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Migranti jsou lidé, ne čísla Foto: archiv

Šance na ukončení
syrského konfliktu
vídeň/Praha – ve vídni dnes zapo -
čala dvoudenní jednání o ukončení
války v Sýrii. Rozhovory se poprvé
uskuteční za přítomnosti proti sobě
stojících regionálních mocností –
Íránu a Saudské arábie. Podle brit-
ského deníku The Guardian tak vy -
svit la naděje na sepsání dohody 
o mí rovém uspořádání. 

Západní diplomaté budou jedno -
hlasně požadovat stanovení přesného
časového harmonogramu pro pře-
chodné období a termín Asadova od-
chodu. Přechodný časový úsek setrvá -
ní Asada v čele státu připustilo také
Turecko. Přestože by v rakouské met -
ropoli mohl začít vznikat obrys pro
mírová uspořádání v Sýrii, očeká vá se
tvrdý a vleklý proces.

„Chceme najít kompromisní řešení,
které nám umožní pohnout se dopře-
du směrem k politickému řešení ob -
čan ské války v  Sýrii,“ potvrdil po
včerejším jednání britský ministr za -
hraničí Philip Hammond, jenž hovořil
jak se svým saúdským protějškem
Ádilem Džubajrem, tak i s králem Sal -
mánem. Saúdové upozornili, že
úspěš nost rozhovorů závisí přede-
vším na snaze Ruska a Íránu nalézt
řešení. Moskva společně s Teheránem
připomínají, že závisí především na
syrském lidu, zda-li v hlasování bude
chtít Asadovo setrvání nebo odchod
z úřadu. Vzhledem k válečnému stavu
v zemi a nadvládě znesvářených frak -
cí ale Západ o hlasování pochybuje.

Dominika mňuková

Vážený čtenáři,
včera, v den výročí vyhlášení samo -
statného československého státu, pro -
běhlo na Hradě slavnostní předávání
státních vyznamenání. Více důleži-
tosti bych však momentálně této cere-
monii nepřikládal vzhledem k uply -
nu lému kongresu nezis kových orga-
nizací o uprchlické krizi a hlavně
probíhajícímu jednání ve Vídni
o ukon čení války v Sýrii. Jsem si jistý,
že tentokrát je vypichování tématu
syr ského konfliktu opravdu na místě,
neboť zrovna teď vyvstává reálná
možnost, že s válkou bude konec. Vě -
nujte tedy chvíli vašeho času přečtení
dnešní Fleše. Vě řím, že stejně tak jako
mně, i vám bude připadat rozdávání
státních medailí jako příjemné uvol-
nění napětí po pře čtení zpráv o zásad-
ním světovém dění.

redakce a šéfredaktor 
Marek CieSlar

Praha – „Potřeby rostou, zajišťo -
vání zdrojů také, ale financování
není do statečné. Snažíme se dávat
lidem budoucnost, ale nezbytně po -
třebujeme politický zásah. Human-
itární pracovníci nedokážou prob-
lém vyřešit, jen zmírní jeho dopad,“
konstatovala minulý týden na úvod
třetího mezi národního humanitár -
ního kongresu evropských nezisko -
vých organizací Celia Cranfield z or-
ganizace voiCe. kromě situace
v ne ziskové sféře účast níci kongresu
probrali také koordinaci mezi jed-
notlivými organizacemi a státními
složkami, rychlost reakce a bezpeč -
nost, uprchlickou kri zi ne bo situaci
v africe a na Blízkém východě.

Mírná kritika hned ze začátku pad-
la směrem k OSN, jejíž role poslední
dobou přestává být klíčovou a největ -
ším globálním dárcem se staly Spo-
jené státy. Přítomní zástupci organiza-
cí se shodli, že do budoucna chtějí
zvýšit podíl Evropské unie na humani -
tární pomoci a učinit z  ní jednoho
z nejvlivnějších a nejčastějších aktérů.
„Také chceme, aby se různých huma -
nitárních kongresů účastnili členové
vlády, například aby byl někdo z nich
dnes tady, aby přihlíželi krizím a ze-
silovali hlasy humanitářů,“ prohlásila
Cranfield.

Nagi Khalil z humanitární organi-
zace ADRA pro Blízký východ a sever -
ní Afriku poukázal na rozdíly mezi
roky 1995 a 2015. Došlo k  poklesu
obětí přírodních katastrof, zato se
zvýšil počet mrtvých vinou lidských
konfliktů, počet vysídlených osob
stoupl o 32 milionů a množství uprch-
líků je taktéž vyšší. Účastníci se ovšem
shodli, že se značně zlepšila schop-
nost a rychlost reagovat. Zvýšilo se fi-
nancování jak ze státního, tak ze
soukromého sektoru. Díky internetu
a sociálním sítím se zdokonalila ko-
munikace, technický vývoj zlepšil lo-
gistiku. Kvůli nárůstu krizových situa -
cí je ale stále co zlepšovat. „Je nutné
zapracovat zejména na bezpečnosti.

Praha – Strana soukromníků České
republiky společně se Stranou svo-
bodných občanů uspořáda la na
státní svátek osmadvacátého října
protest proti elektronické evidenci
tržeb. na akci přišlo demonstrovat
několik stovek lidí, kterým nechy-
běly transparenty vyjadřující ne-
souhlas s plány současné levicové
vlády. 

Zhruba tři stovky protestujících se
sešly v den 97. výročí vzniku samostat-
ného Československa na Václavském
náměstí v Praze na protestní akci pro-
ti zavedení elektronické evidence
tržeb. Tu pořádala Strana soukrom-
níků před  sedy Petra Bajera a Svobod-
ní europoslance Petra Macha. Přes to -
že obě strany organizovaly demon -
straci spo leč ně, odlišily se od sebe ba -
rev ně. Sou k romníci si oblékli žluté re-

flexní vesty, Svobodní zůstali věrní své
zelené. 

Zavedení elektronické evidence
tržeb čeká závěrečné třetí čtení. Vláda
si od zavedení systému slibuje ome ze -
ní šedé ekonomiky a zlepšení výběru
daní. Pravicová opozice se ale domní -
vá, že většině podnikatelů přinese
pou ze potíže a mnohým z nich bude
hrozit likvidace. 

Transparenty protestujících, kteří
zastupovali takřka všechny kraje ČR,
hlásaly nejrůznější slogany, například
„Už žádné klacky pod nohy“, „Za svo-
bodné podnikání“ či „EET = StB“.
Někteří odvážlivci pak hrdě nesli nad
hlavami nekompromisní vzkaz minis -
tru financí Andreji Babišovi (ANO)
„Babiši, táhni s EET, ty kuní ksichte!“. 

Kromě předsedů dvou stran se na
celé akci podílely také Asociace pod-

nikatelů a manažerů v čele s Rado mi -
lem Bábkem, Sdružení živnostníků
předsedy Bedřicha Dandy a Asociace
soukromého zemědělství České re-
publiky, kterou zastupoval šéf usku-
pení Josef Stehlík. Ten zdůraznil, že
maloobchodní jednotky a vesnické
hos pody budou první, na které elek-
tronická evidence tržeb dopadne. 

Svůj proslov na Václavském náměs -
tí následně přednesli i předsedové Ba-
jer a Mach. Oba podotkli, že akcí chtě -
jí dát jasný vzkaz současné levicové
koaliční vládě. „Je potřeba bojovat za
svobodné podnikání, abychom náho -
dou jednou neslavili místo Dne stát-
nosti Den znárodnění, to už tady jed-
nou bylo,“ zdůraznil Bajer.  

Mach upozornil na to, že uprchlická
krize a spory členských států Evrop-
ské unie v poslední době upozaďují

problémy v České republice: „Při vší
kritice těch nesmyslných kvót na mi-
granty, při všem, co se valí z Bruselu,
nesmíme zapomenout, že ohrožování
svobody nepřichází jen z Evropské
unie, ale i z naší vlády.“ 

V závěru se na pódiu ukázal také
mís topředseda Strany Soukromníků
Rudolf Beránek, jenž přečetl Václav -
skou smlouvu. Výzva apeluje na obča -
ny, aby se vyjádřili k současné vládní
politice, která se snaží zničit poslední
zbytky podnikatelských svobod. Lis -
tinu podepsali předsedové obou stran
i zúčastněných profesních sdružení. 

Akci zakončil zpěvák Bohuš Matuš,
který zazpíval českou hymnu. Po ní
ještě následovalo závěrečné skando -
vání fráze „EET nechceme!“. 

aDéla oČenášková

Humanitární kongres: Stavění zdi
je jenom otáčení se zády k problému

Trendem se bohužel stále častěji stá-
vají únosy humanitárních pracovní -
ků,“ poznamenal Khalil. „Životy nás 
i našich kolegů jsou denně v sázce. Za-
číná být čím dál víc nebezpečné být
dobrovolníkem,“ doplnil Peter Crich-
ton z Concern Worldwide.

Tématem konference se stala i hoj -
ně diskutovaná uprchlická krize – by-
lo poukázáno na fakt, že není jen pro -
blémem Evropy, ale týká se například
i Afriky, kde operuje hnutí Boko
Haram, nebo oblasti Myanmaru, která
čelí teroristickým útokům striktně
pravicových buddhistů. Pomoc v těch-
to oblastech je prý navzdory potře-
bám minimální. Největší rozruch způ-
sobili uprchlíci v Evropě, přitom mezi
státy s  největším přílivem migrantů
patří Turecko, Írán, Pákistán, Libanon
a Jordánsko. „Jde o krizi managemen-
tu, ne humanitární krizi. Jde o prob-
lém koordinace. Okolo je spousta

mediálního humbuku, ale žádný koor-
dinační systém, který by pomáhal.
Také politika má příliš velké slovo.
Musí vzniknout organizace, která by
převzala práci za vládu, zastoupila by
ji,“ komentoval situaci Cesare Fermi
z organizace INTERSOS. 

Do pomoci by se dle zúčastněných
měla zapojit také ministerstva zdra -
votnictví. Měla by spolupracovat
s  agenturami, poskytovat zdravotní
péči a pomáhat s  transportem žen,
dětí a starých a nemocných lidí. „Jsou
to lidé, ne statistiky. Na lodích, které
je převáží na Evropský kontinent, že-
ny rodí bez lékařské pomoci, nikdo
nemá dostatek vody, šíří se nemoci,
rodiny se po absolvování kompliko-
vané a dlouhé cesty často již nikdy
neshledají. Musíme pomáhat víc. Na -
příklad zvýšit kapacitu klinik na zá -
chran ných lodích. Denně lidem ošet -
řu jeme rány utržené během mučení

v  Libyi. Často slýcháme: Jestli mě
pošlete zpět, raději se utopím v moři.
Tito lidé jsou přeživší migranti, ne
ekonomičtí migranti,“ popisovala
vlastní zkušenosti Lindis Hurum, ko-
ordinátorka záchranných akcí Lékařů
bez hranic ve Středozemním moři. 

Účastníci kongresu kolektivně  od -
soudili počínání některých evrop-
ských států, které v momentě vstupu
na své území označí každého migran-
ta číslem. To podle nich působí jako
dehumanizace a odnětí důstojnosti.
V  nelibost také vešla míra odporu,
která se v podobě xenofobních orga-
nizací ozývá z různých koutů Evropy.
„Stavění zdi je jenom otáčení se zády
k problému. Lidé budou stále přichá -
zet. Myslíte si, že se lidé otočí a odplují
zpět na lodi? Po tom všem, co museli
přetrpět a překonat, ne,“ doplnila na
závěr Lindis Hurum.

Dominika mňuková

Svobodní a Soukromníci protestovali za práva živnostníků
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Soul – v rezortu Kumgang v dia-
mantových horách na jihu KLdr se
konaly dvě série schůzek příbu-
zných, kteří byli rozděleni korej-
skou válkou v letech 1950–1953. Po-
slední schůzka tohoto typu proběh-
la minulý rok v únoru. 

Z Jižní Koreje odjelo do rezortu ko-
lem 250 účastníků, kteří byli vybráni
pomocí loterie. Zájem o tyto schůzky
je tradičně velký, protože pro mnohé
se jedná o první možnost shledat se se
svými příbuznými z druhé strany hra-
nic po více než 60 letech. V naprosté
většině případů se také jedná o setkání
poslední, a to z důvodu vy sokého věku
účastníků a malých frek vencí schůzek.
Severní strana způsob výběru účastní-
ků tají, ale je více než pravděpodobné,
že se pod horu Kumgang smí dostavit
jen ti, kteří jsou věrni režimu diktátora
Kim Čong-una.

Letošní schůzky byly domluveny už
v srpnu. Jejich cílem bylo snížit napětí
mezi sousedními zeměmi, které panu-
je od doby, kdy byli poblíž hranic
zmrzačeni dva jihokorejští vojáci po
výbuchu nášlapné miny. Soul vinil z in-
cidentu právě Pchjongjang.

Při setkání je zakázáno řešit politic-
kou a životní úroveň v KLDR a jiná
choulostivá témata. Rozhovory probí-

hají pod neustálým dozorem severo-
korejských i jihokorejských činitelů.
To znamená, že rodiny pro sebe nema-
jí čas v soukromí. Je však možné při-
vézt svým příbuzným dárky. Většinou
se jedná o peníze, oblečení a potra -
viny.

Historicky první schůzka se konala
v roce 1985, ale následující byly z dů-
vodu rostoucího napětí zrušeny. Další
setkání se konalo až v roce 2000. Od té
doby proběhlo již dvacet schůzek
s počtem účastníků kolem devatenácti
tisíc. Jejich četnost vždy záleží na mo-
mentálním politickém vztahu mezi ze-
měmi. Mimo tato setkání rodiny ne-
smí své příbuzné kontaktovat, pokud
nemají potřebná povolení od vládních
autorit. Tyto dokumenty jsou ale pro
obyčejné Korejce těžko dostupné. 

Setkání reflektují současnou situaci
na Korejském poloostrově, který je od
roku 1953, kdy skončila válka, rozdě-
len na dvě země. Sever je pod vládou
diktátora Kim Čong-una, jih je demo-
kratická a ekonomicky vyspělá země.
Obě republiky jsou de facto v neustále
trvajícím válečném konfliktu a znepřá-
telené strany bedlivě sledují počínání
svých sousedů.

LuKáŠ aLTMan

Praha – Petr Pithart, známý peda-
gog, esejista, právník, politik a sig-
natář charty 77 pokřtil 27. října
svou novou knihu s názvem Po
devětaosmde sátém s podtitulem
roz pomínání a pře mítání. díky
slavnostnímu setkání jsme se mohli
o obsahu jeho knihy dozvědět více.

Kniha zachycuje události a celkové
dění v rozmezí let 1990–1994 v býva-
lém Československu a poz ději v České
republice. Období plné změn a rozpo-
rů. Petr Pithart působil tehdy v politice
aktivně. V minulosti byl jedním ze sig-
natářů Charty 77 a upozornil na sebe
i v oblasti samizdatové literatury. V ro-
ce 1989 se podílel za založení Občan-
ského fóra a v letech 1990–1992 se
stal v rámci federace předsedou vlády.
Byl také jednou z klíčových osobností
Občanského hnutí. 

Rok 1994 je pro dílo sice konečný,
avšak autor byl na politické scéně vi-
dět i nadále. Na přelomu tisíciletí se
v politice angažoval v roli senátora.
V roce 2003 dokonce kandidoval na
funkci prezidenta České republiky. 

Křest knihy se uskutečnil v Literární
kavárně Academia a pozvání přijalo
několik zajímavých hostů. Úvodního
slova se chopil Jiří Padevět, ředitel na-
kladatelství Academia. Hovořil o Pit -
hartovi jako o uvědomělém a chápa-
vém člověku, o někom, kdo pro společ-
nost dokázal obětovat své vlastní po-
hodlí. Připomněl, jak přelomová a zá-
roveň bizarní byla situace ve střední
Evropě po roce 1989. Nakonec podot-
kl, že je mu ohromnou ctí vydávat au-
torovy knihy. 

Kmotrem knihy se stal Pavel Baran.
Ve svém projevu představil knihu jako
výzvu ke společenskému myšlení. Kni-
ha je podle něj mnohem více, než jen
přiblížení zákulisí tehdejší českoslo-
venské politické scény. Autor si zde po-
hrává s existenciálními otázkami a ko-
ketuje s filozofií. Brouzdá svou pamětí
a nastiňuje zajímavé skutečnosti, pre-
zentuje své vlastní teze. Čtyři roky po

převratu reflektuje Pithart podle Bara-
na zcela objektivně, což rozhodně není
jednoduché, jelikož v nich sám výrazně
figuroval. Dokázal však zhodnotit i svá
vlastní pochybení. Celé dílo považuje
za autentické svědectví o listopadu ’89
a o tom, co přišlo po něm. „Poctivá
a opravdová kniha. Berte, dokud je!“
ukončil svou řeč kmotr publikace.

Sám autor se k řečnickému stolku
postavil velmi skromně a úvodem po-
děkoval za laskavá slova svých kolegů.
Kniha podle něj bude vybízet k pole-
mikám a provokovat. Není to chrono-
logie ani politická analýza, snad nepa-
tří pod žádný dosud definovaný žánr.
Vstupuje i do současných dějů a najde-
me zde i komentáře, např. k uprchlic-
ké krizi. Autor poukázal na nezvykle
dlouhý úvod své knihy, v němž se táže:
„Co se to s námi stalo?“ Odpověď na
tuto otázku nelze najít pouze na něko-
lika málo řádcích. Kniha je bezesporu
kontroverzní, na kritiku je však autor
podle svých slov připraven. Ve svém
projevu děkoval především vydavateli
Jiřímu Padevětovi a Karolíně Neprašo-
vé, která souhlasila s využitím kreseb
svého otce Karla Nepraše, dlouholeté-
ho přítele a spolupracovníka Petra Pit -
harta. Závěrem vzpomínal na svou
první knihu s názvem Devětaosmdesá-
tý, která rovněž vyšla v nakladatelství
Academia.

Jako poslední promluvil editor kni-
hy Jan Vít. Posluchačům nejprve při-
blížil svou práci: „Editor zaujímá pozi-
ci mezi autorem a jeho rukopisem.
Často je to jako na minovém poli.“
Mluvil také o lehce chaotické struktu-
ře knihy a o jejím nelehkém vzniku
a vyzdvihl otevřenost celé publikace.

Na závěr byl vyhrazen prostor pro
dotazy z publika, které zodpovídal
sám autor. Celou akci ukončil slav-
nostní přípitek. O knize však ještě
uslyší me. Již 1. prosince se o ní povede
diskuze v Knihovně Václava Havla.

anna MacKů

v  řádných parlamentních volbách
s velkým náskokem zvítězila konz-
ervativní euroskeptická strana Prá-
vo a spravedlnost. Jejím předsedou
byl Jaroslaw Kaczyński, do voleb ale
stranu vedla Beata Szydło, zřejmě
kvůli Kaczyńskeho kontroverznos-
ti.

Vítěz nedělních voleb (PiS) bude mít
v dolní komoře 235 ze 460 man dátů,
tedy většinu. Dosud vládnoucí Občan-
ské platformě (PO) se podařilo získat
138 mandátů. Do Sejmu se pro bojo va -
ly i dvě novější strany: konzer vativně-
liberálně-národovecké hnutí Ku  kiz15
neolibe rální Moderní.pl. V úte rý vý -
sledek oznámila volební komise. 

Letošní volby se od všech předcho -

zích odlišily obrovským množst vím
billboardů, dosud v Polsku nevída -
ným. Byly to ale události před kam-
paní, které o výsledku voleb rozhodly.
Kampaň nijak zásadně neovlivnila
frustrované voliče, kteří nepociťovali
a nepociťují deklarované zlepšení –
ačkoliv Polsko nikdy nebylo tak boha -
té a v jeho prospěch mluví i čísla. Neza-
městnanost sice klesá, na výcho dě Pol-
ska je ale stále třikrát větší než v ostat-
ních regionech.

PiS cílilo kampaň na ekonomické
aspekty a opakovalo, že hospodářský
růst není v domácnostech vidět. Po-
kud by kampaň postavilo na kulturně-
společenském základu, pravděpodob-
ně by nezískalo voliče středu, kteří šli

Polsko má výsledky voleb 

Korejské rodiny se po letech setkaly

Nová kniha Petra Pitharta

Praha – Italský kulturní institut
uspořádal 26. října konferenci a pre-
zentaci knihy Spravedlivý riskuje –
Karel Weirich, český novinář a za-
chránce Židů v Itálii. akce proběhla
v rámci Týdne italského jazyka ve
světě, ve spolupráci se spolkem Gari -
wo – zahrada Spravedlivých, Kar -
melitánským nakladatelstvím, kte-
ré vydalo knihu v českém překladu
a pod záštitou velvyslanectví Italské
republiky v Praze.

Pozvání přijal kardinál Dominik Du-
ka, neteř Karla Weiricha Helena Weiri-
chová, autor knihy Alberto Tronchin,
profesor Francesco Leoncini z benát-
ské Univerzity Ca’Foscari, předseda
spolku Gariwo – Zahrada Spravedli-
vých Andreas Pieralli a v neposlední řa-
dě redaktor Karmelitánského naklada-
telství Pavel Mareš. Velvyslanec Italské
repub liky v Praze, Aldo Amati, se bohu-
žel kvůli úředním záležitostem v Římě
nemohl konference zúčastnit. Večer
zahájil ředitel Italského kulturního in-
stitutu Giovanni Sciola.

Slavnostní sál Italského kulturního
institutu ve Šporkově ulici naplnilo
v pondělní podvečer asi 120 návštěvní-
ků, kteří si přišli poslechnout příběh
odvážného, skromného a v České Re-
publice nepříliš známého zachránce
Židů Karla Weiricha. Konference byla
vedena jak v českém, tak v italském ja-
zyce. Krátkou úvodní řečí v italštině
zahájil ředitel institutu Giovanni Scio-
la, poté slovo převzal Andreas Pieralli,
který hovořil plynule česky. 

Ten, jakožto předseda spolku Gari-
wo, představil tuto neziskovou organi-
zaci založenou roku 2000 v Itálii. Gari-
wo, po vzoru Zahrady Spravedlivých
Yad Vashem v Jeruzalémě, mimo jiné
symbolicky vysazuje stromy na pamět-
ních místech, kde se odehrály v průbě-
hu 20. století masové vraždy či zločiny
proti lidskosti.

V konferenci pokračoval pražský ar-
cibiskup kardinál Duka. Ten pub likum
obeznámil především s nábožensko-
historickým kontextem Weirichovy
doby. Karel Weirich měl mnoho kon-
taktů z různých společenských okru-
hů, které mu umožnily provázat po-
třebné instituce a sehnat prostředky
k pomoci. Spolupracoval i s církevními
hodnostáři – s nunciem Saverio Ritte-
rem (diplomat zastupující Svatý stolec
u vlády ČSR, pozn. autora) a Giovan-
nim Battistou Montinim, budoucím
papežem Pavlem VI.

Redaktor Karmelitánského nakla-
datelství, Pavel Mareš, na začátek své-
ho proslovu poděkoval překladatelce
knihy Heleně Tůmové, která odvedla
skvělou práci. Objasnil, že původní
italský název Un „giusto“ ritrovato. Ka-
rel Weirich: la Resistenza civile e il salva-
taggio degli ebrei in Italia má slovo
„spravedlivý“ v uvozovkách, což by
mohlo na české čtenáře působit iro -
nicky, proto se nakladatelství rozhodlo
pozměnit název na Spravedlivý riskuje. 

Jako pátý host vystoupil italský pro-
fesor Leonchini, který vyučuje na uni-
verzitě Ca’Foscari dějiny střední Evro-

py a řídí Masarykův institut, jež se za-
bývá dějinami Československa v mezi-
válečném období a po roce 1948. Před-
nášel i na Univerzitě Karlově. Autor
knihy, Alberto Tronchin, byl jeho žá-
kem. Leonchini mluvil o vědeckých
vztazích Itálie a ČR.

Na závěr promluvil sám Alberto
Tronchin. Ten se snažil publiku přiblí-
žit život samotného hlavního hrdiny
Karla Weiricha. Karlův otec pocházel
ze severních Čech. Tronchin věrně po-
psal Karlova studia, pracovní zkuše-
nosti (např. spolupráci s ČTK) i okol-
nosti založení Svatováclavského fon-
du – asociace, jejímž cílem bylo pomá-
hat československým židovským
uprch líkům, kteří se v Itálii ocitli v ne-
snázích. 

Po proslovech čestných hostů násle-
dovala diskuze. Zde dostala příležitost
zavzpomínat na svého strýčka Helena
Wierichová. Popsala ho jako veselého,
skromného, obyčejného člověka, který
považoval pomoc Židům za samozřej-
most. Jeden z hostů uvedl příběh
o koncentračním táboře Ferramonti di
Tarsia v Kalábrii, kde bylo vězněno ně-
kolik set československých Židů. Po-
slední příspěvek diskuze patřil zástup-
ci ČTK, který podrobněji popsal spolu-
práci kanceláře s Karlem Weirichem
v letech 1934–1948. 

Podařený večer ukončil ředitel Ital-
ského kulturního institutu Giovanni
Sciola a to pozváním hostů na hromad-
ný přípitek. 

Tereza ŠedIvá

Konference o životě Karla Weiricha

PiS volit kvů li nespokojenosti s Ob-
čanskou platformou. Právě liberální
Občanská platforma současné pre -
miér ky Ewy Kopaczové vládla podru-
hé za sebou v koalici s agrární Polskou
lidovou stranou. Velkou roli sehrála
únava voličů z osm let trva jící koalice
a rozhořčení z odposlechové aféry
z loň ského srpna, která odhalila intri-
ky některých politiků Občanské plat-
formy a ukázala jejich cynismus a vul-
gárnost.

Poučilo se ale Kaczyńského Právo
a spravedlnost ze své vlády v letech
2005 až 2007? Pravděpodobně nemá
dostatek lidí s politickou představou
PiSu a schopností převádět program
do legislativy a vést podle něj stát. Po-
kud se Kaczyńskému nepodaří sehnat
schopné poslance, těžko bude moci
pomýš let na úspěch v příštích parla-
mentních volbách. 

Jak se Polsko změní z hlediska za-
hraniční politiky lze usuzovat z Ka -
czynského obdivu k maďarskému pre-
zidentovi Viktoru Orbánovi. Podle Ví-
ta Dostála z Asociace pro mezinárodní
otázky se změ ny pravděpodobně pro-
jeví ve třech oblastech. Polsko-němec-
ké vztahy se bude snažit moderovat
Polsko. Změní se i rétorika Polska
k EU, kterou ovšem tíží vážnější prob-
lémy než Polsko (Brexit, situace na
Ukrajině, uprchlická krize). Třetí ob-
lastí je politika střední Evropy – podle
PiSu ji Občanská platforma zanedbá-
vala. Částečně i kvůli nedostatečné po-
zornosti Polska se autoritářský Viktor
Orbán obrací na Rusko (ve kterém ale
Kaczynski spojence nevidí).

Možné ochlazení vztahů Polska
a Evropy podle některých zavinila pří-
lišná náklonnost Donalda Tuska, sou-
časného předsedy Evropské rady a bý-
valého lídra PO, k Bru selu. Právě kvůli
jeho odchodu zůstala strana bez silné
osobnosti a za svou aroganci a aféry
musela zaplatit. 

Tereza Čechová

Setkání u hory Kumgang Foto Reuters

Beata Szydło Foto archiv
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Tématem letošního Designbloku byla svoboda Foto: archiv

Praha – Při příležitosti 130. výročí
otevřela dveře veřejnosti budova
Vysoké školy uměleckoprů mys lové
na Palachově náměstí. Ve dnech 22.
až 27. října si návštěvníci mohli
prohlédnout celý interiér uMPruM
včetně ateliérů. škola byla oficiálně
otevřena na podzim roku 1885 jako
první své ho druhu u nás. 

Hned ve foyer si návštěvníci pro -
hlédli výstavu Chataři od fotografa
Pavla Štěcha, která vznikla pod zášti-
tou kurátorky Hany Buddeus. Foto -
grafie typických obyvatel chatek
a cha tařských kolonií především z do-
by předrevoluční doplňovalo staré ko -
lečko opřené o stěnu, které celé míst-
nosti dodávalo odpovídající atmosfé -
ru. 

Už i chodby by mohly být považo -
vány za výstavu. Jsou sice liduprázd-
né, zato přeplněné starými výtvory
studentů, nejrůznějšími materiály,

plátny, žebříky a nepovedenými so -
chami. Mnohé dveře a zdi, ze kterých
se na některých místech loupala omít-
ka, zdobily nápisy a poselství různých
generací studentů umění.

Postupně mohli lidé projít tři patra
a přízemí, celkem tedy asi 22 ateliérů.
„Prezentaci ateliérů jsme nechtěli sva-
zovat jednotnou kurátorskou koncep -
cí. Naopak jsme jim dali volnost, aby
u této příležitosti co nejlépe představi-
ly svou tvorbu,“ řekl k výstavě prorek-
tor pro vnější vztahy a mezi národní
spolupráci Jiří Pelcl. V každé z míst-
ností sedělo pár studentů, se kterými
bylo možno konzultovat to nejlepší
z jejich prací. Každý ateliér měl úplně
jinou atmosféru, některé působily
spíše moderně a minimalisticky, jiné
zaprášeně, z dalších zase dýchala his-
torie. Obzvlášť působivé byly zejména
práce vzniklé pod vedením Maxima
Velčovského z Atelié ru keramiky

a porcelánu, například reproduktory
vyrobené z cibulákových talířů. Měly
symbolizovat neužitečnost takového
porcelánu, který jen visí na zdi a práší
se na něj. Za pozornost stály i práce
studentů Liběny Rochové z Ateliéru
designu oděvu a obuvi, který před-
stavil svůj projekt Ikonická recyklace.

Případným zájemcům bylo také
umožněno podívat se na některé
z přednášek o teorii a dějinách umění.
Mohli se tak na chvíli ocitnout v kůži
studenta UMPRUM a nasát jedineč-
nou atmosféru školy, na které působili
i takoví umělci jako Josip Plečik (výz-
namný architekt úprav Pražského
hradu), František Ženíšek (spolu s Mi -
kolášem Alešem se podílel na výzdobě
foyer Národního divadla) nebo Josef
Václav Myslbek (autor například jez -
deckého pomníku sv. Václava). 

MahuleNa KoPecKá
KarolíNa ZiKešoVá

Praha – Čtrnáct tuzemských nakla-
datelů 22. října uvedlo na trh cel -
kem 22 knižních novinek. Došlo
k to mu při příležitosti pátého roč -
níku Knihománie, největšího kniž -
ního veletrhu v Čechách.

Knihománie slouží, podle slov je-
jího pořadatele, obchodního ředitele
Euromedia Group Josefa Pulcharta,
především k podpoře prodeje knih na
našem územím, a to zejména tradiční-
mi kamennými obchody. „Jsme rádi,
že se Knihománie stala tradicí a je
očekávaným pilířem předvánoční
knižní sezóny. Pro čtenáře je vítaným
pomocníkem a zájem nakladatelů
i knih kupců o účast v ní stále roste,“
prohlásil Pulchart.

Za brutálně upřímnou je označová-
na autobiografie Ta zrzavá fotografky
Sáry Saudkové, která o knize však
sama mluví jako o dokonalém pokr-
mu připraveném částečně z reality,
částečně z fikce. Nejprodávanější kni-

hou loňské Knihománie byla kuchař-
ka Romana Vaňka. Letos se pustil do
populárně naučné publikace Jídlo
s. r. o. a Pražské kuchařky. Další ku -
chařku  Moje domácí kuchyně napsal
Zdeněk Polreich. Dělí se v ní, nejen
o nej oblíbenější recepty, ale také o pří -
běhy ze svého soukromého života.

Čestný certifikát dostal Jaroslav Ně -
meček, jehož legendární Čtyřlístek
slaví 46 let své existence. Na pulty se
také dostalo očekávané pokračování
Deníčku moderního fotra, ve kterém
Dominik Landsman prokazuje, že být
otráven vlastním životem se může stát
základem velice slibné kariéry.

Ze zahraniční tvorby patří mezi nej -
očekávanější bestseller Dívka ve vla ku
britské novinářky Pauly Haw kins. Mi -
lovníci románů si přijdou na své
u knih Jojo Moyesové Dívka, již jsi tu
zanechal či Tentokrát to bude jinak
od Alexnadry Potterové.

PaVlíNa ProcháZKoVá

Praha – Z rozhovoru historika Jana
rychlíka s  moderátorem Vladimí -
rem Kučerou věnujícímu se historii
vznikla kniha, která od českých dě -
jin často odbočuje k veselým pří bě -
hům či vlakům. spojovacím prv -
kem v celé knize není jen obor his-
torie, ale i dlouhodobé přátelství
mezi rychlíkem a Kučerou.

Křest knihy proběhl v literární ka -
várně nakladatelství Academia. Podle
odhadu se do malé kavárny vměstnalo
kolem stovky lidí. Prezentace knihy
„Historie, mýty, jízdní řády“ nabídla
ochutnávku příběhů, které si můžete
přečíst v  samotné knize. Ku čera o

svém kolegovi prozradil, že pomohl
přejet české hranice skupině Srbů,
kteří mířili za svými příbuznými do
Mostu. Rychlík jim dokázal pomoci
díky svým znalostem a zálibě v  že -
lezniční dopravě. Na setkání však ne -
byl jediný: „Mašinky, vlaky, jízdní
řády, to je další věc, co mě pojí s Hon-
zou“, prozradil Kučera. Místo dlou -
hého výkladu autoři brzy dali prostor
dotazům z  publika. Dostali se tak
k aktuálním tématům. „Jednou se bu -
deme na migrační vlnu dívat jako mil-
ník v  historii,“ řekl Rychlík, později
také zmínil kauzu odebírání dětí nor -
skými úřady. Tématem, kterému se

Rychlík na křestu knihy věnoval ob -
šír něji, byla národnostní otázka Če -
chů a Slováků. Kučera ho označil za
skutečného Čechoslováka, což Rych-
lík potvrdil, a dodal, že vnímá sloven-
ské dějiny stejně tak, jako ty české.
Obecně ale vidí asymetrii Česka vůči
Slovensku, což uvádí na příkladu po -
pu larity českých spisovatelů na Slo -
vensku, ale nezájmu o ty slovenské na
české straně. Dodává, že jsme si v Čes -
koslovensku nedokázali vytvořit spo -
lečné dějiny. Křest knihy zakončila
 autogramiáda, po které měli budoucí
čtenáři možnost popovídat si s autory
mezi čtyřma očima. JaN Kuliš

Praha – Václav Klaus patří bez pochy-
by k nejvýraznějším porevolučním
politikům. Ačkoli jsou názory na jeho
osobu velmi rozmanité, demokratická
transformace našeho státu proběhla
pod jeho vedením a málokdo může
protestovat proti tvrzení, že Klausova
politická kariéra neznala stagnaci
a zastavila se až na samém vrcholu
státních postů. Minulý týden pokřtil
novou knihu, a přestože se jedná o tře -
tí pokračování jeho Zápisků z cest,
navíc z poloviny z období, kdy již
nebyl veřejnou osobou, a nezanedba -
telnou část v nich zastává geografický
popis navštívených míst, najde se
prostor i pro kritiku. Tvrdou kritiku
všeho, co výrazný politik a nekompro-
misní řečník neuznává.

„Rozčilovalo mne, že o prezident -
ských cestách naše média neinformu-
jí. Má žena mi poradila, ať se nevzte -
kám a začnu o nich psát sám,“ pro -
hlásil bývalý prezident na křtu své za-
tím poslední  knihy. Začal tedy sám
tvořit poznámky a zápisky o všem, co
se mu na cestě zdálo důležité. Ve tře -
tím pokračování Zápisků se nedozví -
me pouze o podle autora naprosto
scestných názorech předsedy evrop-
ské komise José Manuela Barrosy, ale
i o kluzkých uličkách v Erice, kde se
Václav Klaus musel učit „chodit malý-

mi krůčky“  a o neúnosném vedru
v laos kých přednáškových místnos-
tech. Kniha se nese v odlehčeném tó -
nu, se kterým věcný  ekonom příliš
spojován není. „Dnes jsou zápisky
více společenského charakteru, je to
více o myšlenkách a současném světě,
je to více pan profesor na cestách,“
říká k tomu Klaus, ale zároveň dodá -
vá, že své názory ani v nejmenším ne -
změnil a všímá  si podobných věcí,
jako když objížděl svět v roli nej vyš -
šího představitele  České republiky.
Kniha je plná kritiky Evropské Unie
a dostane se i na absurditu boje proti
globálnímu oteplování. Klaus nám
stále  říká, co je správné, na druhou
stra nu nezakrývá, že s ním často lidé
nesouhlasí: „po mém projevu mnoho
evropských politiků netleskalo. „Měli
bychom respektovat, kam se řítí náš
svět a nehledět kolem sebe s nepoko-
rou,“ prohlásil Klaus a dodal, že ně -
mecká kancléřka Angela Merkelová
žene Evropu „ke svému konci, zvaním
tisíců  uprchlíků.“  Mimo toto posel-
ství  se však snažil Klaus vtipkovat
v duchu své knihy a úplně nakonec ta -
jemně dodal, že během jeho posled-
ních dvou cest  –  na Rhodu a v So -
či – vznikly nové zápisky. 

JaN rys

Plzeň – Na zimním stadionu v Plzni
se 28. října v rámci programu Plzně
2015 odehrál koncert legendární
hardrockové skupiny Deep Purple.
šlo o druhé vystoupení v rámci je-
jich návštěvy v České republice,
o den dříve koncertovali v ostravě.

S úderem osmé hodiny přišla na pó-
dium předkapela The Whiskey Foun-
dation. Hned první píseň ukázala, že
žánrově půjde o jakousi předzvěst
hlavní náplně večera. Skupina zdatně
lavírovala mezi hard rockem a blues
rockem, dokázala snadno rozehřát
publikum a nenechala nikoho na po -
chy bách, že má řemeslo v malíku.
Front man se hned zkraje blýsknul
foukací harmonikou, zatímco kláve -
sák publikum připravil na specifický
zvuk Hammondek.

Samotní Deep Purple si s přícho-
dem dali načas, čekání se však vyplati-
lo. Za velkolepého hudebního do-
provodu nastoupila kapela v sestavě,

ve které z legendární pětice chyběl jen
klávesák John Lord a kytarista Ritchie
Blackmore. Show odstartovali čtyřmi
bez přestávky naservírovanými písně-
mi, vesměs z nejnovějšího alba Now
What?!. To je věnované zesnulé Pur-
pleovské legendě, která z velké míry
určila charakter jejich skladeb a doká -
zala skupinu odlišit od ostatních:
Johnu Lordovi.

V podobném duchu se pak nesl
i zbytek večera, ostatně o tom předem
napovídalo logo nakreslené na šlapá -
ku, znázorňující právě album Now
What?!. Kultovních skladeb, které by
zalahodily uchu posluchače, který ne -
má naposlouchanou diskografii nové -
ho milénia, bylo pomálu. Z výsled-
ného dojmu to ale mnoho neubralo.
Kytarista Steve Morse sóloval jako
o život (přestože zněl místy poněkud
basově), heroický výkon podával tak-
též klávesista Don Airey, jehož fasci-
nace vážnou hudbou byla, stejně jako

Jihlava – V předvečer státního svát -
ku byl zahájen již devatenáctý roč -
ník Mezinárodního festivalu doku-
mentárních filmů Ji.hlava

Hravost a zaměření na přemýš livé -
ho diváka, charakteristické vlastnosti
festivalu, potvrzuje i výběr letošního
tématu, kterým je Věčnost. „Slovní
hříčka, která ze slova věčnost dělá věc-
nost, odráží dvě podstatné polohy
dokumentárního filmu. Na jedné stra -
ně přesný analytický popis současnos-
ti, na straně druhé abstraktní, meta -
forické a filozoficky hutné autorské
gesto,“ dodává ředitel festivalu Marek
Hovorka.

Téma Věčnosti má ambici vytvořit
kontrapozici k událostem, které ak-
tuálně hýbou evropskou společností.
Podívat se na ně s odstupem a poměřit
naši prožívanou každodennost s hod-
notami jako je svoboda a identita. To
může návštěvník nejen při projekcích
v kinosálech, ale také v rámci celého
spektra doprovodných programů.
Hos ty Inspiračního fóra budou napří -
klad Marija Aljochina, bývalá členka
skupiny Pussy Riot, nebo Julian
Assan ge, kontroverzní spoluzaklada-
tel společnosti WikiLeaks.

Téměř týdenní událost je již tradič -
ně pojata jako propracovaný „Ges-

tamtkunstwerk“; vedle kvalitního fil-
mového výběru a doprovodného pro-
gramu dbá i na odpovídající vizuální
styl a na specifický otisk do místa dě -
ní. Letos se tak Věčnost propisuje ku -
příkladu do site-specific instalace
 osmi věčných ohňů rozmístěných
před důležitými festivalovými body.
Nejenže se u nich může návštěvník při
nepřízni počasí ohřát, ale jejich vzá-
jemné propojení mu usnadní ori-
entaci v prostoru města.

Navzdory letošnímu tématu festival
bohužel nepotrvá věčně. Navštívit ho
můžete do neděle 1.11.2015 ve své
Ji.hlavě. alžběta brůhoVá

Deep Purple dostali v Plzni publikum do varu

tomu bylo u Johna Lorda, znát (také
byl v roce 2002 samotným Lordem do
skupiny doporučen).

Právě Don Airey se také postaral
o bezesporu nejdojemnější moment

koncertu, když během jeho sóla za-
zněla stadionem Smetanova Vltava.
Sólo bubeníka Iana Paiceho za abso-
lutní tmy se svítícími paličkami zase
navodilo atmosféru Hvězdných válek.

Zpěvák Ian Gillian, pokud zrovna
nedával všanc svůj falzet nebo nedo-
plňoval energii za zástěnou, potěšil di-
váky svou hrou na tamburínu.

Nakonec, byť už mnozí nedoufali,
zahrál kytarista kultovní riff z obligát-
ního Smoke on the Water a publikum
začalo skandovat. Následovaly pří-
davky v podobě Hush a Black Night,
všichni členové si střihli poslední ex-
hibici a následně se s diváky rozlou -
čili.

I přes to, že sestava Deep Purple je
už mírně řečeno za zenitem (vždyť
kapela hraje od roku 1968 a je zčásti
tvořena původními členy, jejichž věk
osciluje kolem 70 let), lze koncertu po
řemeslné stránce těžko něco vytý -
kat – snad až na absenci legendárních
skladeb jako Burn nebo Child in Ti -
me. Kdo se ale šel podívat na zkušené
matadory, kteří to stále umí rozjet,
nemohl odejít zklamán.

Kryštof Karel

Pátá Knihománie přináší novinky 
od předních českých i světových autorů

Klaus cestovatel, Klaus kritik

Křest knihy Historie, mýty, jízdní řády

Do Jihlavy na Věčnost na filmový festival

Otevřeno na UMPRUM – UMPRUM slaví 130 let! 
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Hráč UK slaví s pohárem pro vítěze Hokejové bitvy Foto Filip Fryml

Proběhne finále žen
v americkém fotbalu 
Na Atletickém stadionu Slavie se 
7. listopadu odehraje finále ženského
amerického fotbalu. Celý sport v žen-
ském provedení je v České republice
velmi mladý, dříve se neuděloval ofi-
ciální pohár a ženy spolu zápasily
pouze v přátelských utkáních. Tento
rok Česká asociace amerického fotba-
lu založila ženský pohár, a tak se vů-
bec první takový zápas v České repub-
lice odehraje. A je se na co těšit, právě
kontrastní sloučení ženství a tvrdého
sportu je zde na vyšší úrovni ojedině-
lé. Finálové místo si již vydobyly hráč-
ky Prague Black Cats a Brno Amazons
v základní části poháru, kdy se jim
podařilo vyřadit z postupových příček
tým Prague Harpies. Utkání bude zá-
roveň doprovázeno zajímavým pro-
gramem pro diváky, který byl připra-
ven společně za podpory ČAAF.

daniel Černý

Praha – Hned několik zajímavých
momentů nabídlo 11. kolo Synot li-
gy – páteční konec slavistické série
7 zápasů bez prohry, sobotní dvou-
gólové představení Milana baroše
v Mladé boleslavi a nedělní ztrátu
plzeňské viktorie v brně týden před
šlágrem podzimu se Spartou, která
nezaváhala a osamostatnila se v čele
tabulky.

V páteční předehrávce 11. kola Sy-
not ligy se pražská Slavia na domácí
půdě utkala se Sigmou Olomouc. Do
zápasu vstupovali slávisté v roli favo-
rita, ale Hanáci byli povzbuzeni dob-
rým výkonem z předcházejícího utká-
ní proti Liberci a také dostali impuls
v podobě nového trenéra. V týdnu
před zápasem totiž Kalvodu nahradil
dosavadní trenér olomoucké juniorky
Jílek. 

Oba týmy si první střídání vyčerpaly
do 12. minuty, nejdříve střídal pro zra-
nění kapitán hostů Ordoš, pak musel
ze stejného důvodu Černý nahradit
Štohanzla. Prvních dvacet minut byli
lepší olomoučtí, drželi více míč, ale žá-
dnou šanci si nevypracovali. 

Jako první tak zahrozili slávisté,
Souček zpoza vápna nebezpečně stří-
lel pár centimetrů vedle. Po několika
minutách zahráli sešívaní přímý kop

ze střední vzdálenosti, ale Kenia nád-
hernou střelou trefil pouze spojnici
břevna a tyče. Poslední slovo měli Ha-
náci, když z první nebezpečné šance
vstřelili gól. Houska pomocí teče Zmr -
hala obstřelil Berkovce a Sigma šla do
vedení. 

Jak první poločas skončil, tak druhý
začal. Deli odhlavičkoval centr přímo
k Houskovi, ten se nerozpakoval, vy-
střelil po zemi k prostředku brány a po
hrubé chybě Berkovce padl gól. Ihned
po rozehrávce se slávisté dostali do sil-
ného tlaku, ten však vyústil jen v sérii
obětavých zákroků obránců hostů,
především brankář Buchta a obránce
Rajnoch se činili. 

V 84. minutě dostal Hrubým už dru-
hou žlutou kartu za téměř totožný
skluz podrážkou napřed a bylo jasné,
že se sešívaní už jen těžko vzmohou na
otočení výsledku. Až v nastavení mířil
slávista Deli po rohovém kopu hlavič-
kou mezi tyče, jenže gól nebyl uznán
pro Latkův útočný faul. 

Sigma tak vyhrála a vítězství to bylo
pro bojovnost a efektivitu zasloužené,
což uznal i trenér domácích Uhrin. Ha-
náci většinu zápasu čekali na chyby
slávistů a ty přišly v hojném počtu. Slá-
visté tak poprvé po sedmi kolech vyšli
bodově naprázdno, zatímco olomoučtí

slaví druhou výhru a těší se ze zlepše-
ného herního projevu.

Sobotní program odstartoval na
zlínské Letné, kam vážily jednu z nej-
delších cest v rámci Synot ligy Teplice.
Dlouhé hodiny strávené v autobuse se
vyplatily, Breite a Fillo dovedli svými
góly Severočechy k vítězství 2:1. Čer-
nou kaňkou je tak pouze zranění dlou-
holeté brankářské jedničky Grigara.

Na svou první cestu na novou adre-
su ostravského Baníku ve Vítkovicích
se v souboji dvou hornických měst vy-
dala Příbram. Po brance Rezka pečetil
výhru hostí v závěru mladý Barák, kte-
rý zastoupil zkušené kolegy Bednáře
a Zápotočného, kteří ve svých tutov-
kách selhali.

Letos poprvé v lize se v základní se-
stavě Mladé Boleslavi objevil Baroš.
Důvěru splatil svému kouči Jarolímovi
dvěma brankami v úvodní čtvrthodi-
ně. Slovácko sice do přestávky snížilo
na 2:1, po přestávce ho však provázela
smůla, nešťastná teč a vlastní gól roz-
hodli o ztrátě všech bodů.

Nejnižší návštěva přihlížela v Jab -
lon ci utkání domácího Baumitu s Du-
klou. Dukla zásluhou branek Krmen-
číka a Štětiny vedla již 3:1, ale znovu
nedovedla slibně rozehrané utkání do
zdárného konce. Závěrečný tlak vedl
v 90. minutě k vyrovnání ze sporné pe-
nalty za zákrok na Hanouska, který
donedávna oblékal dres právě Dukly.

V neděli nastoupili ke svým zápa-
sům pohároví zástupci, kteří ještě stále
cítili ve svých nohou únavu ze čtvrteč-
ních utkání, a tak zcela jistě ocenili
změnu času, která jim přinesla hodinu
regenerace navíc.

Plzeň si po cestě z Vídně, kde pod -
lehla domácímu Rapidu, udělala ligo-
vou zastávku v Brně, kam Švancara
ini ciativou „Vyprodáme Srbskou!“ při-
lákal přes 8 tisíc diváků. Ačkoli se mu
jeho marketingový cíl zcela nevydařil,
domácí Zbrojovka ten svůj sportovní
splnila. Řezníček potrestal z pokutové-
ho kopu faul Kopice na Briganta,
a když se domácím povedlo přečkat

tlak Viktorie, mohli slavit nečekané ví-
tězství.

Liberec ztratil ve čtvrtek výhru nad
Groningenem kvůli penaltě v poslední
minutě, avšak v Jihlavě nechtěl další
ztrátu bodů připustit. Série rohů před
pauzou vedla k brance domácího Me-
šanoviče. Posílený útok Liberce musel
v druhé půli vysvobodit z letargie levý
bek Bartošák, který srovnal stav skóre
na konečných 1:1.

Na pražskou Letnou přijel v neděli
večer poslední celek, který čeká v le-
tošním ročníku na vítězství, Bohemi-
ans 1905. Vzhledem k úspěchu před-
chozích trenérských změn v rámci ligy
se tak pod trenérem Pivarníkem začí-
ná povážlivě kývat židle. Sparťanský
trenér Ščasný má opačné starosti, na-
víc se mohl vrátit na lavičku, kde ab-
sentoval v evropských soutěžích, kvůli
trestu od UEFA.

Outsiderovi utkání již po 23 minu-
tách přitížil Bartek, který loktem trefil
Hybše. Ten o přestávce zamířil do ne-
mocnice, zatímco Bartek po tomto zá-
kroku obdržel druhou žlutou kartu,
a tak musel nuceně odejít do sprch.
Sparta se přesto trápila, a tak ji musel
v nastavení první půle vysvobodit tra-
diční střelec Lafata, který se ze své ob-
líbené pozice v malém vápně nemýlil. 

Po přestávce se gólově připomněla
i druhá polovina střeleckého dua do-
mácích, Nigerijec žádající o rumunské
občanství Fatai. Bohemka se v deseti
sporadicky dostávala z vlastní polovi-
ny. Výhru 3:0 pak v závěru pečetil další
zástupce černého kontinentu v rudém
dresu Litsingi.

Sparta tak před klíčovým ligovým
duelem podzimu, který se příští neděli
odehraje v plzeňských Štruncových sa-
dech, získala na plzeňskou Viktorku
tříbodový náskok. Matematika jako
exaktní věda hovoří jasně, výhra může
Spartě přinést první výraznější náskok
v boji o titul, naopak případná poráž-
ka může i po 12 kolech postavit oba tý-
my zpět na stejnou startovní čáru.

OndřeJ CHalOUPeCký, Jan Hrabě

Praha – Holešovická Tipsport are-
na 27. října opět ožila hokejem.
Turnaj čtyř pražských vysokých
škol přinesl zajímavou podívanou,
nefalšované emoce, rvačky na ledě,
výborné výkony gólmanů a čtvrté
vítězství Univerzity karlovy v pěti-
leté historii Hokejových bitev. To
vše před zraky 4 529 diváků, kteří
vytvořili svým spolužákům parádní
kulisu. „Je to specifické v tom, že je
to studentská akce. Zažil jsem vy-
prodané stadiony, ale tohle má úpl-
ně jinou atmosféru. Jak se tady
všichni známe, tak je to takové do-
mácké,“ netajil své nadšení Filip
Švaříček, bývalý hokejista pražské
Sparty či Jestřábů Prostějov.

Hokejová bitva, projekt student-
ských organizací čtyř pražských uni-
verzit, má za sebou pátý ročník. Pohár
primátora hlavního města Prahy zved-
li nad hlavu stejně jako loni žáci Uni-
verzity Karlovy, kteří ve finále zdolali
výběr ČVUT. Bronz na úkor České ze-
mědělské univerzity  získala Vysoká
škola ekonomická. „Připravovali jsme
se na to dlouho. Měli jsme čtyři, pět
tréninků. Bylo těžké se do týmu do-
stat, protože se sešlo hodně zájemců,“
prozradil Filip Švaříček, člen vítězné-
ho týmu. „Měli jsme výhodu v tom,
že už se známe a byli jsme sehraní,“
dodali Ondřej Krátký s Lukášem Rov-
ným.

Krom Švaříčka si studentský a ho-
kejový život účastí na akci zpestřila
i další známá jména. Zmiňme alespoň
Františka Matulu či Dominika Šteine-
ra, oba z řad Univerzity Karlovy. „Úro-
veň nebyla o moc horší než druhá liga.
Přišlo hodně lidí, což hráče vybudí
k lepším výkonům,“ poznamenal Šva-
říček, který si před čtyřmi lety zahrál
za A-tým Sparty.

Nynější zadák Kobry Praha měl na
obhajobě vítězství zásadní podíl. Dů-
kazem budiž nula v kolonce obdrže-
ných branek jeho mužstva. Švaří-
ček měl přitom za sebou perný den.
„Ve škole jsme měli tři hodinu a půl
dlouhý přednášky, takže jsem byl dost
unavený,“ přiznal student manage-
mentu sportu na FTVS. Před vypuk-
nutím turnaje usedli do lavic  i jeho
spoluhráči Rovný a Krátký: „Poctivě
jsme byli na hodinách. Až do konce
vyučování.“ 

Ať už dopadlo pořadí turnaje jakko-
liv, pobavili se všichni zúčastnění. Ne-
jen během zápasů a doprovodného
programu, ale také na afterparty pří-
mo v Tipsport Areně. Ta se protáhla
až do časných ranních hodin, všichni
tak uvítali, že je státní svátek a školy
jsou zavřené. „Sešlo se to. Nestěžuje-
me si,“ řekli dobře naladění Rovný
s Krátkým. „I kdyby svátek nebyl, tak
by to asi ničemu nevadilo,“ smál se
Švaříček.

Z přednášky do Hokejové bitvy. Souboj univerzit opanovala UK

Dvougólový Milan Baroš a konec slávistické série bez porážky

Vydrželi hráči bez alkoholu až do
afterparty, nebo si dodávali energii
i během rozehraného turnaje?  „Ne-

vím, jestli bych se k tomuhle mohl vy-
jadřovat,“ prohodil se smíchem 23letý
Švaříček. Jeho spoluhráči Rovný

s Krátkým zapírali: „Přistoupili jsme
k tomu profesionálně.“ Pravda je ve
víně. Doslova? Marek Hedbávný

Trenér Uhrin povzbuzuje své svěřence při zápase s Olomoucí Foto archiv

Pražské černé kočky Foto archiv
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