
spojovat pouze s datem založení. Na
přehlídce předvedli svému středo-
generačnímu publiku, co to vlastně
taková audiovizuální show je. 

Netypické bylo již umístění kape-
ly po stranách jeviště, aby nechali
prostor pro taneční skupinu Dekka
Dancers a doprovodné videoprojek-
ce. Tím zvláštnosti samozřejmě jen
začaly. Hudebníci nastoupili s dýně-
mi na hlavách a za jejich zády se na
velkém bílém balónu zjevila pohyb-
livá černobílá tvář. Levitující obličej
nebyl nic jiného, než živě promítaný
záznam z kamery, kterou měl ve spe-
ciální helmě připevněnou na hlavě
bubeník Milan Cais. Vizuální stránku
večera vytvářela světelná show, pod-
pořená netradiční pohyblivou barev-
nou projekcí. Na speciální touchpad
si totiž ledabyle čmáral projekční
technik a jeho malířské výtvory se
automaticky promítaly na plátno na
pozadí. 

ALINA SHUPIKOVA

Roku 1997 spatřila světlo světa
kniha Amerika, mapující vizuální zá-
žitky fotografického amatéra putují-
cího po Novém kontinentě, která ja-
ko prvotina dosáhla značného úspě-
chu - o tom svědčí i titul Nejkrásněj-
ší kniha roku, nejen na Slovensku,
ale i v České republice. Ačkoliv Mül-
ler sám prohlašuje, že se za oprav-
dového seriózního fotografa nemůže
považovat, sledovat své okolí skrze
hledáček rozhodně nepřestává. De-
nisa Bogdalíková, editorka nové kni-
hy Enter, neměla s výběrem fotogra-
fií snadnou práci. Dvoumetrový ko-
los, fotografující vším, co mu přijde
pod ruku, vyprodukoval za deset let
neuvěřitelné množství materiálu, čí-
tající na deset tisíc snímků. Finální
selekce tří stovek nejlepších zabrala
dlouhé tři roky, podle slov Bogdalí-
kové plné tvůrčích hádek, během
nichž se často ocitala spíše v roli re-
žiséra, skládajícího komplexní obra-
zový román. Spolupráci s tak vyhra-
něnou osobností jako je Richard
Müller, proslulý svými alkoholovými
a drogovými eskapádami, zásadně
ulehčil fakt, že jsou s Bogdalíkovou
dlouhodobí přátelé. To editorce mi-
mo jiné umožnilo prosazovat své
postoje mnohem razantněji, než prý

bývá při kooperaci s tímto „nálado-
vým mrzoutem“ zvykem. On sám do-
konce přiznává, že se jí občas na-
opak tak bál, že mu přišlo rozumněj-
ší ustoupit a nechat se vést.

Celkové vyznění díla, laděné do
velmi intimních tónin, však zůstalo
zachováno. Fotografující zpěvák se
podle vlastních slov příliš nezatěžo-
val snahou o technickou dokona-
lost, největší prostor věnoval své
vlastní imaginaci a téměř až lovec-
kému hledání podivností. Obrazy
absurdních situací střídají snímky
surrealisticky pokřivující realitu v
odrazech výloh, kaluží, střepů skla.
Ostatně zrcadlení, spolu s atmosfé-
rickou rozostřeností, tvoří leitmotiv
knihy, podepřené esenciálními ná-
znaky lidských tváří. Co se ovšem fo-
tografování živých osob týče, autor
se pokládá spíše za stydlína, jemuž
bývá trapné obtěžovat své okolí
škemráním o možnost stisknutí
spouště před jejich obličeji. „Po
oslovení totiž lidé stejně nasadí se-
riózní masky a zcela tím ztratí pů-
vodně požadovaný výraz.“ říká Mül-
ler. Většinu osob zobrazených v kni-
ze Enter tak tvoří Müllerovi příbuzní
a blízcí známí. Absenci těl si vyna-
hrazuje dlouhým čekáním na správ-

ný okamžik, ideální světlo, jiskřivý
záblesk či náhlé zavanutí měnící vi-
zuální sklad odrazu, ačkoliv přizná-
vá, že na místa figurín ve výlohách
by mnohem raději obsadil živé ma-
nekýny.

Ani jedna z fotografií v knize ne-
vznikla počítačovou montáží, počet
provedených postprodukčních úprav
se blíží nule, zachycené momenty
zůstávají ustrnulé ve své syrové při-
rozenosti. Interpret mnoha veleú-
spěšných hitů svěřuje své vize nej-
častěji digitálním přístrojům, při-
čemž mu příliš nezáleží na jejich
kvalitě. 
V současné době fotí převážně
mobilem. 

Svou bohémskou náturu jedno-
duše nezapře, z jeho vyprávění se
spíše zdá, že tvoří zcela intuitivně a
spontánně, fotografovat na zakázku
by prý nikdy nedokázal.

Poprvé byla publikace Enter, zabí-
rající netradiční rozměry 280 x 231
milimetrů, předvedena veřejnosti v
rámci mezinárodního knižního festi-
valu ve Frankfurtu nad Mohanem
počátkem října, dříve než v Praze by-
la také pokřtěna 31. 10. v bratislav-
ském hotelu Kempinsky. Jak vyzdvihl
ředitel vydavatelství Slovart Juraj
Heger kromě formátu vybočuje En-
ter z řady klasických fotoknih také
tvrdým zasouvacím obalem, vlože-
ným leporelem či deseti připojený-
mi pohlednicemi. Heger zároveň po-

MeetFactory chrlila v sobotu 30. 10.
jeden produkt za druhým. Nejedná
se však o žádnou strojovou výrobu.
Originalita, ruční práce a moderní
design zaručeny. Od setkání s výtvar-
nicí Moki (Německo), přes komikso-
vou módní přehlídku Fashionshopu
Parazit na téma Barbarella, koncert
kabaretní vizuální skupiny Ghostmo-
ther, až po benefiční aukci pokresle-
ných tenisek Converse. 

Takto byl zahájen pátý ročník Ko-
miksfestu. V prvním listopadovém
týdnu zaplaví komiksy patnáct vý-
stavních míst po celé Praze. Cílem je
obhájit komiks jako samostatný a

plnohodnotný umělecký žánr s nepo-
piratelnou vypovídající hodnotou.
Festival disponuje díly českých i za-
hraničních autorů. S ohledem na
probíhající workshopy, besedy, fil-
mové projekce či možnost seznámení
se s knihami a časopisy zprostředko-
vává náhled na aktuální dění v dané
oblasti. V Česku v současné době na-
bírá rozkvět komiksové tvorby rych-
lých obrátek. Dokladem může být
účast Michala Singera, který vystavu-
je svůj snově erotický komiks Angeli-
ka a vozíčkář, dále například Jiřího
Gruse a Lely Geislerové.

Hlavním zahraničním hostem je

Emmanuel Guibert (Francie), který
v prostoru Roxy/NoD uvede třetí díl
série Alanova válka. Jeho dílo, tradič-
ně v dokumentárním duchu, popisu-
je příběh válečného veterána. Válku
líčí jako sled tragikomických, často
nikterak významných událostí.

Z výstav jsou na výsluní především
dva zahraniční projekty – v MeetFac-
tory expozice Snové krajiny komiksu
a ve věži Novoměstské radnice výsta-
va Divoký východ.

Festival bude ukončen v sobotu 6.
11. celodenním programem v prosto-
ru Roxy/NoD a slavnostním předá-
ním cen Muriel.       HELENA VOPATOVÁ

pírá, že by se snažil přiživovat na
Müllerově muzikálním věhlasu, cí-
lem naopak bylo dovést výsledek na
takovou úroveň, aby si i lidé, kteří
nikdy neslyšeli fotografovo jméno,
mohli přijít na své. „Cítil jsem se
málo seriózní pro tak vznešené na-
kladatelství,“ řekl v průběhu včerejší
tiskové konference Richard Müller,
„ani jsem nevěřil, že ta kniha může
doopravdy vyjít. Ale já vlastně nevě-
řím nikdy ničemu. Jsem pak málokdy
zklamaný.“ 

Čestné role křtitele se ujal foto-
graf v důchodu a autor předmluvy
Jan Saudek, další z bouřliváků show-
businessu. Prostory noblesního
Buddha Baru ve středečním podve-

čeru kromě typického aroma von-
ných tyčinek vyplnilo i vskutku VIP
osazenstvo, na polévání šampaň-
ským se přišel podívat například i
Müllerův kolega Petr Hapka, za mi-
krofon se postavila zpěvačka kapely
Toxique Klára Vytisková a z balkón-
ku v horním patře sledoval dění ex-
prezidentský pár manželů Havlo-
vých. Impulzivní Saudek však odmítl
„ničit tak krásnou knihu tak nuzným
nápojem“ a křest provedl velice váš-
nivým líbáním přebalu. Celá událost
tak dostala nádech neoficiálního se-
tkání skupiny kamarádů, z nichž je-
den náhodou donesl album pěkných
fotek z dovolené.

EVA DOŠKOVÁ

Jan Saudek pokřtil druhou fotografickou
knihu Richarda Müllera
Jeden z předních slovenských zpěváků Richard Müller již podruhé uká-
zal publiku, že by byla velká chyba pokládat ho za umělce pouze jedno-
ho oboru. Letos přichází s novou knihou Enter, plnou fotografií, kterou
ve včerejším podvečeru pokřtil svými polibky Jan Saudek v luxusním pě-
tihvezdičkovém prostoru pražského Buddha Baru.

Audiovizuální Tata Bojs Na cestě: Podoby islámského života

Komiksfest: V pokreslených teniskách
na Divoký východ
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Kontumace zamíchaly pořadím v hokejové extralize

Brankář Petr Př�ikryl je jedním z hokejistů�, kteří hráli v hokejové extralize neoprávněně�.
Foto ČTK
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„Bravo, bravo, bravo, třikrát bravo,“
hodnotí průběh zápasů ve skupině
volejbalového Mistrovství světa 
v Japonsku kapitánka reprezentace
Ivana Plchotová. Spokojenosti 
a nadšení českého týmu se nelze
divit, vždyť mezi elitní šestnáctkou
byly české reprezentantky naposle-
dy v roce 1994.

I přes nezdařený vstupní zápas
s nizozemskými vicemistryněmi
(0:3) a následnou prohru s favorizo-
vanou Brazílií (2:3) naše hráčky vy-
bojovaly čtvrté místo ve skupině B
a postupují tak do první šestnáctky.
K předchozím dvěma výhrám nad
Portorikem (3:0) a Itálií (3:2) přidaly
Češky ještě vítězství nad Keňou. Na
webu mezinárodní federace FIVB

utkání okomentovala univerzálka
Aneta Havlíčková: „Byl to těžký zá-
pas z pohledu koncentrace. Po vý-
hře nad Italkami jsme byly unave-
né, ale vyhrály jsme bez ztráty setu,
a to je důležité. I když snadné to
nebylo.“ V posledním duelu základ-
ní skupiny zvítězila děvčata ve
všech třech setech (25:20, 25:19,
25:20).

Svěřenkyně Jiřího Šillera se dnes
přesunuly z japonského Hamamat-
su do Nagoyi, kde se v sobotu
střetnou v prvním zápase osmifiná-
lové skupiny F s týmem USA, další-
mi soupeřkami pak budou Němky.
To, že cesta k dalším úspěchům ne-
bude lehká, si dobře uvědomují ne-
jen hráčky, ale i jejich trenér: „Čeka-

jí nás soupeři z kategorie nejtěž-
ších. Američanky jsou aspirantky na
finálový zápas, německé hráčky pat-
ří dlouhodobě ke světové špičce,“
prohlásil na stránkách Českého vo-
lejbalového svazu. Děvčata ale zů-
stávají naladěna pozitivně, hlavní
cíl, postup ze základní skupiny, ús-
pěšně splnila. V rámci skupiny F dr-
ží český tým momentálně šestou
příčku. Během příštího týdne je pak
čeká zápas s Kubou a Thajskem.
Dosud naše hráčky potvrzují skvě-
lou formu, podobně jako mužská
reprezentace, která na začátku října
na MS v Itálii předvedla solidní vý-
kony a polepšila si o třináct míst ve
světovém žebříčku.

TEREZA VRABCOVÁ

Plzeň, Mladá Boleslav, Kladno,
všechny spojuje jediné slovo – kon-
tumace. V létě zástupci těchto klu-
bů zapomněli zaregistrovat některé
hráče a ti poté nastupovali podle
pravidel neoprávněně. Kvůli této,
pro někoho nepochopitelné, admi-
nistrativní chybě přijdou o všechny
body ze zápasů, v nichž hráči s ne-
platnou registrací nastoupili. Pořa-
dí extraligy se tak dramaticky pro-
mění.

Plzeňský tým ztratí kvůli startům
brankáře Petra Přikryla a obránce
Tomáše Frola devatenáct bodů,
Kladno šest za neoprávněný start
útočníka Jindřicha Kotrly. Nejhůře
ze všech tří mužstev je na tom Mla-
dá Boleslav, které bylo za zařazení
Jiřího Marušáka a Tomáše Divíška
odečteno bodů dvaadvacet.

Kauza s chybnými registracemi
hráčů začala v úterý večer. Ve stře-
du se objevily informace, že kromě
už zmiňovaných týmů mohou být
ohroženy také České Budějovice,
které měly špatně zaregistrovat
útočníka Rostislava Martynka. Tato
skutečnost se nakonec nepotvrdila,
jelikož klub potřebné dokumenty 
o hráči zaslal a kontumaci unikl.

Postiženým klubům odečet bodů
přisoudil postavení na samotném
dně extraligové tabulky. „Hokejové
řády v tomto případě jinou mož-
nost než kontumaci neznají,“ řekl

pro ČTK ředitel extraligy Stanislav
Šulc.

Základním problémem u pětice
zmíněných hokejistů je, že u nich

neexistuje zaregistrovaná tzv.
Smlouva o postoupení hráčské
smlouvy. „Jejich přestup se z práv-
ního hlediska vůbec neuskutečnil,“

Zatímco české fotbalové kluby su-
žují neúspěchy na mezinárodní scé-
ně, menší sportovní odvětví jako
stolní tenis zažívají vzestup. SF SKK
El Niňo Praha, klub sídlící na praž-
ské Kotlářce, je blízko postupu ze
základní skupiny Evropské ligy
mistrů. V konkurenci týmů Borussia
Düsseldorf a Angers Vaillante TT se
zatím drží na druhé pozici zajišťují-
cí účast ve vyřazovacích bojích.

Důležité dva body získal český
tým říjnovou výhrou na půdě fran-
couzského Angers, kde své zápasy
zvládli všichni tři klíčoví hráči El Ni-
ňa – Tomáš Konečný, Tomáš Treg-
ler a jednička klubu i české repre-
zentace Dimitrij Prokopcov – zvítě-
zili hladce 3:0 na zápasy.

Postupová tajenka se odkryje 10.

12., kdy Pražané přivítají ve spar-
ťanské hale svého soka z Angers.
Francouzi potřebují k postupu ne-
jen zvítězit na české půdě vysokým
rozdílem, ale rovněž překvapit i Bo-
russii Düsseldorf, která si zatím po-
číná suverénně a beze ztráty bodu
ovládla skupinu. 

Německý tým je největším favori-
tem celé soutěže. Základní osu tvo-
ří Timo Boll, několikanásobný mistr
Evropy a druhý hráč světových ta-
bulek, spolu s kolegy z německé re-

prezentace Christianem Süssem 
a Patrickem Baumem.

Není proto důvod krotit optimis-
mus českého týmu, což potvrzuje 
i sebevědomé prohlášení trenéra 
a předsedy klubu Zbyňka Špačka na
domovských webových stránkách El
Niňa Praha. „Naším cílem je být
jedním z nejlepších týmů v Evropě
a účastnit se každým rokem Euro-
pean Champions League.“ Nezbývá
než doufat, že stolní tenisté cíl spl-
ní. ANTONÍN SANDER

Základní skupiny fotbalové Ligy
mistrů se blíží ke konci. Po včerej-
šku jsou odehrána čtyři kola a po-
malu se začíná odtajňovat seznam
šestnácti nejlepších fotbalových
klubů Evropy. Účast v osmifinále si
ve středu s předstihem zajistila
anglická Chelsea, německý Bayern
Mnichov a španělský Real Madrid.

Chelsea na domácím hřišti pora-
zila Spartak Moskva 4:1 a skupinou
F prochází s plným počtem bodů.
Stoprocentní je rovněž Bayern Mni-
chov, který bez problému zvládl ut-
kání v rumunské Kluži. Realu Mad-
rid k definitivní jistotě postupu sta-
čila remíza 2:2 na půdě italského
AC Milán. Hráči „bílého baletu“ se
brzy dostali zásluhou Higuaína do
vedení, poté ovšem střídající Inzag-
hi dvěma brankami otočil vývoj ve
prospěch italského mužstva. Odez-
vu vzbudil především jeho druhý
gól, při kterém rozhodčí přehlédli
zřejmé postavení mimo hru. Nako-
nec dokázal alespoň remízu pro Re-
al zachránit trefou v nastavení Ped-
ro León.

Potvrdit postup do další fáze Li-
gy mistrů mohly i další čtyři týmy –
Inter Milán, Lyon, Barcelona a Ar-
senal. Ani jednomu z nich se
ovšem nepodařilo vyhrát a svou os-
mifinálovou účast si tak budou mu-
set vybojovat v posledních dvou ut-
káních.

Obhájce trofeje Inter nestačil na
anglický Tottenham, v jehož dresu
se skvělým výkonem opět blýskl zá-
ložník Gareth Bale. Prohře 1:3 neza-
bránil ani gól z kopačky Samuela
Eto�o, který je se sedmi brankami
nejlepším střelcem soutěže. Olym-
pique Lyon nezvládl úvod utkání na
hřišti Benfiky Lisabon. Probudil se
až za stavu 0:4. Hosté se poté ještě
postarali o dramatickou koncovku,
ale Benfica nakonec uhájila těsnou
výhru 4:3.

Arsenal v ukrajinském Doněcku
vedl od desáté minuty brankou
Thea Walcotta, domácí Šachtar

ovšem výsledek otočil ještě před
koncem prvního poločasu. Vítězný
gól na 2:1 vstřelil naturalizovaný
Chorvat Eduardo, který ještě v mi-
nulé sezoně působil v dresu lon-
dýnského Arsenalu.

Barcelona mohla jistotu postupu
oslavit vítězstvím na půdě FC Ko-
daň, utkání však skončilo smírnou
remízou 1:1. Přesto je velmi prav-
děpodobné, že si místo v osmifiná-
le vybojují jak fotbalisté Barcelony,
tak Kodaně.

Naprosto odlišné starosti má
slovenská Žilina, která se do další-
ho kola Ligy mistrů nepodívá. V do-
mácím prostředí utrpěla debakl 0:7
od francouzské Marseille. Po čty-
řech odehraných zápasech se Žilina
krčí na posledním místě skupiny E,
nedokázala získat ani jeden bod 
a na kontě má tristní skóre 1:15.
Podobně je na tom turecký Bursa-
spor. Ten je rovněž bez bodu a za-
tím nedokázal vstřelit žádnou bran-
ku. Naposledy podlehl doma 0:3
Manchesteru United.

JAN KOREŠ

Domácí hokejová scéna zažívá skandál, který výrazně ovlivní průběh zbytku sezóny. Ředitel ex-
traligy Stanislav Šulc rozhodl o potrestání třech klubů kontumací jejich zápasů kvůli špatné re-
gistraci hráčů.

Tabulka extraligy před kontumací
1. HC Oceláři Třinec 18 10 2 2 4 57:45 36 
2. HC Vítkovice Steel 18 10 2 1 5 55:40 35 
3. HC Mountfield Č. Budějovice 18 9 3 1 5 52:39 34 
4. Bílí Tygři Liberec 18 8 1 4 5 52:46 30 
5. HC Kometa Brno 18 9 1 1 7 41:42 30 
6. HC Plzeň 1929 18 8 2 0 8 51:59 28 
7. HC Energie Karlovy Vary 17 6 3 3 5 52:44 27 
8. HC Eaton Pardubice 17 7 1 4 5 43:36 27 
9. HC Benzina Litvínov 18 8 0 2 8 44:58 26 
10. PSG Zlín 18 5 3 3 7 59:52 24 
11. BK Mladá Boleslav 19 6 2 2 9 42:45 24 
12. HC Slavia Praha 18 6 2 0 10 39:42 22 
13. HC Sparta Praha 19 4 4 2 9 42:52 22 
14. HC Vagnerplast Kladno 18 4 0 1 13 33:62 13

Tabulka extraligy po kontumaci zápasů, kdy byly vítězným týmům 
přičteny tři body

1. HC Mountfield Č. Budějovice 18 11 3 1 3 61:27 40 
2. HC Oceláři Třinec 18 12 1 2 3 64:41 40 
3. HC Vítkovice Steel 18 10 2 1 5 57:38 35 
4. HC Kometa Brno 18 10 1 1 6 48:37 33 
5. HC Energie Karlovy Vary 17 8 2 3 4 55:35 31 
6. HC Eaton Pardubice 17 9 1 2 5 49:30 31 
7. PSG Zlín 18 7 3 3 5 62:45 30 
8. Bílí Tygři Liberec 18 8 1 4 5 51:42 30 
9. HC Sparta Praha 19 7 4 1 7 58:40 30 
10. HC Benzina Litvínov 18 9 0 2 7 50:50 29 
11. HC Slavia Praha 18 7 2 0 9 45:37 25 
12. HC Plzeň 1929 18 3 0 0 15 11:75 9 
13. HC Vagnerplast Kladno 18 2 0 1 15 23:72 7 
14. BK Mladá Boleslav 19 0 1 0 18 3:92 2

tvrdí Šulc. Podle svazových řádů
jsou za registrace hráčů odpovědné
kluby. „Nemáme tolik zaměstnanců
jako jiné evropské soutěže, nedove-
du si představit, že bychom každé-
ho hráče měli kontrolovat. Soupis-
ky se mění pomalu každý den, pře-
stupů jsou stovky. Tohle je opravdu
na oddílech,“ vysvětluje.

Na celé kauze je zajímavé, že
všechny tři postižené kluby mají
manažery, kteří na svých postech
působí poměrně krátce. „Pan Volf
je na Kladně rok, v Plzni je nové ve-
dení rok a půl, v Boleslavi jsou na

tom podobně. Tihle lidé prostě
v sobě nemají tu rutinu, aby si čtr-
náct dní před ligou sedli s vedou-
cím mužstva a zkontrolovali si re-
gistrační příslušnost a postoupení
práv na jednotlivé hráče,“ uvedl pro
server iDNES.cz jeden z funkcioná-
řů, který si nepřál být jmenován.

Rozhodnutí o kontumaci zápasů
výrazně změnilo pořadí extraligy,
například pražská Sparta na tom ze
všech klubů vydělala nejvíce. Díky
přičteným osmi bodům se tak po-
sunula z předposledního místa na
deváté. JAKUB ČERNÝ

České volejbalistky postupují ze skupiny

Češi bojují v Evropské lize stolního tenisu
El Niňo Praha – Borussia Düsseldorf 0:3 (3:9)
Borussia Düsseldorf – Angers Vaillante 3:0 (9:1)
Angers Vaillante – El Niňo Praha 0:3 (3:9)
Borussia Düsseldorf – El Niňo Praha 3:1 (11:6)
Angers Vaillante – Borussia Düsseldorf 26. 11.
El Niňo Praha – Angers Vaillante 10. 12.

První osmifinalisté LM

Foto AP


