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z domova ze sv#ta
Tragická nehoda belgického 
autobusu zabila 22 d!tí
P!i havárii belgického autobusu ve
"v#carském kantonu Valais v úter#
zem!eli "koláci ve v$ku 10 a% 12 let
a "est dosp$l#ch. Autobus, ve kte -
rém cestovalo 52 lidí, se vracel
s d$tmi do Belgie po ly%a!ském zá-
jezdu ve Val d'Anniviers. Podle vy -
"et!ovatel& p!í'inou nebyla rychlá
jízda, mají podez!ení na technickou
závadu vozu, nebo nemoc !idi'e.

"eské vojáky v Káhi#e obklí$ilo
n!kolik stovek beduín%
P!íslu"níky mezinárodní mírové jed-
notky OSN na egyptském Sinajském
poloostrov$ obklí'ilo n$kolik stovek
ozbrojen#ch beduí n&. Cht$jí si tak
vynutit propu"t$ní p$ti osob sou -
zen#ch za terorismus. Mezi obklí -
'en#mi jsou i dva (e"i. Ti jsou zatím
v po!ádku, 'eské vojenské úst!edí je
s nimi v kontaktu. Zatím se v"e
obe"lo bez st!elby.

Ti&t!nou Britannicu nahradí
elektronická verze
Nejv$t"í encyklopedie Britannica se
po 224 letech p!estane tisknout,
d&vodem jsou klesající p!íjmy. Fir-
ma se tak nyní chce soust!edit na
elektronickou verzi. Britannica On-
line bude po dobu p!í"tího t#dne
voln$ p!ístupná, aby si ji 'tená!i
srovnali s konkuren'ní Wikipedií,
která ti"t$né verzi ubírala peníze.
Poté se za její p!ístup bude platit. 

Fico chce vládnout sám  
Parlamentní volby na Slovensku
minul# t#den suverénn$ ovládla le -
vi cová strana Smer-SD v 'ele s Ro -
ber tem Ficem. Ji% p!ed volbami bylo
jisté, %e jeho strana zvít$zí, otázkou
ale bylo, zda ovládne nadpolovi'ní
v$t"inu v Národní rad$. To se mu se
ziskem 44,4 procenta hlas& poda!i-
lo. Sociální demokraté tak mají 83
z celkov#ch 150 k!esel. Fico má
v plá  nu vytvo!it jednobarevnou vlá-
du. Do ní by ale p!ípadn$ pozval
i n$které nestraníky. EVA SPI!ÁKOVÁ

Ocen$ní presti%ního gastronomic -
kého pr&vodce putují do pra%sk#ch
restaurací Alcron a La Degustation
Boheme Bourgeoise. Poprvé v his-
torii se navíc slavnou hv$zdou py"ní
'eské podniky s 'esk#mi "éfkucha!i
– Romanem Paulusem a Ond!ejem
Sahajdákem.

Ani jeden z ocen$n#ch se ziskem
hv$zdy nepo'ítal, pro oba v"ak
„kuliná!sk# Oscar“ znamená obrov -
sk# úsp$ch. Praha toti% p!ed v'erej -
"ím vydáním pr&vodce dosáhla na

hv$zdu pouze jednou – zásluhou po
t!i roky oce)ované restaurace Alleg -
ro. Tam ov"em kuchyni "éfoval Ital
Andrea Accordi. (esk# kucha! se
zase do'kal ocen$ní jen pro podnik
v N$mecku. Leto"ní pr&vodce je
tedy pro (echy skute'n$ v#jime'n#.
Milovník&m vynikající gastronomie
navíc La Degustation poprvé p!ed-
kládá tradi'ní 'eskou kuchyni.

Pra%ské podniky zaznamenaly po-
dle bedekru úsp$ch také ve vedlej"í
kategorii „Bib Gourmand“, která

ozna 'uje restaurace, kde se skv$le
najíte za p!ijatelné ceny. Umíst$ní
obhájily SaSaZu, Aromi, Divinis a La
Terroir. Nov$ k nim pak p!ibyly San-
sho a Monastery, fungující ale nyní
u% s jin#m "éfkucha!em pod názvem
Lichfield. 

Gastronomick# pr&vodce po
evrop sk#ch restauracích vychází jed-
nou ro'n$ a pro doporu'ené pod-
niky znamená nejen profesní uznání,
ale hlavn$ p!íliv klientely.

JULIE KOCHOVÁ

Hlavní hygienik Vít chce
dlouhodobé neplacené volno
Hlavní hygienik (R Michael Vít za-
%ádal v reakci na nátlak ministra
zdravotnictví Leo"e Hegera o dlou -
ho dobé neplacené volno. Vít byl od
lo)ského zá!í prov$!ován kv&li údaj -
nému zmanipulování zakázek a
v pon d$lí byl obvin$n ze zneu%ití
pravomocí. Policie zatím vy'íslila
"kodu na dva miliony korun. V pozici
hlavního hygienika ho nyní nahradí
jeho zástupkyn$ Viera *edivá.

Severo$e&i na&li recept 
na rostoucí inflaci
V d&sledku zvy"ování inflace a zdra -
%o vání potravin v (echách, které se
nejvíce projevilo na vejcích, za'ali
obyvatelé severních (ech po!ádat
nájezdy na obchody v n$meckém
pohrani'í. Zatímco u nás za jedno
vejce zaplatíme 7 K', v N$mecku
nás vyjde jen na 3 K'. Zájem o n$ -
mecká vejce je natolik enormní, %e
n$kte!í n$me'tí prodejci omezili
po'et balení, která si (e"i mohou
odvézt. 

Schovejte zimní kabáty, o víkendu
teplom!ry uká'ou a' 20 stup(%
Jarní teploty nás pot$"í u% v pátek,
kdy p!es den bude a% 19 stup)&.
V sobotu a v ned$li o'ekáváme tep -
loty mezi 15 a 20 stupni, bude jasno
a% polojasno, v ned$li ojedin$lé p!e-
há)ky.  Meteorologové hlásí, %e se
p!íjemné teploty udr%í i následující
t#dny. 

Opravené sochy znovu zdobí orloj
V$% pra%ského orloje je po n$kolika
m$sících znovu kompletní. Po opra -
vách se k astronomick#m hodinám
na Starom$stské nám$stí vrátily
'ty!i sochy - Filozof, And$l, Hv$zdá!
a Kroniká!. Restauráto!i sochám
opravili a zahladili praskliny, ob-
novili zlacení i barvy a zbavili je ne -
'istot i pta'ího trusu. 

JANETTA ROUBKOVÁ

V dob$, kdy je celá Evropa nucena
p!ehodnotit p!ístup k fiskální poli -
tice, chce i na"e vláda zavést
opat!ení, je% by vedla ke dlou -
hodobé stabilizaci ve!ejn#ch fi-
nancí. Na pond$lním +ofínském
fóru premiér zd&raznil nutnost
sní%ení v#daj& ve státním rozpo'-
tu, nap!íklad zru"e ním 'i slou'e -
ním n$kter#ch agend a ú!ad&. Dále
Petr Ne'as po'ítá s u"et !ením
pen$z v penzijním systému a v ne -
poslední !ad$ se zv#"ením p!íjm&
nár&s tem DPH.

Spln$ní t$chto úkol& má v násle-
dujících letech sní%it deficit státního
rozpo'tu pod 3 % HDP a v del"ím
'asovém horizontu vést k dosa%ení
vyrovnan#ch financí. V leto"ním ro -
ce plánuje Ne'as&v kabinet zmrazit
ve!ejné v#daje za 24 miliard korun

a b$hem t!í let sní%it schodek roz -
po' tu a% o 150 miliard.

Za svou nejv$t"í prioritu pova%uje
p!ijetí finan'ní ústavy u% do konce
tohoto roku. Ta bude stát na t!ech
pilí!ích: vzniku nezávislé rozpo'tové
rady, zavedení automatické dluhové
brzdy (stanovení maximální v#"e
rozpo'tového schodku ve vztahu
k HDP) a vzniku v#dajového pravidla
pro centrální vládu i krajské a obec-
ní samosprávy.

K zaji"t$ní ekonomické prosperity
vláda rovn$% chystá podpo!it ino-
vace v podnikání, a to zjedno du" e -
ním p!ístupu k úv$r&m mal#m fir-
mám. „V"e podstatné le%í na sou -
krom#ch firmách a podnikatelích,
na"ím úkolem je neházet jim klacky
pod nohy,“ dodal Ne'as.

LUCIE KU"EROVÁ

Studenti  odm$nili ministra "kolství
Josefa Dobe"e potleskem poté, co
prodlou%il akreditaci Právnické fa -
kult$ Západo'eské univerzity. Igno -
roval tak rozhodnutí akredita'ní
komise, která cht$la fakultu pro
vá%né nedostatky zav!ít. Na ministra
se v d&sledku toho sná"í ji% t!etí
trestní oznámení.

„Je to vá%ná situace a Plze) má co
napravovat. Souhlasíme se záv$rem
akredita'ní komise, proto prodlu%u-
jeme jen na 'ty!i roky, do 31. 'er-
vence 2016“ reagoval Dobe"  minul#
pátek na rozhodnutí akredita'ní
komise, která cht$la 'innost fakulty
ukon'it. Vyvolal tím emoce v 'ásti
ve!ejnosti a odpor p!edsedkyn$
akredita'ní komise Vladimíry Dvo!á -
kové, je% zásah ministerstva hodnotí
jako intervenci do pravomocí jejího
orgánu.

„Fakulta nevytvá!í podmínky pro
kvalitní vzd$lávací 'innost v magis-
terském studijním programu Právo
a právní v$da,“ uvedli zástupci ko -
mise.

Dvakrát %e& v"daje, ne&
jednou zvedne' dan#
P%edseda vlády Petr Ne!as p%edstavil chystané
kroky v reakci na v"voj !eské ekonomiky. 

Dobe' !elí &alob# za záchranu plze(ské fakulty
Dobe"ovi vadí p!edev"ím ohro%e -

ní 1800 student&, pro které by byl
problém najít alternativu.

Hned v pátek podal trestní ozná-
mení b#val# ministr "kolství Ond!ej
Li"ka, podle n$ho% Dobe" zneu%il
pra vo moci ve!ejného 'initele. Ná -
sle do vala %aloba studenta ohro%ené

fakulty Martina Marka, kter# se ji%
ost!e vyhrazoval proti afé!e s rych -
lostudenty a plagiátorstvím. Nako -
nec zaúto'ila ve st!edu i Dvo!áková:
„Myslím, %e Dobe" velmi dob!e
v$d$l, %e to, co d$lá, je v rozporu se
zákonem.“ 

DAVID K#APKA

„Kuliná%sk" Oscar“ pro dv# tuzemské restaurace
Michelinská hv#zda kone!n# zá%í v )esku a pro )echy. 

P%ed 73 lety napochodovalo na Václavské
nám#stí vojsko wehrmachtu
Ve st#edu 15. b#ezna 1939 vtrhla do $esk)ch zemí n!mecká armáda. Nacisté okupované území p#em!nili
v protektorát "echy a Morava. Krátce po sedmé hodin! ve$erní pak do Prahy p#ijel i sám v%dce t#etí #í&e
Adolf Hitler a oficiáln! ukon$il existenci svobodného $eskoslovenského státu.  Na dlouh)ch &est let se
tak na&e zem! dostala do podru$í totalitního re'imu. Foto: Karel Hájek

Dobe! si u"ívá studentské ovace. Foto: #TK
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najdete op&t také na webov#ch

stránkách www.fles.fsv.cuni.cz
Pozdravuj!

Robert Fico v oble!ení noviná"#. Foto: Tomá$ Benedikovi%

Tajemn& na$eptava% v soudní síni. Foto: archiv

Model OSN na studentském summitu. Foto: archiv

Bártovo Waterloo v p"ímém p"enosu

Kterak Sarkozy
díky Kaddáfímu
k prezidentství
p"i%el
Francouzsk& prezident Nicolas Sarkozy by
nejspí$ od b&valého libyjského diktátora
Muammara Kaddáfího náramek p"átelství
nedostal. Podle francouzského investiga-
tivního webu Mediapart  Kaddáfí poslal
v roce 2007 Sarkozymu na jeho ú%ty ve
'v&carsku a Panam( 50 milionu eur na
volební kampa). 

Docela $t(dr& dárek. O to více musel mít
libyjsk& v#dce o %ty"i roky pozd(ji slzy
v o%ích, kdy! se nevd(%n& Sarkozy aktivn(
podílel na svr!ení jeho re!imu. Sarkozy ale
na"%ení samoz"ejm( odmítá. Jakpak by ne.
Sna!í se obhájit prezidentské k"eslo a fakt,
!e na n(j minule usedl jen díky b&valému
kamarádovi-diktátorovi, mu na popularit(
moc nep"idává. 

Finan%ní transakci m(li pánové domlu-
vit v roce 2005 p"i náv$t(v( Sarkozyho
v Libyi, je$t( coby ministra vnitra. Po vo-
jensk&ch akcích na ja"e 2011 byl zat%en
rozzloben& Kaddáfího syn, kter& vyzval
Sarkozyho, a* vrátí peníze, které mu
s otcem $t(d"e v(novali na p"edvolební
kam pa), a hrozil, !e zve"ejní detaily o ban -
kovním p"evodu. 'koda, !e tak neu%i nil.
Sarkozy by se te+ nemohl v&rok#m Kad-
dáfího rodiny vesele vysmívat a spoléhat na
to, !e na"%ením b&valého, dnes ji! mrtvého
v#dce a jeho podjatého syna, nikdo neuv("í. 

Pokud by se mu ale i p"es momentální
nep"íjemnosti poda"ilo k"eslo p"ece jen ob-
hájit, je nasnad( se ptát – díky komu ten-
tokrát?

ADÉLA SK!IVÁNKOVÁ

Kdy! Václav Klaus okomentoval soudní
proces s Vítem Bártou: „Je to absurdní re-
ality show“, m(l pravdu. Jeho slova jsou
toti! velmi snadno aplikovatelná na celou
politickou kariéru Víta Bárty, respektive je-
ho V(cí ve"ejn&ch. Stejn( jako strana, tak
i její mecená$ a neformální p"edseda Bárta,
vystoupal na piedestal moci velmi strm(.
Ve sn(movních volbách V(ci ve"ejné po -
m(rn( ne%ekan( získali tak"ka 11 % hlas#.
Pro koali%ní partnery Vé%ek, tedy ODS
a TOP 09, bylo nemyslitelné, aby tento
zakladatel bezpe%nostní agentury ABL
 usedl na k"eslo ministra vnitra. Nakonec
se stal ministrem dopravy, vnitro p"ipadlo
jeho loutce Radku Johnovi. V nové funkci
pak hrd& majitel sportovního Maserati za-

%al sbírat politické body a zlep$ovat svou
image. Ve"ejn( se p"irovnával k Napoleo -
novi a jeho resort dopravy, obvykle p"ebu-
jel& korupcí, tehdy sr$el vysokou mírou
transparentnosti. Av$ak p&cha p"edchází
pád – V(ci ve"ejné i Bártu zdecimovaly
kauzy v %ele s tajn&m dokumentem „jak
ovládnout stát“ z produkce ABL %i se sle-
dováním politik# na Praze 11. Vyvrcholily
kupováním loajality stranick&ch koleg#
'kárky a Ko%í. Poslední jmenovaná aféra
nyní skon%ila u soudu, a i kdyby byl Bárta
o%i$t(n, jeho reputace bude ji! nav!dy
v troskách. A V(ci ve"ejné? Ty budou u!
pouze zásobovat ono pov(stné „skladi$t(
politick&ch mrtvol.“

VLADAN VAN!K

Více ne! 300 st"edo#kolsk$ch i vyso -
ko#kolsk$ch student% simulujících
diplomatická jednání OSN, NATO
a EU. P&t p"ípravn$ch setkání, 'ty"-
denní záv&re'ná konference. To jsou
základní informace, které v&t#inou
najdete, kdy! pátráte po tom, co je
Pra!sk$ studentsk$ summit. A prá v&
konference u! sedmnáctého ro'níku
se konala v Praze 9.–12. b"ez na.

Hosté i studenti-diplomati vid&li
jen p"ipravené prostory, propraco -
van$ program nebo za"ízen$ cater-
ing. P"ípravn$ t$m vid&l i m&síce
d"iny, které za cel$m projektem stá-
ly, a v zá kulisí se modlil, aby v#e
klaplo, jak má.

Ráno brzo vstávat, dom% se vracet
pozd& v noci. Bez finan'ního ohod-
nocení, ve stresu a 'asové tísni.
(lov&k by "ekl, !e do p"ípravného t$-
mu se m%!e p"ihlásit snad jen

blázen. Ale stojí to za to – vid&t stu-
denty, kte"í jsou ochotní strávit ví -
kend v kongresovém centru „hraním
si“ na diplomaty, zu"iv& se hádajíc
o problematice jadern$ch zbraní
nebo desertifikaci jen proto, !e se
zajímají o sv&t kolem sebe.

Navíc cel$ p"ípravn$ t$m dob"e
spolupracuje, na ka!dého se m%!ete
spolehnout. Díky nim v#ichni ú'ast-
níci ráno dostali cedulku se sv$m
jménem, vid&li video z vymy#lené
krize v Perském zálivu, v poledne
mohli jít na ob&d, p"e'etli si noviny
Chronicle, m&li kde spát i v#echno
ostatní. Sotva jeden ro'ník skon'il,
u! se chystá dal#í. P"ípravn$ t$m za-
'íná naspávat do zásoby a budoucí
ú'astníci se t&#í na jednání, která
ob'as p%sobí jako p"ipravená tak
n&jak sama od sebe.

LAURA HAVLOVÁ

V&uka práv v Plzni a probíhající zápas o ni
nabízí online p"enos z %eského právního
prost"edí. Bohu!el tu nemám prostor osv(t -
lit h"i$t( se v$emi hrá%i, p"ihlí !ejícími a roz -
hod%ími, nicmén( alespo) ve zkratce dosa -
vadní pr#b(h právnického ma%e. 

Josef Dobe$, kapitán ministerstva $kol-
ství (na hostování z klubu V(ci ve"ejné),
p"ed pár dny prodlou!il akreditaci plze)ské
Právnické fakult( na v&uku magistr# práv
do roku 2016, co! ud(lal navzdory rozhod-
nutí Akredita%ní komise (slo!ené z 21
odborník#, v%etn( t"í zahrani%ních), %ím!
jednal zjevn( v rozporu se zákonem o vyso -
k&ch $kolách. To si ale %lenové komise ne -
nechali líbit a p"ichystali protiútok – na
Dobe$e podali !alobu. A Do honby na mi -
nistra se zapojují i dal$í hrá%i, jako je
Ond"ej Li$ka, minul& ministr $kolství,
nebo Martin Marek, student fakulty, kter&
na podvody na právech v Plzni upozornil.

Do hry v%era zasáhl i sudí, tedy Ústavní
soud. Na n(j se toti! obrátila studentka
posti!ené fakulty, jedna z fanynek Dobe$o-
va t&mu, která po!adovala jednak p"ed-
b(!né opat"ení proti stanovisku Akredita%ní
komise, jednak zru$ení té %ásti zákona
o vysok&ch $kolách, která podmi)uje ud( -

lení akreditace od ministerstva souhlasem
Akredita%ní komise.

Tím tedy tato budoucí právni%ka, za -
stupovaná %lenem akademického senátu té
samé $koly, cht(la p"edat ud(lování akredi -
tací pln( do podru%í ministestva. Bez kon-
troly nezávislého orgánu, co! by bylo v roz-
poru s evropsk&m právem. Zajímavé...

Co je ale je$t( zajímav(j$í, !e samotn&
ministr jedná evidentn( v rozporu s platn&-
mi zákony. Pokud má tedy alespo) základ-
ní tu$ení o pojmu právní stát. Nezále!í ani
na jeho motivaci, a* u! jí je skute%n( strach
o sou%asné studenty, nebo cokoliv jiného,
jeho rozhodnutí je zkrátka protiprávní.

Ostatn(, jak jsou na tom se znalostí prá-
va ,R ukázali i studenti posti!ené fakulty
(budoucí soudci, advokáti, státní zástupci),
kte"í se zachovali p"esn( dle po"ekladla „ko-
ho chleba jí$, toho píse) zpívej“. Te%ku tomu
dal nakonec i d(kan fakulty Jan Pauly,
kter& rozhodnutí p"ivítal s neskr&van&m
nad$ením, ale t(!ko jsme od n(ho mohli
%ekat n(co jiného. Není tedy tohle práv( ta
nejlep$í vizitka zru$en&ch/nezru$en&ch práv
v Plzni?

JAKUB PLÍHAL

Existuje v Liberci trestuhodné propojení
byznysu a politiky? Studie kantora na
Univerzit( Karlov( Jaro míra Baxy tvrdí, !e
ano a !e se mimo jiné t&ká liberecké staveb-
ní spole% nosti Syner. Ta si na toto tvrzení
st(!ovala rektorovi univerzity Václa vu
Hamplovi.

Baxova p"ípadová studie nep"i ná$í ve
skute%nosti nová zji$t(ní, jedná se ov$em
o první ucelen(j$í dokumentaci toho, !e se
Syner ne v!dy dostává k ve"ejn&m za-
kázkám transparentní cestou.  

Na stí!nost Hampl dosud neodpov(d(l.
Syner tak za%al apelovat na dobré jméno
$koly se skrytou v& hr#! kou, !e tato staveb-
ní firma spo lupracuje „s "adou nejv&znam -
n(j $ích spole%ností u nás p#sobících“.

Tím ov$em synerovská vendeta nekon%í.
Do kampan( za po$pin(ní Baxy, jejím!
cílem je prezentovat pedagoga jako nekom-
petentního, neváhá Syner vyu!ít t"eba i re-
gionální televizní stanice GENUS PLUS
a její webové prezentace. To nedáv no vyvr-
cholilo pozváním Baxy k roz ho voru v tomto
médiu. Baxa sice nemohl sv&mi zmaten&mi
argumenty nikoho p"esv(d%it, p"esto z dis -
ku  ze s moderátorem, kter& se nepokryt(
postavil na stranu firmy Syner, vy$el jako
vít(z. A stejn( tak i ka!d&, kdo se doká!e
vzep"ít podobné zv#li místní podnikatelské
elity, která a! p"íli$ %asto nezvládá rozli$it,
co je$t( spadá do jejích pravomocí a co u!
nikoliv.

TOMÁ" MIKLICA Interview p"ed
popravou aneb
Kráska mezi
bestiemi
(ína se posledních p&t let baví
pon&kud zvrácen$m zp%sobem.
V provincii Che-nan vysílají televizní
po"ad, v n&m! moderátorka zpovídá
odsouzené zlo'ince, kter$m zb$vají
poslední chvíle !ivota. 

Miliony (í)an% sledují ka!dou
sobotu ve'er tuto netradi'ní show.
Perfektn& nalí'ená Ting Jü pokládá
odsouzenc%m zprvu jednoduché
otázky, ptá se jich na oblíbené filmy
'i kapely, pak je ale za'ne doslova
tr$znit. Sna!í se z nich vymámit lí-
tostivé omluvy nebo pikantní detai-
ly jejich hr%zn$ch 'in%. Za to jim
slibuje, !e p"edá vzkazy jejich nej -
bli!#ím. 

Obsah Interview p"ed popravou,
jak je po"ad p"ekládán, hrani'í s vy-
díráním. P"esto ho jeho tv%rci nepo-
va!ují za nesmyslnou zábavu. Má
podle nich p"edev#ím v$chovn$
charakter, jeho cílem je odradit od
páchání trestn$ch 'in%. Co v#e je ale
v (ín& pova!ováno za trestn$ 'in,
z%stává bez komentá"e.  

Ting Jü, p"ezdívaná Kráska mezi
bestiemi, ji! provedla více ne! 250
rozhovor%. S trestan$mi ani trochu
nesoucítí. Práv& naopak. „Ka!d$ by
t& m&l nenávid&t,“ "ekla t"eba jedno-
mu trestanci odsouzenému za vra!-
du n&kolika d&tí. 

"ANETA DERNEROVÁ

Strana Sm&r-sociální demokracie
získala rekordních 44,6 % hlas%
a sta la se proto suverénním vít&zem
p"ed'asn$ch voleb. „Dosáhli jsme
v$sledku, kter$ nás p"ekvapil. M&l
jsem tajn$ sen získat milion voli'%,
co! se nám poda"ilo,“ komentoval
p"ízniv$ v$sledek p"edseda Róbert
Fico. Levicov$ Sm&r s 83 mandáty
získal ve slovenském parlamentu
nadpolovi'ní v&t#inu, a bude tak
schopen sestavit vládu samostatn&.

V parlamentních volbách se ne -
da"ilo pravicov$m stranám. Nej v&t#í
propad zaznamenala Slovenská
demokratická a k"es *anská unie, je-
jí! po'et hlas% se zmen#il v porov -

nání s volbami 2010 tém&" trojná-
sobn&. Stran& vedené Mikulá#em
Dzurindou nejvíce u#ko dila kauza
Gorila, v které se jednalo o úplatky
politik%m od finan'ní skupiny Pen-
ta.

Lídrem pravice se stala K"es*an-
skodemokratické hnutí se ziskem
8,8 % hlas%. P&tiprocentní hranici
pot"ebnou ke vstupu do parlamentu
se poda"ilo p"ekro'it i stra nám
Oby'ejní lidé, Most-Híd a Svoboda
a solidarita. Do slovenské sn&movny
se poprvé nepoda"ilo dostat Sloven-
ské národní stran& v 'ele s Jánem
Slotou.    

VALERIÁN LUKA#KO

Syner vyhro'uje Karlov& univerzit&.
Konec podnikatelské kultury v (R?

Slovensko se otá$í doleva, Fic)v Sm&r získal ve volbách
nadpolovi$ní v&t%inu

Zápas o plze*ská práva

Za oponou Pra'ského 
studentského summitu
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Starov!rec. Foto: Martin Wágner

Re"isér Holi#ek krví ne$et%il. Foto: divadlo DISK
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Je to v"dycky senzace, kdy" se #esk'
snímek probojuje na zahrani#ní fil-
mov' festival. +ty&i slunce Bohdana
Slámy se dostaly dokonce do ofi-
ciálního v'b(ru p&ehlídky nezávis-
l'ch film* Sundance v americkém
Utahu. Re"isér, jeho" parketou jsou
sociální dramata, nato#il osudy lidí,
kte&í se zoufale sna"í ud(lat sv*j "iv-
ot lep!ím.

Slámu v"dy fascinovala v!ednost
sv(ta, fascinuje ho i ve +ty&ech slun -
cích. Jestli"e jeho nejv'znamn(j!í
film )t(stí dokázal ud(lat z oby#ej -
ného neoby#ejné, novinka p*sobí
jako slab' odvar z tématu, které re"i -
sér &e!il u" ve )t(stí. Nov' snímek
p&etéká kli!é, vle#e se, p*sobí zma te -
n(, sna"í se koketovat se "ánrem ko -
medie, #ím" #áste#n( degraduje dra-
mati#nost tristního p&íb(hu lidí, kte&í
si p&ipadají (a mo"ná jsou) ztraceni.

+ty&icátník Jára (Jaroslav Plesl),
kterému ují"dí vlak, a jeho druhá "e-
na Jana (Anna Geislerová) vychová-
vají syna Vénu (Marek )ácha) z Járo-
va prvního man"elství. D*le"itou
roli v jejich "ivotech hrají zkra-
chovalec Jerry (Ji&í Mádl) a pseudo -
lé#itel Karel (Karel Roden). V!echny
postavy by vydaly na samostatn'
film, ve +ty&ech sluncích, kde je
ka"dé v(nován jen ur#it' #as, se je-
jich stopa v p&íb(hu ztrácí. Film je
tak spí!e freskou "ivota na malo -
m(st(, ne" snímkem s jasnou d(jo -
vou linkou. Film stylem p&ipo mí ná
D*m re"isérky Zuzany Liové. Ta
ov!em debutovala, Sláma je zave-
den' re"isér a +ty&i slunce jsou
nevyrovnané dílo p*sobící místy a"
amatérsk'm dojmem.

MATOU! HARTMANN

+e!tí lvi, v'ro#ní ceny +eské filmové
a televizní akademie, jsou (a v"dy
byly) podivn' úkaz. Skupina filma&*
srocená okolo Petra Vachlera si vy -
slou"ila tolik v'tek, "e i nejv(t!í
odp*rce musí ocenit ochotu t(ch
lidí rok co rok procházet stejnou
rutinou. P&ed plnou Lucernou i tisíci
diváky u televize odprezentovat sez-
nam podle sebe nejlep!ích fil-
ma&sk'ch po#in* sezóny a p&e#kat
následujících #trnácti dn*, kdy bu-
dou #elit v'hradn( negativní kritice.
Budí to dojem, "e o jejich nekvalit(
se nedá pochybovat.

Není toti" mnoho lidí, kte&í by za
Lvy stáli. Diváci zívají, teoretici
plá#ou a filma&i se zdráhají ve#era
v*bec ú#astnit. Kdy" se cen zasta -
nete, budete „mezi sv'mi“ v men !i -
n(. Cel' problém má na!t(stí tvá&
a jméno, tak"e je po kom házet shni -
lá raj#ata. Vachler, kter' má smluv -
n( zaru#eno do"ivotní „!éfování“
 +FTA a dokonce i re"íruje p&edávací
ve#ery, je zkrátka první na rán(. Toho
kritici rádi vyu"ívají a po pár #láncích
na jeho adresu u" „otec +esk'ch lv*“
budí dojem hotového démona.

A na první pohled se není #emu di-
vit. Slavnostní ve#ery jsou v hor !ím
p&ípad( nekone#n( trapné (Polívka
nebyl dobr' nápad), nebo v lep!ím
p&ípad( nudné, jako letos. Vachler*v
p&ístup „kdybych mohl, dám cenu
ka"dému“ skute#n( vy znívá otravn(
a nemístn(. +ím by nás m(l ale

pot(!it, abychom mu odpustili?
Práv( jsme dorazili do slepé uli# -

ky. Minimáln( poslední dva ro#níky,
kdy" se upustilo od zám(rné trap-
nosti, u" oproti obvykl'm velk'm
cenám nevybo#ují z &ady. Letos na -
víc ud(lali kritik*m #áru p&es roz -
po#et samotní akademici, kdy" nej -
více ocenili debutová Poupata, tak"e
se h*& nadává na ignorování mal'ch
film*. Sm*lu mají i ti, kte&í doufali,
"e nové „Trucceny“ #eské filmové kri-
tiky to Vachlerovi nat&ou, proto"e je-
jich ve#er p&ipomínal svou zá"ivnos-
tí spí! sout(" v ml#ení. Zm(ny pro -
b(hly, vznikla alternativa, ale po&ád
to není ono.

M(li bychom zkusit zauva"ovat
o tom, jestli má v na!í zemi !anci
fungovat u" sám koncept oce%ová-
ní nejlep!ích. Primárn( proto, "e
v!ech ny velké projekty se soust&edí
na uspokojení masového diváka
a chválit na nich um(leckou kvalitu
je vlastn( protimluv. Mezi tuzem-
sk'm mainstreamem bychom za rok
na!li zhruba t&i slu!n(j!í kousky,
a te, – jak rozdat v!ech t(ch 12 cen?
Nadávat na oce%ující je snadn(j!í
ne" si p&ipustit, "e hlavní problém
tkví v oce%ovan'ch. Nepochybn(
nepovedená show vysílaná jednou
do roka není víc ne" pozlátko, na
kterém si mo"ná vybijeme vztek, ale
jeho" sebev(t!í inovací nedosáh-
neme skute#ného &e!ení.

MARTIN SVOBODA

Studenti Katedry alternativního
a loutkového divadla z pra"ské
DAMU prokázali zna#nou dávku
odvahy. Jako svou poslední absol-
ventskou inscenaci toti" nastudovali
drama Masakr v Pa&í"i od Shake-
spearova sou#asníka Christophera
Marlowa. Tato hra je pova"ována za
jeho nejhor!í dílo, proto"e i kdy" se
mo"ná kdysi jednalo o kvalitní text,
originál se ztratil a dochovala se jen
verze, kterou dali herci po pam(ti
dohromady a" n(kolik let po uve-
dení dramatu.

Pojednává o Bartolom(jské noci,
vra"d(ní protestant* v Pa&í"i roku
1572. Re"ie se chopil Bra%o Holi#ek,
jen" se nechal inspirovat zvrhl'm
humorem Quentina Tarantina a ho -
ro ry Petera Jacksona. Pokusil se
z Ma sakru v Pa&í"i vytvo&it regulérní
jevi!tní bé#ko. 

Vra"d(ní doprovázené hektolitry
krve a pulzující hudbou, zvrhlíci
a znásil%ování… Nic z toho pub-
likum nemine. Zajímavá je chore-

Praha - Tob( to jídlo nechutná? Pro#
jsi tu sva#inu nesn(dl? Co by za to
d(ti v Africe daly! Obligátní fráze,
kterou v d(tství sl'chal od rodi#*
a prarodi#* snad ka"d'. Hladomor
v Africe je sv(tov' problém, o n(m"
má pov(domí v(t!ina ve&ejnosti.
Málokdo ale ví, "e velké potravinové
problémy se t'kají také vysp(l'ch
zemí západní Evropy #i Severní
Ameriky.

Hromady pe#iva, plné kontejnery
zeleniny, dennodenn( vyhozené
mlé#né v'robky, kter'm je!t( ne-

pro!la lh*ta trvanlivosti. Tuny po-
travin na skládce, mrhaní kvalitním
jídlem… Opa#nou stranu problému,
ne" jak ji známe z „vyhladov(lé“ Afri -
ky, p&edstavil jeden ze snímk*
leto!ního ro#níku festivalu Jeden
sv(t. Dokument „Taste the waste“
#ili „Z popelnice do lednice“ p&iná!í
pohled do zákulisí evropsk'ch su-
permarket*, ale i do popelnic b(" -
n'ch ob#an*. P&i sledování filmu
z*stává divákovi nad mno"stvím jíd-
la, které denn( vyhodíme, rozum
stát. 

Dokumentární snímky po&adatelé
za&adili do n(kolika kategorií. Sní -
mek o pl'tvání jídlem spadal do té-
matu „Takzvaná civilizace“, dal!í ka -
tegorie se dot'kaly politick'ch té-
mat, mezilidsk'ch vztah* #i protest*
a ne pokoj* v arabsk'ch zemích.

„Není mo"né, abychom ignorovali
revoltu, která vloni vypukla v mnoha
africk'ch a asijsk'ch státech. V do -
ku mentech, které jsme na festivalu
p&edstavili, jsme se p&edev!ím sna -
"i li najít paralely mezi zem(mi,
v nich" revoluce vypukly,“ &íká &edi -
telka festivalu Jeden sv(t Hana Kul-
hánková. Dodává ale, "e v hlavním
programu se objevily i dokumenty
z -ecka, )pan(lska #i Japonska.
„I v t(chto zemích se vloni protesto-
valo, a#koli z jin'ch d*vod* ne"
v Africe #i v Asii. Diváci byli ale sv(d-
ky toho, "e v mnohém se demon-
strace a povstání shodují, a. u" jde
o arabské, #i demokratické zem(.“

MICHAELA ROZ!AFNÁ

-íká se, "e co +ech, to muzikant. Po-
dle hudebních cen And(l 2011 to ale
vypadá, "e +eská republika má
muzikanta jenom jednoho – Tomá!e
Kluse. Vyhrál cenu za nejlep!í al-
bum, nejprodávan(j!í desku i nej -
lep!ího zp(váka. Kdo ví, jak by za-
míchal po&adím mezi zp(va#kami,
kdyby ho t(lesná konstituce nedis -
kriminovala v této kategorii sout("it.

Hudební ceny And(l jsou jakousi
#eskou variantou Grammy, se sv'm
americk'm prot(j!kem se ale nedají
p&íli! srovnávat. Re"isér videoklipu
roku Tomá! Lu%ák p&i své d(kovné

&e#i to potvrdil. Prohlásil, "e by si
p&ál, aby n(kdo vrátil d*stojnost té-
to sout("i.  Bohu"el, zp(va#ka Marta
Jandová, která provázela ve#erem,
tímto spasitelem nebude. Její ná -
stup na pódium s písni#kou „Marta,
jó, Marta, tu zná celá parta, tak si ji
na And(ly pozvali,“ byl nezapo me -
nuteln'. Bohu"el v tom !patném
slova smyslu. Galave#er si patrn(
spletla s rockov'm koncertem, kdy"
nutila diváky v oblecích k&i#et hla-
sité „ahóóój“. Nepochopiteln'm
p&ehmatem bylo rovn(" 30 sekund
ticha, které se rozhodla dr"et, po

písni Anny K. Byla tak silná, "e se
podle Jandové dotkla i m(síce
v úpl% ku nebo slune#ních erupcí.
Smysl tohoto vtipu pochopila asi
jen moderátorka, i kdy" i o tom by se
dalo pochybovat.

V celé sout("i se stále opakovala
ta samá jména, tak"e st&edobodem
se stala sama moderátorka. Nej -
p&ekvapiv(j!ím zji!t(ním ve#era pak
bylo, "e p&i!la o panenství b(hem
rockového koncertu na )tvanici.
I kdy" i to se dalo od Marty Jandové
#ekat.

ANNA !T"PÁNKOVÁ

Do Czech Photo Gallery se nast(hovala Sibi&. Fotograf
Martin Wágner tu ukazuje r*zné tvá&e "ivota v tomto
odlehlém koutu Zem(, od lovu velryb, p&es cestu Transsi-
bi&skou magistrálou, a" po "ivot komunity vyznava#*
konzervativní v(tve pravo slaví.  

Wágner se p&itom nesna"í o kritick' náhled, nabízí
pouze vlastní um(leck' pohled. „Na t(ch foto grafiích se
mi líbí hlavn( jejich #ernobílé provedení, proto"e díky to-
mu p*sobí mnohem poeti#t(ji, ne" kdyby byly barevné“,
nám &ekla ná v!t(vnice v'stavy Tereza Musilová.
A skute#n(, b&eh Beringova mo&e poset' kostrami velryb
a mro"* upoutává spí!e svou tichostí, ne" dekadentní at-
mosférou p&ipomínající jatka. V(!tec ve vlaku sm(r Vladi-
vostok probouzí spí!e zv(davost, co asi mladé dívce #te
z ruky, ne" zda je normální, aby se po vlaku pohyboval
polonah' chlapík.

Martin Wágner jezdí na v'chod u" od mládí a na "ivot
v nejzapadlej!ích #ástech Ruska se zam(&uje posledních
patnáct let. Zku!enosti z t(chto míst nabízí nejen formou
v'stavy, ale i besedou, která se bude konat 22. b&ezna
v prostorách Czech Photo Gallery. 

ANNA DOR#ÁKOVÁ

"ty'i slunce, která nezá'í Martu zná celá parta. Bohu&el

V DISKu te%e krev proudem

ografie boj*, o kterou se postaral
Martin Vran'. Herci odhalují i tajné
my!lenky postav – ty jsou #asto
je!t( zvrácen(j!í ne" realita. Pár di-
vák* slab!í povahy b(hem hry ode!-
lo. Ti, kte&í inscenaci dovedli brát

s nadhledem, tak, jak to re"isér i stu-
denti zam'!leli, si ale krvavé es-
kalace u"ívali. Fascinovan( sle-
dovali, co v!echno divadelní prkna
unesou.  

BARBORA Z$NOVÁ

Pro% nesná#íme "eské lvy?

Jeden sv(t letos divák$m nabídl 106 snímk$

Sibi' osciluje mezi %ernou a bílou, &ivotem a smrtí
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Hokejové playoff je v plném proudu.
Sparta otá"í sérii

Finalistky v boji o mí!. Foto: Ond"ej Mika

Radující se Bosan!i! s Váchou. Foto: fotbal.cz

Spar#ansk$ branká" Falter zasahuje proti pokusu Holce. Foto: spotovninoviny.cz

Vy!azovací boje hokejové Tipsport ex-
traligy odstartovaly sv"mi #tvrtfiná -
lov"mi zápasy. Minul" #tvrtek se v za-

hajovacím zápase p!edstavily Pardu-
bice proti Vítkovicím. Divácky nej -
atraktivn$j%í je utkání mezi Spartou

V #ele tabulky fotbalové Gambrinus
ligy se po 20. kole osamostatnily Spar-
ta a Liberec, rozdíl mezi nimi #iní t!i
body. Plze& nevídan"m zp'sobem
ztratila – na vlastním h!i%ti podlehla
Olomouci 0:4 a na druh" Liberec ztrácí
u( %est bod'. 

Pod H!ebíkem zatím nep!esv$d#ivá
Sparta v sobotu vyd!ela v"hru na h!i%ti
posledního )i(kova, #ím( splnila po -
vin nost a udr(ela si náskok na prvním
míst$. Naopak )i(kov ke sv"m sedmi
bod'm (ádn" dal%í nep!idal a sestup
se zdá b"t jistotou.

Nejatraktivn$j%í utkání nabídl
libereck" stadion U Nisy, kde proti do -
mácím nastoupila nebezpe#ná Mladá
Boleslav. Liberec nutn$ pot!eboval
vyhrát, aby se udr(el v záv$su za ve-

doucí Spartou. Bylo to na n$m vid$t
zejména v úvodu, kdy si vypracoval
n$kolik dobr"ch p!íle(itostí. Prosadila
se ale Boleslav – rychl" protiútok za-
kon#oval ve 30. minut$ Kúdela. Na
dal%í branku se #ekalo hodinu, b$hem
ní( selhávalo zakon#ení na obou
stranách. A( p!i%el velkolep" záv$r Li -
be reck"ch. V 93. minut$ se trefili Ge-
bre Selassie a po n$m Bosan#i#. Bole -
slav u( vyrovnat nestihla.

Nejv$t%ím p!ekvapením kola byl
v"sledek Plzn$, která po vyda!eném
vystoupení v Evropské lize a p!esv$d -
#ivé v"h!e na Spart$ propadla doma
proti zachra&ující se Olomouci. Ve
druhém polo#ase dostala #ty!i góly po
poveden"ch brejcích a ostuda byla na
sv$t$. JI!Í LINHART

Odvety osmifinále za#aly v úter" zá-
pasy Bayern Mnichov – Basilej a Inter
Milán – Olympique Marseille. P!esto(e
m$ly oba domácí celky do odvety
manko 0:1 z prvních utkání, nastoupily
k zápas'm jako jasní favorité. Tady
ov%em podobnost kon#í. 

Mnichov%tí si domácí atmosféru vy-
lo(en$ u(ívali a od za#átku m$li jasn$
navrch. Zápas se tak skoro zm$nil v ex-
hibici a Bayern zvít$zil vysoko 7:0. Inter
si vedl podstatn$ h'!e. Oba soupe!i

byli velmi vyrovnaní a ani jeden si ne-
dokázal vytvo!it v$t%í %anci. Skóre zá-
pasu tak otev!el a( v 75. mi nut$ Inter.
Marseille odpov$d$la na za#átku prod-
lou(ení a na celkovém v"sledku tak u(
nic nezm$nila ani prom$n$ná penalta
domácích t$sn$ p!ed koncem. Inter
sice vyhrál 2:1, ale díky p!edchozímu
zápasu postupují Francouzi.

Ve st!edu se hrály také dva zápasy,
Real Madrid – CSKA Moskva a Chel -
sea–Neapol. O v"sledku prvního jme -

nova ného zápasu nikdo moc nepochy-
boval a Bíl" balet tato o#ekávání do
puntíku naplnil. Kombina#n$ soupe!e
jasn$ p!ehrával, a tak s celkov"m skóre
5:2 pohodln$ postupuje. Chelsea m$la
podstatn$ hor%í pozici, z prvního zápa-
su p!i%la s prohrou 1:3, proto se o je-
jích %ancích dalo pochybovat. P!esto
Blues zabojovali a heroick"m v"konem
dostali zápas a( do úsp$%ného pro -
dlou(ení, s celkov"m skóre 5:4 tedy
po stupují. JAKUB "NAJDAR

Straka opou#tí
dal#í hnízdo
Ve funkci vydr%el jen 165 dní. Kdy% p"ijí mal
anga%má ve Slavii, neo!ekával, %e bude tak
krátké. Franti&ek Straka ve !tvrtek ozná mil
rezignaci a t$m povede dosavadní asistent
Mar tin Poustka. Hlavou se mu te' mo% ná
honí, pro! v(bec nabídku pra%ské Slavie p"ijí -
mal. Ve"ejnost a experti Straku p"edem odsu-
zovali k ne úsp)chu, stejn) tak fanou&ci Slavie.
Upletl si na sebe bi!. Prohla&oval sice, %e kdy%
p"ijdou v$ sledky, nenávist v(!i n)mu ochlad -
ne. P"íznivci se&ívan$ch ale na jeho v$roky
ne za pomn)li, navíc Slavii z herní krize ne vy -
vedl. Jeho obhajobou by mohl b$t „profesiona -
lismus“. Trénování je sice práce jako ka%dá
jiná, jen%e p"esun mezi dv)ma nejvíce zne -
svá"en$mi tábory se u nás neodpou&tí. Navíc
si nadobro zav"el dve"e i na lavi!ku Sparty,
kam se tou%il vrátit. Spar#anské publikum
mu ale jeho slávistickou misi neodpustí.
Po!ínání trenéra Straky tak trochu p"ipo -
míná chování sebevraha. Nejd"íve prohla&uje,
%e má spar#anské srdce, poté na slávistické
lavi!ce za!ne hovo"it o trénování jen jako
o zp(sobu ob%ivy. Jedno je jasné, na lavi!ku
ani jednoho z pra%sk$ch „S“ u% nejspí& nikdy
neusedne. PAVEL JÍNA

Basketbalisté Nymburka nezvládli
úterní souboj o postup s ukrajinsk"m
Azovma%em Mariupol a po proh!e 76:85
ztratili %anci na postup do #tvrtfinále
evropské VTB ligy. *esk" mistr doplatil
na absenci dvou podko%ov"ch hrá#'
Naymicka s Bendou, které musel v roli
pivota nahradit Ne#as.

St!edo#e%i hráli s ukrajinsk"m t"mem
dlouhou dobu vyrovnanou partii. Je%t$
na za#átku t!etí #tvrtiny vedl #esk" celek
41:40, pak ale následovala dlouhá
bodová %&'ra domácích a na jejím kon-

ci vedl Mariupol 62:52. Po t!ech trojkách
kapitána Sokolovského se sice dv$ a p'l
minuty p!ed koncem sv$!enci trenéra
Ginzburga dotáhli na rozdíl t!í bod'
(70:73), to bylo ale z jejich strany v%e. I
zásluhou b"valého hrá#e Nymburka
Ran#íka si ukrajinsk" t"m v"sledek
pohlídal, a zajistil si tak kone#nou 6.
p!í#ku ve skupin$. 

Nymburk tak bez ohledu na v"sledek
posledního zápasu s Jenisejem obsadí
p!i premiérové ú#asti ve VTB lize 7. mís-
to v základní skupin$. MAREK DAVID

Slune#né po#así, bíl" pra%an
a tém$! úplné bezv$t!í. Mistrovství
sv$ta v n$meckém Ruhpoldingu si pro
vrchol sezony p!ipravilo ideální biat-
lonové podmínky.  Velká vít$zství st!í-
dala ne#ekané triumfy. A do%lo i ke
zkrat'm favorit'.

*e%tí biatlonisté v silné konkurenci
p!edvedli jedny z nejlep%ích v"kon'
v sezon$. K dobrému b$hu kone#n$
p!idali i velmi #istou st!elbu, co( vedlo
k umíst$ní t!í *ech' v první dvanáctce
vytrvalostního závodu. Jaroslav Sou -

kup minul pouze jeden ter# a dosáhl
tak (ivotního úsp$chu ziskem bron-
zové medaile. Veronika Vítková v zá -
vod$ dlouho figurovala na 6. míst$, ale
poslední st!elba jí nevy%la, dostala
dv$ trestné minuty a nakonec skon#ila
patnáctá.

Mu(ské závody jednozna#n$ ovládl
Martin Fourcade z Francie. Vedoucí
mu( sv$tového poháru nasbíral #ty!i
medaile. Atmosféru domácího pro -
st!edí v'bec nezvládl Andreas Birn-
bacher. Pokazil poslední st!elbu a b$h

dokon#il a( na #tvrtém míst$. Naopak
legenda n$meckého biatlonu Mag-
dalena Neunerová má nakro#eno
k dal %ímu velkému úsp$chu, v Ruhpol -
dingu získala medaili jak ve sprintu,
tak i ve stíha#ce a %tafet$. P!ed posled-
ním závodem sezóny v Rusku má na
druhou Darju Domra#evovou náskok
p!es 40 bod'. Je tak velmi pravd$po -
dobné, (e kariéru ukon#í práv$ ziskem
celkového vít$z ství ve sv$tovém po-
háru.

PETRA KLEINOVÁ

Netradi#ní souboje o medailové pozi -
ce p!inesla finálová ned$le halové ligy
(enského lakrosu. Zápasy #eské odno -
(e klasického lakrosu se odehrály
v rychlém tempu. O#ekávání nakonec
splnil pouze jeden z favorizovn"ch
radotínsk"ch t"m', kter" se radoval z 1.
místa. Zimní sezonu v%ak úsp$% n$ji za-
kon#ila slab%í dru(stva a favoritky
z Ji(ního M$sta, které podlehly v prod-
lou(ení #tvrtfinále Sokolu I. Fla mingo,
a také hrá#ky z Radotína - ty sestoupily
do druhé poloviny tabulky k nejslab%ím
Polkám.

Jarní liga (enského lakrosu za#íná
o víkendu na p!elomu b!ezna a dubna

v Plzni. Dal%í #ty!i kola se odehrají na
fotbalovém h!i%ti v Radotín$, domácí
p'd$ obhájky& titulu, které se o n$j
poperou s dal%ími t!emi t"my. V%echny
z nich dokázaly, (e jsou schopny bojo-
vat o nejvy%%í p!í#ky, m'(eme tedy
o#ekávat napínavé a vyrovnané zápasy.
Zda pohár z'stane v Radotín$, nebo
zm$ní svého dr(itele, se dovíme ji(
první víkend v #ervnu, kdy jsou
naplánována finálová utkání. Odehrají
se d!íve ne( v p!edchozích letech, a to
kv'li následujícímu mistrovství Evro py
v Amsterdamu, na které *eská republi-
ka vysílá sv'j t"m. 

KATE!INA S#KOROVÁ

Praha a Kometou Brno, jejich( fanou%-
ci se navzájem ze srdce nenávidí.
Sparta po úvodním zaváhání dv$ma
v"hrami oto#ila stav série a za#íná
potvzovat roli favorita.

O n$co dominantn$j%í byli na svém
stadionu hrá#i Plzn$. Navázali na svou
herní pohodu ze základní #ásti
a zvít$zili v obou domácích zápasech.
Posléze v%ak nezvládli duel ve Zlín$,
kde prohráli 0:1. O jedin" gól utkání se
postaral zlínsk" úto#ník Ond!ej Vesel",
a za!ídil tak svému t"mu sní(ení série
na 1:2. 

Prozatím nejvyrovnan$j%ím duelem
je podle p!edpoklad' souboj mezi
Pardubicemi a Vítkovicemi. Po #ty!ech
zápasech je stav vyrovnan" 2:2.
Vítkovice získaly ob$ svá vít$zství a(
po samostatn"ch nájezdech.

*ty!i odehrané souboje má za se-
bou také klání mezi Libercem a *esk"-
mi Bud$jovicemi. Liberec je zatím
dominantn$j%ím t"mem a vede 3:1 na
zápasy. Chybí mu tedy pouze jediné
vít$zství k postupu do semifinále. 

JAKUB MARTINOVSK#

Bayern rozst$ílel Basilej, Chelsea vybojovala postup

Fotbalisté Plzn% za&ili polo"as
hr'zy, Liberec otá"el v nastavení

N%mci a Francouzi vládnou biatlonu, Soukup si
z mistrovství sv%ta veze dom' bronz

Nymburk prohrál v Mariupolu,
ve VTB lize nepostoupí

V(sledky zimní lakrosové ligy p$ekvapily. Kdo získá pohár na ja$e?

Tureck" Istanbul se stal místem konání
14. ro#níku halového mistrovství sv$ta
v atletice. St!íbrnou medaili si z #es -
k"ch reprezentant' odvezl Jakub Holu -
%a v b$hu na 800 metr'. *eská republi-
ka se s jednou st!íbrnou medailí umís -
tila v (eb!í#ku na 19. míst$.

V nov$ postavené sportovní hale
Ataköy Athletics Arena padly rovnou

dva sv$tové rekordy. V (enském p$tiboji
p!ekonala Ukrajinka Natalia Dob ry&ská
dosavadní sv$tové maximum Iriny
B$lovové z roku 1992. Sou#asn$ jako
první (ena v historii p!ekonala hranici
p$ti tisíc bod'. Druh" rekord vytvo!il
Ashton Eaton v sedmiboji zis kem 6 645
bod'.

EVA NÉMETHOVÁ

MS v halové atletice – padly 2 rekordy


