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%ty&icet hodin boje za státní rozpo!et

Slova nesouhlasu m!la opozice na jazyku i na transparentech. Foto iHNed.cz

ze sv#ta a z domova

Návrh rozpo"tu získal podporu
102 koali"ních poslanc#, proti hla-
sovala opozice a b$val$ poslanec
koali"ních V!cí ve%ejn$ch Stanislav
Huml. Podle sociálních demokrat#
je plán krom! jiného nerealistick$
a postaven$ na nesprávn$ch "íslech.
Schodek by m!l p%i p%íjmech ve v$&i
1,085 biliónu korun klesnout oproti
leto&ku ze 135 na 105 miliard. Záv!-
re"né schvalování se plánuje na 14.
prosince.

O zákon! hlasovali poslanci od
úter$ a' do p#l "tvrté dne&ního rá-
na, "as protáhly zejména zdlouhavé
projevy sociálních demokrat#. K v$t -
kám opozice se kriticky vyjád%il mi-
nistr financí Miroslav Kalousek.
„Umíte jenom nadávat a zdr'ovat,“
prohlásil, „ráno jsem m!l radost, 'e
opozice slíbila, 'e nebude obstruk-
cemi bránit schválení rozpo"tu. Ne-
nabyl jsem ale jiného dojmu, ne' 'e
se jedná o obstrukce. A jestli to byla
seriózní debata, tím h#%.“

Dne&ní hlasování zatím pozdr'ují
"ty%i mimo%ádné sch#ze, které si vy-
'ádala (SSD. Sociální demokracie
se údajn! chystá brzdit i schvalová-
ní dal&ích reformních zákon#, které
horní komora vrátila nebo vetovala.
V Senátu má toti' opozice p%evahu.
Sn!movna dnes plánuje projedná-
vat vládní návrh na sní'ení státní
podpory stavebního spo%ení. Hlaso-
vání se má uskute"nit kolem &esté
hodiny. JANA KUMHEROVÁ

St%ede"ní odvolací soud v Lond$n!
rozhodl o vydání Juliana Assange do
)védska. Tam má b$t zakladatel serve-
ru WikiLeaks souzen na základ! euro-
zatyka"e, podle n!ho' Assange "elí
na%"ení ze sexuálního obt!'ování
a znásiln!ní. Ve )védském království
má k celé kauze podat vysv!tlení. Za-
tím nebyl z údajn$ch provin!ní ob'a-
lován.

K incidentu m!lo dojít v pr#b!hu
srpna roku 2010. Tehdy podle obvin!-
ní Australan pohlavn! obt!'oval
a zneu'il dv! své b$valé spolupracov-
nice, dobrovolnice z WikiLeaks. 

Assange sice nepopírá, 'e m!l s 'e-
nami pohlavní styk. Zárove* ale odmí-
tá, 'e by k n!"emu do&lo proti v#li 'en
nebo dokonce bez jejich v!domí, jak
uvádí jedna z nich. Tu pr$ Assange
zneu'il, práv! kdy' spala. Kv#li t!mto
obvin!ním &védská prokuratura vyda-
la na Juliana Assange evropsk$ zatyka"
a chce ho na svém území vyzpovídat.

Assange ale tvrdí, 'e za v&ím stojí
vláda USA, které je 40let$ Australan
trnem v oku práv! kv#li spole"nosti
WikiLeaks a práv! jejím prost%ednic-
tvím Assange v minulosti uve%ejnil n!-
kolik tajn$ch dokument#, t$kajících se

hlavn! ekonomiky Spojen$ch stát#
americk$ch a kontroverzních detail#
z jejich misí na Blízkém v$chod!. Pro-
to se Assange obává svého vydání do
USA, které je podle jeho slov ze )véd-
ska mnohem pravd!podobn!j&í ne'
z Velké Británie. Dále uvádí, 'e ve Spo-
jen$ch státech by s ním bylo zacháze-
no jako s vlastizrádcem a podle fede-
rálních zákon# by pak skon"il na Gu-
antánamu nebo rovnou v cele smrti.

Assangeovi právníci se mohou proti
v"erej&ímu rozhodnutí soudu do 14
dn# odvolat.  Pokud budou jejich ná-
mitky shledány neod#vodn!n$mi, bu-
de Assange vydán do )védska b!hem
deseti dn#.

MARTIN HOLZKNECHT

!ance pro S"rii
Syrská vláda po osmi m!sících brutál-
ního násilí v ulicích p%ijala v"era mí-
rov$ plán. Ten by m!l pomoci ukon"it
zbyte"né krveprolití. Podle agentury
AFP S$rie p%istoupila na úplné sta'ení
armády z ulic, propu&t!ní zat"en$ch
a p%ístup zahrani"ních médií do zem!.

„!éfredaktor Mohamed“ popudil
islamisty
Ob!tí 'há%ského útoku se stala v noci
z úter$ na st%edu pa%í'ská redakce
francouzského satirického "asopisu
Charlie Hebdo.  Molotov#v koktejl zni-
"il po"íta"e a dal&í kancelá%ské vyba-
vení t$deníku.  Útok p%i&el den poté,
co list oznámil, 'e &éfredaktorem p%í&-
tího vydání bude prorok Mohamed.
(asopis tak cht!l upozornit na vít!z-
ství islamistické strany v tunisk$ch
volbách. P%i útoku nebyl nikdo zran!n.
Úto"níci také napadli internetové
stránky listu, kam umístili obrázek
me&ity s nápisem „Není jiného boha
krom! Alláha“.

Referendum v #ecku z$ejm% 
nebude 
Hroutí se plán premiéra Papandrea na
uspo%ádání referenda o ú"asti +ecka
v eurozón!, které se m!lo konat za"át-

kem prosince. Plán odmítl ministr fi-
nancí Venizelos  a postupn! se k n!-
mu p%idávají dal&í minist%i a provládní
poslanci. Na pátek je navíc napláno-
váno hlasování o d#v!%e vlád!
v athén ském parlamentu, kde má vlá-
da t!snou v!t&inu jednoho hlasu. Jed-
na z provládních poslanky* u' prohlá-
sila, 'e zítra premiéra nepodpo%í. Mi-
nistr Chrisochoidis zase uvedl, 'e p#-
vodní evropsk$ plán na záchranu by
m!l parlament schválit co nejd%íve.

OND!EJ MACKA

Slovanská epopej se chystá 
do Prahy
I p%es protesty "ásti ve%ejnosti za"aly
dnes p%ípravy na p%evoz Muchovy epo-
peje z Moravského Krumlova. V dopo-
ledních hodinách se p%ed pra'sk$m
magistrátem konala demonstrace pro-
ti p%evozu cyklu. Obyvatelé Moravské-
ho Krumlova p%edali magistrátu peti-
ci, ve které po'adují, aby dílo z#stalo
na Morav!. Odp#rci st!hování vyt$kají
pra'sk$m galerist#m necitliv$ p%ístup
k plátn#m a také poukazují na fakt, 'e
Praha nemá vhodné prostory pro vy-
stavení díla. Magistrát na st!hování
trvá, nebo, má b$t podle n!j epopej
vystavena v hlavním m!st!.

Cenu Josefa !kvoreckého 
má Martin Ry&av"
P%edávání literárních cen Josefa )kvo-
reckého prob!hlo v"era ve"er v Malé
Pellévov! vile v Praze. Ocen!ní ob-
dr'el Martin Ry&av$ za prózu Vra!, za
kterou ji' letos získal Magnesii Literu.
Kniha zaujala porotu svou formou.
Jedná se o monolog hlavního hrdiny,
kter$ komentuje absurditu 'ivota
v Rusku. P%edchozí autor#v román Ces-
ta na Sibi" kritici p%ijali nad&en!, ma-
sovou oblibu u "tená%# si v&ak nezís-
kal.

Podez$elí soudci z Litom%$ic 
zbaveni funkcí
Dva litom!%ické soudce dnes odvolal
ministr spravedlnosti Ji%í Pospí&il. Oba
jsou podez%elí z p%ijímání úplatk#
a zneu'ití pravomoci. Zbavení funkce
je pouze do"asné, dal&í postup zále'í
na rozhodnutí soudu. Spolu s nimi je
obvin!na i zapisovatelka soudu a Po-
spí&il nevylu"uje, 'e po"et ob'alova-
n$ch vzroste. Jeden z obvin!n$ch, Jo-
sef Knotek, ji' byl v minulosti vy&et%o-
ván v souvislosti s podobn$m p%ípa-
dem, soud ho ale nakonec viny zpros-
til. 

LUCIE PALKOSKOVÁ

Hlava WikiLeaks poputuje
do $védska

Rekordních 'ty$icet hodin trvalo jednání Poslanecké sn%movny. V prvním 'tení byly schváleny p$íjmy, v"daje 
a schodek státního rozpo'tu na p$í&tí rok. O sní(ení podpory stavebního spo$ení se bude jednat dnes ve'er.
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AIDS je velmi záke!ná a hlavn" ne-
vylé#itelná nemoc, kterou se denn"
jen u nás v pr$m"ru nakazí jeden #lo-
v"k. Vir HIV, kter% tuto chorobu zp$so-
buje, p!e&ívá pouze v t"lních tekuti-
nách, a proto je obtí&n"j'í se jím na-
kazit, nap!íklad oproti viru ch!ipky,
kter% m$&eme vdechnout. P!esto se
v (eské republice od po#átku tohoto
roku nakazilo u& 114 lidí a po#et dále
stoupá.

P!í#iny neustále se zvy'ujícího #ísla
jsou dv". Jednak je téma AIDS neslu-
#iteln" spojené se sexem a o n"m, a#
ve spole#nosti u& dávno není tabu,
v"t'ina lidí stále nerada hovo!í. Za
druhé, !ada lidí má o této nemoci ne-
dostate#né #i zkreslené informace
a hlavn" si myslí, &e AIDS je u& vy!e-
'ené téma a jich se net%ká. Cel%ch

82 % obyvatelstva tento nesmysln%
názor zastává, jen&e opak je pravdou.
Jak u& jsme si dokázali na #íslech, po-
#et nov" naka&en%ch nezadr&iteln"
stoupá a v posledních p"ti letech v&dy
p!esáhl stovku. A to jsou jenom ofici-
ální údaje. Skute#nost m$&e b%t t!ikrát
a& p"tkrát hor'í.

Spole#nost Art for life, zalo&ená za
ú#elem 'í!it osv"tu práv" v této oblas-
ti, po!ádá u& #tvrt% ro#ník stejnojmen-
ného benefi#ního projektu, jeho& cí-
lem je nashromá&dit co nejvíce pen"z
na preventivní #innost. Tvá!í projektu
se letos stala Bára Basiková. Cel% lis-
topad budou moci (e'i finan#n" p!i-
sp"t na po!ádání osv"tov%ch besed
o HIV/AIDS na 'kolách. V%stavami,
koncerty i divadelními p!edstaveními
budou po!adatelé varovat p!ed riziky
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Medaile pro sp"ízn#nou du$i
Kdy& se 28. !íjna ud"lovala ocen"ní 21 v%znamn%m osobnostem, prezident
Václav Klaus neopomn"l obdarovat medailí Za zásluhy také známého klima-
tologa George Ji!ího Kuklu. Jak je v'eobecn" známo, tento v"dec &ijící a p$so-
bící ve Spojen%ch státech si s prezidentem notuje hlavn" v otázce globálního
oteplování. Chválil také Klausovu knihu Modrá, nikoli zelená planeta a anga-
&oval se p!i tvo!ení sborníku Václavu Klausovi vydaného u p!íle&itosti prezi-
dentova sedmdesátého jubilea. To v'e by mohlo vzbudit pochybnosti, zda nej-
de ze strany Václava Klause o projev vd"ku #i o druh „revan'e“ v$#i p!íteli.
Fakta v'ak mluví jinak. Kolumbijská univerzita na'eho v"dce ji& v roce 1969
pozvala na svou akademickou p$du, vycestovat se #eskoslovenskému ob#a-
novi poda!ilo a& za dva roky, vrátit v'ak u& nikdy. Za oceánem dosáhl Kukla
velkého vlivu, radil nap!íklad prezidentovi Richardu Nixonovi a Georgi W. Bus-
hovi a zasadil se o nepodepsání Kjótského protokolu, kter% zavazoval signatá!e
k drastické eliminaci oxidu uhli#itého. Krom" toho analyzoval klima severoa-
merického kontinentu, vystupoval na konferencích a dodnes p$sobí v oblasti
v"dy. P!edání medaile bylo p!íle&itostí, jak v"hlasnému geologovi ukázat, &e
si ho vá&íme i doma.

Na rozdíl od ud"lování milostí, které je v poslední dob" p!edm"tem debat,
to tedy vypadá, &e v'echny osobnosti, nevyjímaje pana Kuklu, byly ocen"ny
právem. IVA MELÍ!KOVÁ

!erven" koberec. Luxusní vozy. Tisícovka
akreditovan"ch noviná#$, la%nících po ka&-
dém slov'. N'kte#í hosté pat#í mezi nejzná-
m'j(í na sv't', jin"m byla a& do nedávna
v'nována jen minimální pozornost. Místo
optimismem napln'ného jara se v(ak pí(e
depresivní listopad. Ve(kerá pozornost se to-
ti& neto%í kolem filmov"ch hv'zd, n"br& ko-
lem státník$ G20.

Nejv't(í nár$st popularity „utrp'l“ #eck"
premiér Papandreu. Zazá#il po boku sv"ch
koleg$ z N'mecka a Francie díky trháku
„Referendum“, kter", jak nazna%ila no%ní
jednání, by m'l mít premiéru 4. nebo 5.
prosince leto(ního roku. Podmi)ovací zp$-
sob zde nepou&ívám samoú%eln'. S odka-

zem na nejnov'j(í informace p#ijde #eck"
premiér o nadpolovi%ní v't(inu v parlamen-
tu. Opozice ve spolupráci s p#eb'hlíky pak
m$&e distribuci „Referenda“ do #eck"ch do-
mácností zcela zhatit. Kritiky se Papandre -
ovi dostává jak z vlastních #ad, tak ze stra-
ny N'mecka %i Francie. Merkelová a Sar-
kozy odmítají investovat peníze ze zdroj$ eu-
rozóny do filmu, jeho& scéná# by je mohl
 po(kodit. Formulace otázky tedy zásadn'
ovlivní finální v"sledek referenda.  

V souvislosti s Cannesk"m festivalem si
automaticky vybavím Zlatou palmu – oce-
n'ní, které získaly filmy kalibru Pulp Fic-
tion %i o více ne& dvacet let star(í Taxi Driver.
P#edpokládám, &e jedin", kdo si letos m$&e

ex-post odvézt Zlatou palmu v podob' uvol-
n'ní dal(ích %ástí záchranného fondu, je
práv' #eck" premiér Papandreu. Ale pouze
za p#edpokladu, &e scéná# „Referenda“ na-
pí(e tak, aby se zalíbil producent$m ze stra-
ny eurozóny. Do budoucna se jist' do%káme
mnoha dramat, podobajících se tomu #ec-
kému. 

V Cannes se divácká cena neud'luje.
P#itom bych jí stra(n' rád honoroval v(ech-
ny ekonomické subjekty. Ale a& tehdy, kdy
se za evropskou krizí ohlédneme a #ekneme
si: „Krize je za námi, takhle u& ne“. Zatím
m$&eme %ekat na re&iséra, kter" sklidí ovace
ze strany médií, filma#$ i divák$.

VOJT!CH HE"MÁNEK

Sedm miliard lidí. To je alarmující popula%ní
hranice, která byla Fondem OSN pro otázky
populace (UNFPA) stanovena na pond'lí 31.
10. 2011. Pravd'podobn' jí bylo dosa&eno
narozením jisté Danicy May Camachové na
Filipínách. Dal(ími adepty na „leto(ního” ju-
bilanta byli Pjotr Mikolajev z Kaliningradu
%i hol%i%ka Nargis p$vodem z Indie. Zda na-
konec sv$j triumf získal ten %i ten, v(ak není
problémem sou%asnosti. Tím je spí(e skute%-
nost, &e populace na(í planety nezvladateln'
roste a zdroj$, které nám zaji(*ují p#e&ití, na-
opak rychle ub"vá.

Na tento problém ji& minul" t"den ve#ejn'
upozornil generální tajemník OSN Pan Ki-
mun. Hovo#il o nedostatku jídla i pot#eb' svo-
body projevu a svobody vychovávat vlastní
d'ti v míru a bezpe%í. „V(echno, co chcete pro
sebe a vynásobíte to sedmi miliardami,” #ekl
student$m  Nest+m High School v New Yor-
ku.

Voda, nerostné suroviny, potrava, práce,

peníze, vzd'lání. To v(echno jsou aspekty &i-
vota na Zemi, které dnes v't(ina z nás bere
jako samoz#ejmost. Pouze minoritní %ást si
v(ak uv'domuje, &e následkem r$stu populace
vy&aduje fungování spole%nosti obrovské
mno&ství energie, které je t#eba vyráb't %ím
dál tím víc. Planeta je p#elidn'na, to u& je
dlouho obecn' známo. 

Rychlému nár$stu obyvatel se kup#íkladu
roku 1979 pokusila zabránit !ína tak zva-
nou politikou jednoho dít'te. Tehdy po%et jejích
ob%an$ tvo#il celou t#etinu sv'tové populace.
Touha mít syna v(ak vedla k %astému usmr-
cování novorozen"ch hol%i%ek. Takov" Ban-
gladé( se naopak py(ní nálepkou nejhust'ji
osídleného státu sv'ta. Jestli je v$bec mo&né
r$st obyvatelstva jakkoli usm'rnit, je ve hv'z-
dách. Faktem ov(em z$stává, &e zdroje na této
planet' takovou populaci nikdy nedoká&ou
pokr"t. A to ani v p#ípad', &e by nás sedm
miliard ve skute%nosti nebylo.

JOHANA #IDÁKOVÁ

Nebát se a nekrást, tak zn"lo slavné
motto Tomá'e Garrigue Masaryka,
prvního prezidenta (eskoslovenska,
bojovníka za svobodu a právo a v ne-
poslední !ad" v%jime#ného vzd"lance.
T"&ko !íct, jestli dnes na'e republika
&ije podle tohoto v%roku. Ale poj*me
se vrátit zp"t k na'emu, podle v'eho
nejv%znamn"j'ímu státnímu svátku,
tedy 28. !íjnu, a jeho 93. oslavám.

Ty prob"hly po n"kolika m"stech
republiky, ale zraky se samoz!ejm"
upíraly nejvíce na Prahu. Prezident
Klaus oslavy zahájil na Vítkov", kde
polo&il v"nec k Národnímu památní-
ku. Pozd"ji do'lo i na vojenskou p!e-
hlídku, kde 500 nov%ch voják$ slo&ilo
p!ísahu, a na jmenování nov%ch ge-
nerál$.  Oslavy pak tradi#n" vyvrcho-
lily udílením státních vyznamenání.
Nejzajímav"j'í byl p!íb"h !ádové se-
stry Anny Magdaleny Schwarzové,
která obdr&ela +ád Tomá'e Garrigue
Masaryka. Bojovnice za demokracii
a lidská práva, jí& &ivot ni#ili jak na-
cisté, tak pozd"ji komunisté spolu

s agenty StB dnes &ije v klá'te!e
v Polsku.

Slavnostní den se ov'em neodehrá-
val jen v p!íznivém duchu. D"lnická
strana sociální spravedlnosti Tomá'e
Vandase se se'la spolu s n"kolika de-
sítkami p!íznivc$ na magistrátem za-
kázaném mítinku v Haví!ov". Toto ul-
trapravicové uskupení p!irovnávalo si-
tuaci v (esku k totalit" a horliv" na-
vrhovalo odsunutí nep!izp$sobiv%ch
ob#an$ z m"sta. 

Prezident Klaus citoval ve svém ve-
#erním projevu, &e &ijeme ve sv"t",
kter% si namlouvá, &e si se v'ím pora-
dí, nebo, na to má internet, Google
a Wikipedii, um"lou inteligenci, ale
i politickou korektnost a technicky do-
konalé, p!ímo orwellovsky vybavené
tajné slu&by. 

Vlajek na domech #esk%ch ob#an$
ub%vá. Mnozí obyvatelé na'eho státu
také postupn" zapomínají, co vlastn"
oslavujeme. A nejenom Tomá' Van-
das je toho d$kazem. Smutné. 

JANA SAM!UKOVÁ

AIDS - taková hor$í sebevra%da
Spole!nost Art for life po"ádá tento t#den u$ !tvrt# ro!ník stejnojmenného
benefi!ního projektu, kter# je sou!ástí boje proti HIV.

tohoto onemocn"ní. Sou#ástí projek-
tu je p!edstavení kalendá!e t!inácti
znám%ch osobností a T%den bezplat-
ného testování na HIV.

Testování probíhá v Dom" sv"tla
na Praze 8 a je vhodnou p!íle&itostí
pro ty, kte!í si myslí, &e by naka&eni
b%t mohli, ale dosud nem"li #as nebo
odvahu p!ijít. Akce probíhá do pátku,
ale lidé se po jejím skon#ení mohou
nechat otestovat i ka&dé pond"lí
a st!edu. A to rovn"& zadarmo.

„Ka&d%, kdo na test p!ijde, nejprve
podstupuje rozhovor s odborníkem,
kter% se t%ká p!edev'ím jeho dosavad-
ního sexuálního &ivota. Z dotazníku
vyplyne nap!íklad to, zda se #lov"k do-
pustil n"jakého rizikového chování
a zda u& od té chvíle uplynuly alespo)
dva m"síce. Pokud je tato doba krat'í,
odchází #lov"k bez testu s pozváním
na jin% termín. Virus HIV lze v testu
rozpoznat práv" a& po dvou m"sících
od nákazy. Po rozhovoru následuje
klasick% odb"r krve, #lov"k dostane
#íslo, se kter%m o t%den pozd"ji p!ijde
pro v%sledky. Jméno nikde neuvádí.“,
vysv"tluje k postupu testování Luká'
Sapík, PR manager spole#nosti Art for
life, která akci za'tituje. 

Tím, &e se lidé p!ijdou otestovat,
ochrání sebe i druhé. V#asné zji't"ní
nákazy a následná lé#ba toti& doká&e
&ivot nejenom prodlou&it, ale i zachrá-
nit. Toto si v'ak stále spousta lidí ne-
uv"domuje a p!ichází k léka!i a& v kli-
nicky rozvinutém stádiu infekce. Lu-
ká' Sapík upozor)uje, &e i p!es pokrok
ve v%voji lék$ naka&ení lidé ne&ijí
plnohodnotn". A Bára Basiková ve
svém shotu pro tento projekt dodává:
„Dej si bacha. AIDS je toti& taková hor-
'í sebevra&da.“

MICHAELA NOVÁKOVÁ

Sedm! &íslo bijící na poplach
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KomiksFEST! bez hranic

Foto Mat!j Van!"ek

Dvorní fotografka karlovarského filmo-
vého festivalu od dne#ních osmnácti
hodin vystavuje v budov! pra$ského
Slovenského institutu cyklus fotografií
Zastavení na cest!. K vid!ní budou por-
tréty here"ek a do nich zakomponované
prvky p%írody, záti#í starého $idovského
m!sta a v&tvarn! pojaté krajiny. Hv!zda
"eské a p%edev#ím slovenské fotografie
po propu#t!ní z koncentra"ního tábora

Osv!tim a absolvování bratislavské
'koly pr(myslového designu pracovala
mnoho let ve Slovenském filmu, kde se
v!novala reportá$ní a um!lecké foto-
grafii. Fotila na filmov&ch festivalech,
ale i v mal&ch ateliérech, vynalezla n!-
kolik technik, dnes pou$ívan&ch v digi-
tální fotografii. V&stava více ne$ "ty%ice-
ti fotografií potrvá a$ do 6. 12. 2011.

NIKOLA CHOMÁTOVÁ

I $eny mají své dny a ty dny jsou per-
fektní. Pod pon!kud zavád!jícím ná-
zvem vypráví Alice Nellis p%íb!h Eriky
(Ivana Ch&lková), prototypu úsp!#né
$eny. Má vlastní televizní show, byt
s v&hledem na Prahu a svobodu. N!co
jí ale chybí. Dít!. Jak situaci vy%e#it?

Obsah je jasn&. Perfect Days – I $eny
mají své dny bude prvoplánová, prázd-
ná a neinven"ní podívaná pro "tená%ky
lifestyle magazín(, které omrzela Ordi-
nace v r($ové zahrad!. Vlastn! to je
pravda. Prvoplánové, prázdné a nein-
ven"ní ale Perfektní dny úpln! nejsou.

Na to je Nellis a$ moc velk& profesio-
nál.

S látkou si hlavn! dokonale rozumí.
Komedii podle p%edlohy Liz Lochhead
re$írovala s úsp!chem v Divadle Na zá-
bradlí. A na st%íbrné plátno te) neex-
pandovala zbyte"n!. Její film není di-
vadlo ve filmu (zdravíme Odcházení
Václava Havla). Nellis se médium ne-
bojí vyu$ít, mí%í do exteriér( a posta-
vám dává nové rozm!ry. Divadlu p%esto
skládá p(vabnou poctu: ve filmu uvidí-
me fenomenální vystoupení souboru
La Putyka. 

Po Nesvatbov! a Generaci singles
pak Perfect Days p%edstavují dal#í fil-
mov& p%ísp!vek k tématu singles. Od-
leh"en& p%ísp!vek. Nellis sv(j pát& ce-
love"erní film pojala jako "irou kome-
dii a na#t!stí se pov!t#inou vyvarovala
laciného humoru: vsadila rad!ji na iro-
nii a nadsázku. Perfektní dny nebudou
komedií roku (tou je Nic proti ni"emu
Petra Marka), p%esto bych je spí# ne$
k *enám v poku#ení p%irovnal k Sexu ve
m!st!. Zlobí m! ale ta poslední p(lho-
dina. To není Sex, to je nefal#ovaná R!-
"ovka. JAN !KODA

V Praze probíhá od 28. %íjna ji$ #est&
ro"ník mezinárodního komiksového
festivalu KomiksFEST!. Vernisá$e se
konají na r(zn&ch místech po Praze,
hlavní "ást programu prob!hla b!hem
komiksové soboty ve smíchovské
MeetFactory.

Festival nabízí bohat& program, kro-
m! tradi"ních p%edná#ek zahrnuje ce-
lot&denní menu také besedy s autory,
divadelní p%edstavení, k%ty knih, filmo-
vé projekce, v&stavy a workshopy. Mezi
novinky pat%í práv! probíhající expozi-
ce mlad&ch "esk&ch tv(rc( v prosto-
rách pra$ského metra, divadelní zpra-
cování Barbarelly "i manga sekce. Ko-
miksFEST! sv!d"í o tom, $e komiks má
#irok& záb!r a zasahuje do rozli"n&ch
um!leck&ch $ánr( a sm!r(. 

Na festivalu nebudou chyb!t ani
slavní hosté, ú"ast potvrdil nap%íklad
famózní autor obálek Sandmana Dave
McKeane, rusk& v&tvarník Konstantin
Komardine, Frederik Peeters ze 'v&car-
ska "i francouzsk& v&tvarník a re$isér
Pascal Rabaté, ocen!n& letos za nej-
lep#í re$ii na MFF Karlovy Vary.

Festival není jen p%ehlídkou kresle-
n&ch hrdin(, ale je také sout!$í. Na slav-
nostním zakon"ení 5. listopadu v Bio
Oko se bude udílet v&ro"ní komiksová
cena MURIEL a nová cena ARNAL.

Cel& festival tradi"n! po%ádá revue
Labyrint a ob"anské sdru$ení na pod-
poru komiksu Seqence. Hlavními part-
nery leto#ního ro"níku jsou Dopravní
podnik hl. m. Prahy a BU2R.

ELI!KA JUNKOVÁ

Zítra v sedm hodin ve"er za"íná v Di-
vadle Archa p%ehlídka undergroundo-
v&ch legend 60. a 70. let. Náv#t!vníci se
mohou t!#it na dvoudenní session %a-
dy stoupenc( tuzemského podzemní-
ho hnutí s trefn&m názvem Pocta "es-
kému undergroundu. Na scén! nebu-
dou chyb!t nesmrtelní The Plastic
 People of the Universe, mnoh&mi pro-
klínan& a Hradem op!vovan& um!lec
Milan Kní$ák, skupiny P(lnoc a Um!lá
hmota, básník J. H. Krchovsk& a mnoho
dal#ích. Skute"nou undergroundovou
lah(dkou pak bude vystoupení kapely
DG 307, která zahraje sv(j po"in Um!le
dochuceno, zatím v#ehov#udy prezen-
tovan& pouze dvakrát.

Sv(j prostor na vedlej#í scén! dosta-
nou i praví kmot%i "eského under-

groundu, básnící Ivan Martin Jirous
zvan& Magor a Franti#ek +u,as Stárek
i písni"ká%ka Dá#a Vokatá. „Prostory Ar-
chy jsou vyhlá#ené svou dobrou akus-
tikou. Jsou v#ak také dostate"n! "leni-
té, tak$e v n!m m($e probíhat n!kolik
program( sou"asn!,“ tvrdí Vladimír
Drápal za spole"nost Guerilla Records,
k jejímu$ 10. v&ro"í existence je vlastn!
cel& festival uspo%ádán. 

Guerilla Records je s undergroundo-
vou scénou sp%ízn!na víc ne$ kterákoli
jiná nahrávací spole"nost u nás. Vydá-
vá hudbu p%evá$n! 70. a 80. let, ale ne-
má problém ani s podporou mlad&ch
kapel, které ve své tvorb! zachovávají
odkaz "esk&ch undergroundov&ch za-
"átk(.

SABINE KEJLOVÁ

Miss Univerzity Karlovy má za sebou
své první kolo. A nutno %íci, $e skute"n!
zda%ilé! O titul nejkrásn!j#í studentky
nejstar#í univerzity ve st%ední Evrop!
se dne 29. %íjna v hotelu Intercontinen-
tal utkalo celkem t%icet osm finalistek.
Co$ je na první ro"ník úctyhodné
mno$ství. Není divu, $ádnému bystré-
mu oku dozajisté nemohl uniknout se-
znam exkluzivních a lukrativních cen
pro vít!ze, mezi n!$ pat%í p%edev#ím
smlouva s presti$ní modelingovou
agenturou Czechoslovak models.

Zlat& h%eb ve"era (tedy odpoledne)
m!l ale teprve p%ijít. Mezi uchaze"kami
(a zejména b!hem promenády plav-
kách) se toti$ vyskytl jeden pozoruhod-
n& úkaz. P%emysl Adamec. Devatenác-
tilet& student $urnalistiky p%i#el do ho-
telu Intercontinental reprezentovat
svou fakultu jako právoplatn& ú"astník.
„Je to m(j celo$ivotní sen, u$ od mali"-
ka chci b&t Miss Univerzity Karlovy,“ vy-
práví zasn!n! P%emysl, „cht!l bych
p%edev#ím sv!tov& mír a zachránit pan-
dy a hlavn! tygry.“ Ale konec vtipková-

ní. Jak& je tedy prav& d(vod $urnalisto-
vy kandidatury na královnu krásy? Sáz-
ka. O co se v ní jednalo, v#ak z(stalo ta-
jemstvím.

Na castingu tedy bylo skute"n! z "e-
ho vybírat. Do finále se nakonec probo-
jovalo celkem osm finalistek a dv! ná-
hradnice. P%emysl ale ostrouhal. Která
ze sli"n&ch dam dosáhne na titul Miss
Univerzity Karlovy, se dozvíme 1. pro-
since b!hem galave"eru v pra$ském
klubu Roxy. 

ANDREA !AFÁ"OVÁ

Queer filmov& festival odstartoval ji$
podvanácté v Brn!. Jedná se o specia-
lizovanou sout!$ní p%ehlídku, která má
divák(m p%iblí$it $ivot sexuálních men-
#in. U$itím termínu „ queer“ v názvu
chce akce upozornit na panující hete-
ronormativitu, tedy p%esv!d"ení, $e he-
terosexualita je jediná normální a p%i-
rozená orientace.  

Slavnostní zahájení za"alo promítá-
ním filmu Sametová extáze a pokra"o-
valo následnou párty ve foyer kina.
Mezipatra uvádí kolem stovky film(
r(z n&ch $ánr( v sout!$ních i nesout!$-
ních kategoriích. Náv#t!vníci se mo-
hou t!#it i na retrospektivní p%ehlídku
kinematografick&ch d!l z dílny Todda
Haynese, hlavního festivalového hosta,
a také na snímek nato"en& na motivy
románu Virginie Woolfové Orlando.

Mezi dal#í filmy, které budou uvedeny,
pat%í snímky: D!de"ku, jsi má femme
fatale, Romeo a Romeo nebo komedie
T%i holky a mrtvej d&ler.

Snímky budou bojovat o Cenu od-
borné poroty, ve které mimo jiné zase-
dá filmov& kritik Boyd van Hoeij, pro
nejlep#í celove"erní hran& film, o Cenu
studentské poroty, její$ "lenkou je Kris-
t&na Dufková, za nejlep#í krátk& film
a o Diváckou cenu za nejlep#í film. 

V Brn! akce potrvá a$ do 8. listopadu
a následn! se p%esune do Prahy, kde se
bude konat od 10. do 16. listopadu
v sálech kina Sv!tozor a Lucerny. Ozv!-
ny festivalu prob!hnou v Ostrav! od
14. do 17. listopadu, Plzni od 22. do 26.
listopadu a Olomouci od 25. do 29. lis-
topadu. 

VALENTYNA POLYAKOVA

V pra$ské Lucern! se v sobotu 29. %íjna
uskute"nil maraton krátkometrá$ních
snímk(, nato"en&ch v rámci sout!$e 48
Hour Film Project. P%ehlídka probíhá
ve sto sv!tov&ch m!stech, letos se ko-
ná její jubilejní 10. ro"ník.

Tv(rci m!li za úkol nato"it za 48 ho-
din film v rozsahu "ty% a$ sedmi minut.
Do ka$dého snímku navíc museli za-
komponovat rohlík, fiktivní postavu
spisovatelky pohádek Evy Kublíkové
(pop%. spisovatele Tomá#e Kublíka)
a v!tu Sny se vá$n! m($ou splnit. *ánr
si pak zástupce ka$dého t&mu vyloso-
val z klobouku. Letos se do sout!$e p%i-

hlásilo p!tadvacet t&m(, z nich$ deva-
tenáct splnilo kritéria. Po zhlédnutí
sout!$ních d!l m!li diváci mo$nost
hlasovat pro nejlep#í snímek. Cenu di-
vák( obdr$ely po"iny Hero by Mistake
a Mechanick& Mstitel. Celkov&m vít!-
zem se stal lehce kontroverzní film No
Country for Young Men, kter& je pln&
vulgarit a explicitních sexuálních scén.
Re$isér vít!zného snímku, student FA-
MU Robin Kvapil, obdr$el cenu v podo-
b! letenky do Taosu v Novém Mexiku,
kde se budou promítat nejlep#ích filmy
vze#lé ze sout!$e.

DANIELA E!NEROVÁ

V minulém t&dnu se uskute"nil Meziná-
rodní festival dokumentárních film( Ji-
hlava. B!hem #esti dn( mohli diváci
zhlédnout desítky snímk( z celého sv!-
ta rozd!len&ch do skupin, nap%íklad
Me zi mo%i – nejlep#í film mezi Baltem
a Jadranem, nebo Opus Bonum – nej-
lep#í sv!tov& dokument. Do programu
pat%il také samostatn& oddíl Experi-
ment, kter& se sna$il poukázat na pest -
rou #kálu metod a témat tohoto $ánru
u nás i ve sv!t!. Vít!zné snímky nyní
putují na projekci do pra$sk&ch kin.

I p%esto, $e druh& den festivalu vyho-
%el stan s doprovodn&m programem, Ji-

hlava sklízela i letos velik& úsp!ch. Nej-
v!t#í akce svého druhu ve st%ední a v&-
chodní Evrop! se ka$doro"n! ujímá ro-
le velice d(le$ité: toti$ shroma$)uje, vy-
bírá, vysílá a p%edává dál dokumentární
$ánr jako takov&. Snaha zachytit sv!t
nebo dan& problém bez sv!tel, maskér(
a herc( je to, "ím se dokumentární sní-
mek stává v&jime"n&m. A- u$ re$isér za-
chycuje problém humanitární (jako ví-
t!zn& snímek v sekci Mezi mo%i doku-
mentaristy M. Mare"ka Pod sluncem
tma, kter& vyhrál i diváckou cenu a za-
chycuje "eskou humanitární pomoc v
Zambii), "i historick&, etnick& a spole-

"ensk&, v$dy se sna$í ukázat situaci tak,
aby byl divák nucen sám si utvo%it názor
a nadhled, kter& se re$isér sna$í zachytit
p%ímo z místa, v!rohodn! a p(sobiv!. 

Festival odrá$í skute"nost, $e se lidé
dokumentem zab&vají stále více. Spo-
le"nost chce znát d!ní v rozvojov&ch,
totalitních "i humanitárn! posti$en&ch
zemích po celém sv!t!, proto$e i p%es
vysp!lou zpravodajskou techniku toho-
to století je pravidlem, $e práv! doku-
mentární snímek zachytí situaci tak, aby
si "lov!k uv!domil, $e t%eba krize euro-
zóny není nic tak hrozného.

OND"EJ NOVÁK

Foto: Z v&stavy Tyg%i z V&chodu, ilustrace Jozef Gertli (Danglár)

V#stava Zuzany Miná$ové

%esk# underground stále &ije

Sv't dokumentárního filmu na Vyso$in'

Perfektní dny podle re&isérky Alice Nellis

Festival Mezipatra v Brn'

Film vznikl# za 48 hodin

Miss UK aneb P"emysl trnem mezi r(&emi
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Vrbata vst"elil dva góly. Jágr op#t bodoval

Foto: Doug Pensinger/Getty Images
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Od úter! b"#í na obrazovkách $eské televize
kampa% $eského olympijského v!boru zvoucí
na olympiádu v Lond!n". Co zaujme, je ne-
tradi&ní pojetí, kter!m se tv'rci rozhodli sd"lit
jinak z(ejm! fakt, #e nejv"t)í sportovní akce
sv"ta se op"t blí#í. Kdo &ekal obvyklou po&í-
ta&ovou animaci, ve které se budou st(ídat
jednotlivé sporty nebo emotivní sest(ih nejv"t-
)ích úsp"ch' &esk!ch sportovc' se srdceryv-
n!m hudebním podkresem, bude p(ekvapen.
Do Lond!na vás bude lákat anglick! herec,
&len legendární parti&ky Monty Python, John
Cleese. Deset p'lminutov!ch klip' staví poin-
ty na za#it!ch britsk!ch stereotypech jako je
pití &aje o páté, piknik &i no)ení klobouk'.
Nejde ov)em o absurdní montypythonovské
kreace, spí)e o tradi&ní britsk! humor, kter!

se divákovi v samoz(ejmém Cleeseov" podání
dostane pod k'#i. Re#ijní klapky se ujal re-
nomovan! reklamní a dnes ji# i filmov! re#i-
sér Tomá) Ma)ín. I proto p(ekvapí, #e rozpo-
&et celé kampan" je srovnateln! s t"mi p(ed-
chozími. Za osv"#ení televizního éteru a ná-
paditost se mi chce vedení olympijského v!bo-
ru zatleskat. A tleskal bych, pokud by se ne-
jednalo o to samé vedení, které spole&n" s ve-
dením $eského svazu t"lesné v!chovy ml&ky
a ne&inn" p(ihlí#elo, jak hlavní zdroj financo-
vání &eského sportu, sázková spole&nost Saz-
ka, mizí v nenávratnu. Tuto tragédii &eského
sportu lze dnes vzít pouze s typick!m anglic-
k!m nadhledem a (e&í televizních spot' zvo-
lat: „P(ipravte se na Lond!n, olympiáda je
blízko!“ FILIP UHLÍ!

Philadelphie zavítala do Buffala
a b!hem úvodních sedmi minut mu
nasázela t"i góly. Asistencí se u nich
p"i#inili Vorá#ek a Jágr, kter$ bodoval
u% popáté v "ad!. Gólová smr&' vyhna-
la z klece jedni#ku domácích Ryana
Millera. „Rád bych chytal lépe a víc
pomáhal t$mu,“ omlouval se po zápa-
se smutn$ Miller. Jágr se díky své na-
hrávce posunul v tabulce produktivity
mezi #esk$mi hrá#i v NHL na druhé
místo. O bod za Milana Michálka.

V Coloradu se #inil Radim Vrbata,
kter$ se postaral o dv! branky Phoeni-
xu. Sv(j první gól vst"elil na konci dru-
hé t"etiny po p"ihrávce Martina Han-
zala. „Je mezi námi dobrá chemie. Ro-
zumíme si, vytvá"íme si &ance a zatím
nám to tam padá,“ chválil svého spo-
luhrá#e rodák z Mladé Boleslavi. Chví-
li po Vrbatov! brance sice Colorado
sní%ilo na 1:2, ale to bylo z jeho strany
v&e. Vít!zství host( pe#etil dal&ím gó-

lem Lauri Korpikoski, kterému p"ihrá-
val Rostislav Klesla, a op!t Vrbata,
jen% st"ílel do prázdné branky domá-
cích.

Posledním t$mem, kter$ porazil
protivníka na jeho vlastní p(d!, bylo
Toronto. To získalo dva body ze zápasu
proti New Jersey. Na za#átku druhého
d!jství sice vyrovnával na 2:2 Patrik
Eliá&, odpov!dí v&ak byl hattrick do-
mácího Joffreyho Lupula. „Kdy% pro-
hráváte o dva góly, musíte napadat,
vynutit si tlak a zkou&et co nej#ast!ji
st"ílet. Jen%e my jsme za celou t"etinu
vyst"elili #ty"ikrát nebo p!tkrát na
branku, a to je sakra málo,“ st!%oval si
po zápase na v$kon svého t$mu Eliá&.

P!EMEK ADAMEC

St"eda nabídla dohrávku zbyl$ch zápa-
s( Ligy mistr(. Real Madrid si po vít!-
zném zápase s Olympikem Lyon jako
t"etí celek zajistil postup do jarní fáze
sout!%e. I ostatní utkání nabídla mno-
ho zajímav$ch okam%ik(.

V hlavních rolích: Gómez, 
Fernández
)lágrem st"edy byl zápas mnichov-

ského Bayernu na domácí p(d! s SSC
Neapol. Ital(m chyb!l vyfaulovan$ ob-
ránce Cannavaro, tak%e se rozhodli vsa-
dit na úto#n$ styl. To se jim vymstilo.

V 17. minut! otev"el skóre Mario
Gómez a Mnichov vedl 1:0. Hrá#i Nea -
pole byli zasko#eni, kdy% se situace ve

23. minut! opakovala. V$born! hrající
Gómez pak p"idal je&t! t"etí gól a za-
jistil si tak hattrick u% v prvním polo-
#ase. )okovaní hrá#i Neapole sta#ili
v poslední minut! první p(le jen sní%it
na 3:1 gólem Fernándeze.

Druh$ polo#as p"inesl mnohem na-
pínav!j&í hru, ale i nep"íjemné zran!ní
mnichovského Bastiana Schweinstei-
gera. P"i souboji ve vzduchu se st"etl
s Gökhanem Inlerem a opustil h"i&t!
na nosítkách se zlomenou klí#ní kostí.
Musel b$t operován a #ty"i a% &est t$d-
n( si nezahraje. „Jeho zran!ní nás citel-
n! oslabí, proto%e je momentáln! ve
vynikající form!,“ uvedl trenér n!mec-
kého celku Jupp Heynckes pro Sky TV.

Neapol stihla deset minut p"ed
koncem sní%it na 3:2, ale Mnichov si
u% vít!zství nenechal utéct. P"iblí%il se
tak postupu do jarní #ásti Ligy mistr(.

Senzace ze !v"carska
Utkání Benfiky Lisabon s FC Basilej

p"ineslo p"ekvapení. O#ekávalo se, %e
portugalsk$ t$m na domácí p(d! Ba-
silej p"ehraje a zajistí si postup do os-
mifinálové #ásti nejpresti%n!j&í evrop-
ské sout!%e. 

Basilej ukázala u% d"íve, %e umí &o-
kovat – p"ipome*me remízu 3:3
s Manchesterem United. Body si od-
vá%ela i z portugalské metropole,
i kdy% po p!ti minutách na h"i&ti sou-
pe"e prohrávala. )v$ca"i nastoupili
bez tradi#ních opor t$mu – nemocné-
ho Marco Strellera a zran!ného Alexe
Freie. Místo nich se ukázali Jacques
Zoua se Scottem Chipperfieldem. 

B!%ela 64. minuta, kdy% Chipper -
field p"ihrál Benjaminu Huggelovi,
kter$ srovnal skóre na 1:1. Do konce
zápasu se nic nezm!nilo. Heiko Vogel,
trenér &v$carského celku, hru sv$ch
sv!"enc( ocenil: „Pro ná& t$m hovo"í
i to, jak v&ichni hrá#i nastoupili p"ipra-
veni se ob!tovat jeden pro druhého
a díky tomu dokázali p"edvést tento
vrcholn$ v$kon.“ Basilej si z Lisabonu
odvezla bod a v tabulce skupiny C se
dr%í na t"etím míst!.

MICHAELA KRATOCHVÍLOVÁ

+esk$ silni#ní cyklista Roman Kreuziger
bude od zít"ka #estn$m hostem Sv!to-
vého poháru dráhové cyklistiky. V ka-
za&ské metropoli Astana, která je záro-
ve* sídlem jeho t$mu, se bude podílet
na propagaci cyklistiky. „Sv!'ák v Asta-
n! je pom!rn! velká událost. Velodrom
jsme p"ed rokem slavnostn! otvírali
a tohle bude první skute#n! velká mezi-
národní prov!rka,“ prozradil jeden z lí-
dr( stáje Astana na svém webu.

Po krátké dovolené a pond!lním zá-
v!re#ném vy&et"ení zlomené ruky tak
bude svému zam!stnavateli op!t k di-
spozici. „Ruka se stoprocentn! zaho-
jila. Sice to trvalo o n!co déle, ne%

jsem #ekal, ale te, u% m(%u po dovo-
lené sko#it naplno do tréninku bez ja-
kéhokoliv omezení,“ dodal k lé#b! zra-
n!ní, které si p"ivodil v #ervenci b!-
hem Tour de France.

Zárove* uvedl, %e do 10. prosince
je&t! nezve"ejní program p"í&tí sezony.
P"edpokládá se, %e op!t pojede Tour
de France. Slavn$ závod si jako priori-
tu ur#il také Alberto Contador. Popu-
lární )pan!l se v&ak nejd"íve bude há-
jit p"ed Mezinárodní sportovní arbitrá-
%í. Rok star$ p"ípad dopingového ná-
lezu má b$t rozuzlen v Lausanne 21. a%
23. listopadu. 

DOMINIK HEJBAL

Vzpomínáte na polo&asové faux-pas komentá-
torského dua Bosák-Táborsk! z utkání Mladé
Boleslavi se Slavií? Vid"li jste divadelní hru
„Ivánku kamaráde…“? P(edpokládám, #e
drtivá v"t)ina fotbalov!ch fanou)k' ano. Kdo
z vás v)ak zaregistroval v!roky spar*anského
trenéra Martina Ha)ka pro fanou)kovsk! web
spartaforever.cz z 23. (íjna? Sám se divím, #e
tento rozhovor z'stal tak(ka nepov)imnut. $e-
kal jsem, #e n"které odpov"di vyvolají skandál.
K mému údivu se tak nestalo. 

„Tady prakticky neexistuje objektivní &lá-
nek o fotbale,“ podniká b!val! zálo#ník první
v!pad protinoviná('m. „To není sportovní
&tení, to je sportovní bulvár a to je to, co se
jim tam p(esn" hodí. To je to, co &tená( chce.

Spole&enská objednávka,“ hodnotí komentá-
(e Ladislava Vízka v deníku Sport a stejné-
mu periodiku adresuje dal)í v!tky. „Oni je
(pozn. &tená(e) vmanipulujou, #e ty lidi n"co
cht"j. T(eba porá#ku Sparty.Lidi si pak my-
slej, #e je to jejich názor, ale oni jsou do toho
vmanipulovávan!,“ pokra&uje bratr legen-
dárního hokejového branká(e Dominika
Ha)ka. „A te+ ty lidi co chodí na fotbal a t(e-
ba nev"dí, tak si to vezmou za sv!. To vidim,
jak mi pak argumentujou stejnejma ne-
smyslama.“ Dvaa&ty(icetilet! odchovanec
Par dubic se v)ak nenechá vykolejit. „,íkám:
Vem si plusy, vem si mínusy, porovnej si to
a vyhodno* si to cel!… jestli to sedí, nebo ne-
sedí. Jen#e to nikdo neud"lá, jen pasivn"

vst(ebávají ty informace z periodik.“ A ná-
sledn" ukazuje na viníky: „Cel! to klima vy-
tvá(í nejmenovan! noviny, kter! o tom jako
jedin! pí)ou v dostate&n" )irokym záb"ru, ale
&asto tenden&n".

Te+ kdy# poslouchám ty bejval! trenéry.
N"kter! jsou zhrzen!, tak si to tam… to cej-
tí), takovou tu ura#enou je)itnost… n"kte(í
trené(i cejtí, #e by to je)t" n"kde rádi vzali,
tak#e to )telujou jakoby tak, #e jsou p(ipra-
vení.“

Uznejte sami, #e i tento Ha)k'v po&in by
si zaslou#il více popularity. A* u# formou di-
vadelní hry nebo rapovou verzí jako v!roky
dua Bosák & Táborsk!.

DOMINIK HEJBAL

Ve t#ech zápasech NHL v noci na dne$ek vít%zily v"hradn% hostující celky
a &e$tí hokejisté byli u toho. Zvlá$tní pozornost na sebe strhával Jaromír
Jágr v dresu Philadelphie, kter" byl vyhlá$en t#etí hv%zdou zápasu. Bl"skl
se také Radim Vrbata, jen' dvakrát skóroval. V zápase (ábl) z New Jersey
se do st#eleck"ch tabulek gólem zapsal i Patrik Eliá$.

V"sledky: 
Buffalo - Philadelphia 2:3 
Colorado - Phoenix 1:4 
New Jersey - Toronto 3:5 

Sv#$ák v Astan# je velká 
událost, "íká Kreuziger

St"ede%ní kolo Ligy mistr&: p#t gól&
v Mnichov# a p"ekvapení v Lisabonu

Ticket to London, Cleese

Jak Martin Ha'ek málem trumfnul Bosáka

Foto:  daylife.com


