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FLE$
Dne%ní !íslo je prudce p&edvolební

na%i kandidáti lobují

anketa

PhDr. Alice Tejkalová

je noviná!ka a vyu"ující na kated!e #ur-
nalistiky. Spolupracuje s $eskou tele-
vizí, p!evá#n% s redakcemi sportu a ak-
tuální publicistiky. V roce 2005 zalo#ila
a dodnes vede první "esk& zpravodaj-
sk& server o sportu handicapovan&ch.
V aktuálním funk"ním období p'sobila
jako místop!edsedkyn% AS FSV. 

Mnoho student! pova"uje senát za zbyte#-
nou instituci. Vy jste se rozhodla znovu kan-
didovat, co" z$ejm% znamená, "e jste p$esv%d-
#ená o opaku. 

Senát rozhodn% není zbyte"n&. Pro
zdárn& chod fakulty je dokonce nepo-
stradateln&. Pokud je dob!e veden, fun-
guje jako „kontrolor“ d%kanátu. Pro stu-
denty je p!ínosn& tím, #e m'#e zvolit
d%kana, kter& povede (kolu dob!e, udr#í
i p!iláká kvalitní kantory, zjednodu(í ad-
ministrativu. Navíc mají ke komu se od-
volat, pokud se jim d%je n%jaká k!ivda.
&ím chcete studenty p$esv%d#it, aby vás

op%tovn% zvolili? Spousta z m'ch spolu"ák! by
ocenila znovuobnovení bufetu v budov% Holla-
ru. Myslíte, "e to je prosaditelné?

Obnovení bufetu není otázka senátu,
ale prod%kana pro rozvoj. Tahle my(-

lenka tu byla u# za m&ch studií, ale nic
se nestalo. Jdu do voleb s tím, #e je t!e-
ba zvolit schopného d%kana, kter& bu-
de pokra"ovat v reformách odstartova-
n&ch t&mem doktora Kon"elíka. Ve(ke-
rá administrativa byla d!ív zoufale po-
malá, m%li jsme absolutn% ot!esné we-
bové stránky, prod%kan pro PR neposí-
lal médiím #ádné zprávy. 

Poda$ilo se vám za p$edchozího p!sobení
v AS prosadit n%co, na co jste vylo"en% hrdá?

Není #ádné tajemství, #e jsem v mi-
nulém období lobovala za zvolení Jaku-
ba Kon"elíka. To, #e se z outsidera stal
d%kanem, pova#uju za sv'j nejv%t(í po-
litick& úsp%ch. 
(íká se, "e AS je pod nadvládou zástupc!

IES. Znamená to, "e ekonomové prosazují zá-
jmy p$edev)ím svého institutu? Dá se proti to-
mu n%jak bojovat?

To, #e mají ekonomové tak silné za-
stoupení je p!edev(ím d'sledek dobré
práce s voli"i. Jejich studenti a pedago-
gové jsou velmi pragmati"tí, v%dí, #e in-
stitut m'#e z pozice v senátu jen profi-
tovat, proto jdou volit, tím pádem mají
kandidáti IES tolik hlas'. Kdy# si to bu-
dou uv%domovat i lidé z jin&ch institut',
nebudeme pak muset plakat nad rozli-
t&m mlékem. A rozlít se ho m'#e hodn%,
proto#e te) jde o senát, kter& bude volit
d%kana! Na druhou stranu na rozdíl od
minulého období se, krom% debat ko-
lem slo#ení v%decké rady, kolegové z IES
nepokusili téhle v&hody nijak vyu#ít
v neprosp%ch jin&ch institut'.

Pokud se neurazíte, $íká se o vás, "e jste fe-
ministka. Jste spokojena s postavením "en na
FSV? 

Neurazím, já jsem feministkou ráda!
Hlásím se k odkazu takzvaného "eské-
ho feminismu konce 19. století a za"át-

ku dvacátého. Ty dámy tehdy byly t!ída.
To je n%co jiného ne# radikální zoufal-
kyn%, které jsou "asto nep!esn% ukazo-
vány médii jako jediné feministky.
S postavením #en na fakult% jsem spo-
kojená, nikdy se mi nestalo, #e by m%
n%kdo diskriminoval, ani nevím o tom,
#e by se to stalo n%které z kolegy*.

VOJT!CH KOVAL

Michael Bere!,

pro p!átele My(kyn, t!i roky byl na #ur-
nalistice a v sou"asné dob% studuje
mediální studia. Do senátu kandiduje
u# podruhé.  Je ale aktivní i v praxi. Za
necelé t!i roky publikoval na serveru
iDNES.cz p!es tisíc "lánk', p!edev(ím
se sportovní tematikou. Osobn% je
skeptick& v'"i budoucnosti noviná!',
na FSV je spokojen& a hlavn%: Bere(*)
va(e hlasy!

P$emlouval, nebo naopak odrazoval t% n%-
kdo od kandidatury?

Krom% kolegyn% Alice Tejkalové jsem
to v podstat% s nik&m ne!e(il. Ale Alice
m% ani nijak nep!emlouvala, ani m% od
toho neodrazovala. Byl jsem v podstat%
rozhodnut&.

Zam%$me se te* na tvé samotné po"adavky
a návrhy ke zm%nám na fakult%. Má) n%jakou
konkrétní vizi, co bys cht%l zm%nit? 

S dal(ími kandidáty z IKS+ máme
v podstat% spole"n& volební program,
na kterém jsme se shodli. Voli"i se na
n%j mohou podívat na facebookové
stránce Volím kandidáty IKS+. Krom%
hodn% diskutovaného bufetu jsou tam
i dal(í v%ci. Já bych cht%l akcentovat
hlavn% podporu studentsk&ch akcí
a podporu reformnímu vedení fakulty
v "ele s d%kanem Kon"elíkem.

Mohou se na tebe, jako na p$ípadného se-
nátora, prostí studenti obrátit s "ádostí nebo
návrhem k projednání v AS? Jak?

Ur"it%. A, mi pí(ou na mail (mi-
chael.beren@email.cz, pozn. red.), ne-
bo si m% najdou na Hollaru.

Jak pohlí"í) na své )ance ve volbách?
Dostanu se. Tady ale nelze "ekat ji-

nou odpov%). MARTIN HOLZKNECHT

Mgr. Radim Wolák 

p'sobí na kated!e mediálních studií a
v Centru pro mediální studia (CEMES).
Zam%!uje se p!edev(ím na problema-

tiku mediální gramotnosti a mediální
v&chovy. V sou"asné dob% dokon"uje
své doktorské studium. +ije ve Velva-
rech, má dv% dcery a vede amatérsk&
divadelní soubor.

Jak' byl ten hlavní impuls, kter' vás p$e-
sv%d#il kandidovat AS?

Do zna"né míry to byla má p!edchozí
zku(enost s prací v AS. Teprve p!i práci
v senátu jsem si uv%domil, jak velké
pravomoci tento orgán má a jak je d'-
le#ité zajímat se o jeho "innost, p!ípad-
n% se na ní podílet.

Jak na va)i kandidaturu reagovalo okolí?
P!emlouvali jsme se vzájemn% s ko-

legy, s nimi# jsme ji# v senátu p'sobili.
Odrazoval mne vnit!ní hlas, kter& !íkal,
abych se p!i své pracovní vytí#enosti
nevrhal do dal(ích v%cí. A vidíte, p!e-
mluvil jsem ho.

Máte n%jakou konkrétní ideu, co byste cht%l
zm%nit?

Mou prioritou je hájit zájmy institu-
tu v rámci fakulty. Na rovinu !íkám, #e
tak chci "init ve spolupráci s vedením
IKS+ a kateder, pomáhat prosazovat
na(i pozici, zlep(ovat prost!edí, ve kte-
rém pracujeme a studujeme.

Kdy" má student n%jak' po"adavek nebo
návrh, m!"e se na vás obrátit? 

Kdykoli (jestli budu zvolen), pokud
toho budu schopen, návrh p!ednesu.
Tak#e pi(te, mailujte, volejte,
wolak@fsv.cuni.cz, 737 132 180. O v%ci
promluvíme a uvidíme, co se dá d%lat. 

Pro# by studenti m%li volit práv% vás? 
Studenti a studentky by m%li hlavn%

volit. Rozumn%. Volit za institut. Pokud
nebudeme mít v senátu dost zástupc',
nebude se na(emu institutu dob!e da-
!it.

MARTIN HOLZKNECHT

MgA. Filip Láb, PhD. p'sobí na FSV UK
osm let. Vystudoval bakalá!sk& obor
+urnalistika a navazující magisterské
studium Masová komunikace na FSV
UK, dále pak bakalá!e a magistra na 
FAMU z Fotografie s postgraduálem
v oboru Fotografie a nová média. V sou-
"asné dob% je prod%kanem pro vn%j(í
zále#itosti a vede na IKS+ kursy zam%-
!ené na praxi a teorii fotografie. 

Mnoho student!, p$edev)ím z prvního ro#-
níku, si moc nedoká"e p$edstavit práci AS jako
takovou. Kdybyste m%l shrnout AS jako celek,
co byste v krátkosti uvedl?

Akademick& senát v podstat% p!ed-
stavuje hlavní kontrolní orgán fakulty.
M'#eme ho chápat jako p!ím& nástroj
pro to, jak&m zp'sobem se podílet na
jejím chodu a p!ímo ho ovliv*ovat. 

Co v)echno AS ve zkratce d%lá?
Senát schvaluje v(e, co p!ipraví ve-

dení fakulty. V(echny klí"ové dokumen-
ty, jako nap!íklad rozpo"et fakulty, musí
projít jeho schválením. 

Tak"e nap$íklad ve financování FSV hraje
senát velikou roli?

Naprosto klí"ovou, proto#e senát ne-
musí rozpo"et schválit, okomentuje ho
a m'#e ho vrátit. 

Senát tedy zásadn% ovliv*uje nejen
to, jak bude fakulta fungovat v krátko-
dobém v&hledu, ale i v dlouhodob%j(ím
horizontu, proto#e schvaluje nap!íklad
takzvan& dlouhodob& zám%r fakulty, co#
je základní dokument, kter& definuje,

kam se fakulta bude v p!í(tích letech
ubírat. To jsou ty úpln% nejpodstatn%j(í
v%ci. Potom senát nap!íklad volí d%kana
a schvaluje celé vedení fakulty. 

Kdo je tedy hlavou AS? 
Hlava, respektive p!edseda senátu, je

jeden jeho "len, kterého si senát sám
zvolí. Ostatn% senát si sám volí své
p!edsednictvo celkov%. 

Pro# by tedy studenta nejen prvního ro#níku
m%l AS zajímat?

V prvním ro"níku máte pocit, #e je to
v%c vám velmi vzálená, nicmén% práv%
tyto studenty by m%l AS zajímat úpln%
nejvíc. To, #e máte dostatek zástupc'
svého institutu, znamená, #e vá( hlas je
v&razn% zastoupen a máte jistotu toho,
#e v senátu je n%kdo, kdo prosazuje va-
(e zájmy spole"n% se zájmy institutu.
Z tohoto pohledu je AS nesmírn% d'le-
#it& a to, #e navenek není jeho "innost
viditelná, mu neubírá na d'le#itosti,
naopak. 

Jak tedy m!"e AS konkrétn% pomoci jednot-
livci?

M'#ete si st%#ovat p!ímo panu d%ka-
novi, ale také m'#ete podat podn%t AS
a on se tím musí zab&vat. Tak#e nap!í-
klad jestli#e se vám n%co nelíbí, nebo
máte naopak konstruktivní nápad, tak
dáte podn%t AS, kter& se dan&m prob-
lémem bude zab&vat a vy si m'#ete b&t
jistí, #e “nezapadne”. 

Rozvr"ení hlas! v rámci fakulty je rovno-
m%rné?

Ka#d& "len akademické obce ma stej-
n& po"et hlas', tj. 5. Senát má 20 vole-
n&ch "len', kdy polovina je pedagogic-
ká a polovina studentská komora. Ka#-
d& z p%ti institut' má jistého jednoho
zástupce v komo!e. Dal(í "lenové se do-
pl*ují podle nejvy((ího po"tu získan&ch
hlas'. 

P$eva"uje n%kter' institut nad ostatními?
V sou"asném senátu je 9 senátor' za

Institut ekonomick&ch studií. To zna-
mená, #e mají tém%! polovinu, co# je
velmi silná pozice, s kterou lze teoretic-
ky prosadit tém%! cokoli. 

Jak se to stalo?
Jednodu(e je zvolilo více lidí a v rám-

ci AS se dostali v&(. Studenti IKS+ mají
obecn% velmi malou volební ú"ast, tra-
di"n% kolem 15%, co# je úplná katastro-
fa. 

Je n%co, co byste ozna#il za negativum AS?
Funguje n%co )patn%?

Musím !íct, #e jsem s fungováním AS
v posledních 2 funk"ních obdobích na-
prosto spokojen, proto#e si myslím, #e
d%lá to, co má, tj. je demokraticky fun-
gujícím kontrolním orgánem fakulty,
kter& je kritick&m partnerem vedení
a zárove* se chová i jako konstruktivní
kolega. Vidím v'li posouvat fakultu do-
p!edu. 

Jsou leto)ní volby pro studenty FSV n%#ím
speciáln% d!le"ité?

Ty leto(ní volby jsou podle mého klí-
"ové. Senát bude za 2 roky volit dal(ího

Pl!te sv"j volební program, vzkazují
studenti kandidát"m do AS FSV

Studenti UK FSV se v uplynulém t&d-
nu ú"astnili internetové ankety, ve které
odpovídali mimo jiné i na to, jaká jsou
o"ekávání od jimi volen&ch zástupc'. Ti
by podle student' m%li p!edev(ím hájit
jejich zájmy. Cílem "len' AS FSV by pak
také m%lo b&t vhodné vyu#ití pen%z, ur-
"en&ch pro studenty.

„Hlavn% doufám, #e se mezi instituty
poda!í najít konsenzus a za"ne dlouho
avizovaná spolupráce. Nemá jít o pro-
sazování jednoho institutu na úkor
druhého, ale o to, aby se opravdu n%co
d%lo, aby se n%co zm%nilo,“ !íká Ha-
na (21), studentka Institutu politolo-
gick&ch studií. 

Mezi odpov%)mi student' IKS+ se
"asto vyskytovaly konkrétní návrhy na
vylep(ení budovy Hollaru. Studenti by
ocenili p!edev(ím bufet a odpo"inko-
vou místnost, ve které by mohli trávit
"as mezi vyu"ováním, místo aby pos-
távali na úzk&ch chodbách. Andrea (19)
by p!ivítala také v&m%nu po"íta"' za
v&konn%j(í modely. 

„K volbám ur"it% p'jdu. Ú"astním se
ka#d&ch voleb, ve kter&ch mám právo
volit,“ odpovídal dal(í student IKS+,
"ty!iadvacetilet& Filip. Jaká nakonec
bude volební ú"ast a kdo bude zvolen
do Akademického senátu FSV, se do-
zvíme po úter& 29. listopadu, kdy se
uzav!ou volební místnosti. 

VOJT!CH KOVAL

S prod#kanem Filipem Lábem o senátu

d%kana. Sou"asn& d%kan doktor Kon"e-
lík je v polovin% funk"ního období a na-
startoval r'zné reformní procesy.  Sna#í
se fakultu uvést do transparentn%j(ího
fungování. Je to v(ak b%h na dlouhou
tra, a myslím, #e úkolem tohoto senátu
bude potvrdit, jestli se chce fakulta tím-
to sm%rem ubírat i dále. Tak#e volbu
p!í(tího d%kana bych ozna"il jako to
nejd'le#it%j(í. 

Kdybyste m%l zd!raznit jednu opravdovou
v'hodu komunikace se senátem, co by vás na-
padlo?

Vá( zástupce m'#e získat p!ístup
k tzv. studentsk&m pen%z'm. O tyto pe-
níze lze za#ádat na n%jak& studentsk&
projekt. Rozhodnete se nap!íklad uspo-
!ádat rugbyov& turnaj a po#ádáte o pe-
níze na jeho organizaci. Na podobném
principu je spolufinancována nap!íklad
i And%lská párty FSV. 

OND"EJ NOVÁK
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Ema !"astná

chce mlít senát. V!tky má v"#i SISu
i malé nabídce jazyk"

Studentka 2. ro#níku Marketingové
komunikace a PR a sou#asn$ i Politolo-
gie a mezinárodních vztah" o víkendech
pomáhá v galerii sou#asného um$ní Art
Residence Prague a p"sobí v Evropském
parlamentu mláde%e. Má ráda outdoo-
rové sporty a chození do divadla.

Emo, pro! kandiduje" do akademického se-
nátu?

V sou#asné dob$ je v senátu za stu-
denty dev$t zástupc" z Institutu ekono-
mick!ch studií, to sv!m zp"sobem ovliv-
&uje rozhodovací proces. 'ím více stu-
dent" z ostatních institut" se do senátu
dostane, tím více proces zdemokrati#tí-
me. U% na st(ední )kole m$ zajímal chod
obdobn!ch orgán", baví m$ prosazovat
r"zné plány a projekty, ovliv&ovat d$ní
kolem sebe. 

Co ti vylo#en$ vadí?
Vadí mi boj mezi instituty. Není to ne-

návist na %ivot a na smrt, ale nap(íklad
m$ mrzí, %e se studenti ze *urnalistiky
a Marketingové komunikace a PR v"bec
nest!kají, potkávají se na chodbách
v Hollaru, ale neseznámí se. V Hollaru
zkrátka dost v!razn$ chybí n$jaké místo
jako studovna, kde se narozdíl od kni-
hovny mohou neformáln$ setkávat, d$-
lat t(eba i spole#né projekty, ani% by
okolí vadilo, %e se baví. Je samoz(ejm$
pot(eba vy(e)it problém s prostorem
a náklady na vytvo(ení takového místa.
Stejn$ podstatn! je vznik bufetu, kter!
se u% projednává del)í dobu a nikam se
to nehnulo.

Má" p%edstavu, jak tohle vy%e"it? 
Sly)ela jsem u% z více stran, %e jsou

n$které kabinety v Hollaru zbyte#n$ po-
loprázdné, cht$lo by to lépe vyu%ít pro-
story. Bufet by se dal z(ídit v p(ízemí, kde
jsou gará%e. Dále je tu podkroví, které je
prázdné a je to hrozná )koda. P(esn$
tam si doká%u p(edstavit n$jaké poseze-
ní, malou kavárnu... Je tu ale trochu
problém s památká(i, nenechají nás tam
asi vytvo(it jen tak cokoliv, musí se vy-
pracovat opravdu dobr! projekt, kter! je
nadchne.

Jaké dal"í body má" na seznamu?
S ostatními kandidáty z IKS* (Institut

komunika#ních studií a %urnalistiky)
jsme sestavili spole#n! program, kter!
se kdokoli z nás, kdo bude zvolen, bude
sna%it prosadit. Je zve(ejn$n! na face-
bookové stránce Volím kandidáty IKS*,
kam se m"%e kdokoliv p(idat. 

Vadí nám omezená kapacita p(edná-
)ek.  Stává se pak, %e zájemci, kte(í se
neprotla#ili k zápisu p(edm$tu, chodí
stejn$ na hodiny z vlastní iniciativy
a nad)ení, ale nemohou získat kredity.
Dále je tu malá nabídka v!uky cizích ja-
zyk". Myslím, %e roz)í(ením spektra ci-
zích jazyk" by se p(epln$nost na t$chto
hodinách vy(e)ila. N$kdo argumentuje,
%e UK není jazyková p(ípravka, na)e fa-
kulta je ale vícemén$ orientovaná do za-
hrani#í. D"le%ité taky je, aby se studenti
m$li na koho obrátit s dobr!m nápadem
nebo návrhem na zm$nu. A aby jim také
n$kdo pomohl v za#átcích, nap(íklad SIS
jsem po(ádn$ pochopila a% po n$kolika
m$sících. Schází tu rozhodn$ i dostate#-
ná komunikace mezi studenty a studij-
ním odd$lením.

To je na UK známá v$c...
(P%ihla"uji se na Emy notebooku na stu-

dentsk& informa!ní systém.) Ten design je podle

m$ hrozn$ zastaral& a SIS mi celkov$ p%ijde ne-
p%ehledn&...

Také nejsem se SIS spokojená.  Je p(í-
li) nep(ehledn!, obzvlá)+ pro nov$ na-
stupující ro#níky.  Pot(ebuje restruktu-
ralizaci a zjednodu)ení vyhledávání.  

Rozb$hli jste k volbám n$jakou kampa', kte-
rá má nalákat voli!e? P%ece jen jste studenti
marketingov&ch a mediálních obor(.

Internetová kampa&, respektive face-
booková kampa&, má podobu )esti #er-
nobíl!ch fotek s tematick!mi slogany.
Ukazují voli#"m, na co bychom se cht$li
hlavn$ zam$(it. (Kampa& je k vid$ní na
v!)e zmín$né facebookové stránce Vo-
lím kandidáty IKS*, pozn. autorky.) Ur-
#it$ jsi také vid$la plakáty s v!zvou k vol-
bám vyv$)ené ve )kole.

NELA POSPÍ!ILOVÁ

Lenka Vochocová

pedagogicky p"sobí na kated(e mediál-
ních studií FSV UK od roku 2005. Do
akademického senátu letos kandiduje
pot(etí, naposledy byla zvolena v roce
2008. Ve své praxi se zam$(uje mimo ji-
né na kritickou politickou ekonomii ko-
munikace, gender a na anal!zy zahrani#-
n$-politick!ch témat v mediálních obsa-
zích.

P%emlouval Vás n$kdo, abyste kandidovala
do Pedagogické komory Akademického senátu
FSV UK?

Kandiduji v návaznosti na své #lenství
v senátu, kter! v roce 2009 zvolil sou#as-
ného d$kana Jakuba Kon#elíka. Vnímala
jsem to tehdy jako velkou p(íle%itost
k %ádoucím reformám a ráda bych v no-
vém senátu p"sobila ve prosp$ch t$-
chto reforem. Ke kandidatu(e jsme se
p(emlouvali vzájemn$ s kolegy a kolegy-
n$mi, s nimi% jsme u% v senátu sed$li –
zastoupení na)eho institutu v senátu je
pro na)e obory z mnoha d"vod" klí#ové. 

Pro!? Co ná" institut trápí?
Zejména nedostatek financí na zaji)-

t$ní kvalitních t!m" na jednotliv!ch ka-
tedrách, jejich% #lenové by se mohli v$-
novat nejen pedagogické, ale také v$-
decké práci. Energie v$deck!ch pracov-
ník" by se nem$la rozm$l&ovat nutností
publikovat za ka%dou cenu pod nesmysl-
n!m jednotn!m scientometrick!m diktá -
tem nebo jejich zat$%ováním existen -
#ními otázkami t!kajícími se fakulty i jich
samotn!ch. Jedin$ tak se instituty a s ni-
mi celá fakulta budou nadále moci chlu-
bit tím, %e poskytují kvalitní vzd$lávání
a produkují v$du na sv$tové úrovni.

Co budete chtít konkrétn$ nejvíce prosadit,
zm$nit, vylep"it?

Mohla bych lákat na líbivé sliby, klí-
#ové je ale skute#n$ zejména to, aby ná)
institut m$l v senátu dostatek zástupc",
kte(í budou moci hlasovat v jeho pro-
sp$ch. Senát nejen volí d$kana, ale také
schvaluje rozpo#et fakulty, rozhoduje
o studentsk!ch financích nebo o pod-
mínkách pro p(ijetí ke studiu. Doufám,
%e je v)em z(ejmé, %e kandidáti za IKS*
v t$chto volbách nestojí proti sob$ jako
jednotlivci nebo dokonce konkurenti,
ale %e jsou t!mem, kter! má spole#n!
cíl. 

Cht$la byste zasednout v n$které z komisí?
Obsazení jednotliv!ch komisí zále%í

a% na lidech, kte(í se do senátu dosta-
nou. V na)í situaci by asi bylo p(ed#asné
tohle plánovat. Z hlediska mé speciali-
zace se samoz(ejm$ nabízí komise pro
PR, díky sv!m zku)enostem nejen z uni-
verzitního prost(edí bych se ale z(ejm$
uplatnila i v sociální komisi. 

Mají v(bec studenti o akademick& senát zá-
jem? Chodí hlasovat?

Ú#ast voli#ek a voli#" z na)eho insti-
tutu v minul!ch volbách nebyla zrovna
reprezentativní, na druhou stranu z le-
to)ní kampan$ kandidát" a kandidátek
do studentské komory je patrné, %e se
anga%ují a cht$jí o v$cech aktivn$ rozho-
dovat a snad také nést za svá rozhodnutí
odpov$dnost. T(eba bude leto)ní voleb-
ní ú#ast p(íjemn!m p(ekvapením.

JAN !KODA

Tereza Rábová 

je studentka III. ro#níku doktorského
programu Mediální a komunika#ní stu-
dia. Zárove& vyu#uje na kated(e mediál-
ních a komunika#ních studií a kated(e
marketingov!ch studií a PR. 

Pro! jste se rozhodla kandidovat do akade-
mického senátu? 

Není mi lhostejné d$ní na na)í fakul-
t$, a tak jsem se po dohod$ s vedením
institutu rozhodla kandidovat do stu-
dentské komory; jako studentka 3. ro#-
níku doktorského programu bych v n$m
snad mohla p(isp$t sv!mi (studijními
i jin!mi) zku)enostmi. 

Pova#ujete senát za d(le#it& orgán? V$%íte,
#e m(#ete n$jak v&razn$ji ovlivnit d$ní na uni-
verzit$ a celkov$ její budoucnost?

Senát je jako sbor zastupující studen-
ty a pedagogy nadmíru d"le%it! pro aka-
demick! a fakultní %ivot ze své podstaty.
Otázkou je, co je my)leno v!razn$j)í
zm$nou. V rámci konsenzu se ale jist$
dají prosadit d"le%ité v$ci, které zp(í-
jemní a zkvalitní ka%dodenní fakultní d$-
ní i její sm$(ování dlouhodob$j)í. 

Co byst$ cht$la primárn$ prosadit? Je tu n$-
co, co je Vám vylo#en$ trnem v oku?

Myslím, %e hlavním cílem je jednat
a vystupovat konstruktivn$ a smyslupl-
n$ v zájmu student", a to za institut
i v rámci celé fakulty. Jestli chcete sly)et
konkrétní v$c, bují nám touha po vhod-
ném míst$ ke sdílení volného #asu,
my)lenek a studia a taky po (dobrém)
bufetu. 

Vyu!ujete p$t p%edm$t( na kated%e marke-
tingov&ch studií a PR. Jak vnímáte marketin-
gové snahy na"í univerzity zam$%ené na ve%ej-
nost, je pot%eba m$nit a zlep"ovat?

Na kated(e MKPR u#ím jen dva p(ed-
m$ty, zbytek v rámci katedry mediálních
a komunika#ních studií. Nicmén$ tyto
snahy vidím, cítím, vnímám. Vím, %e
 komunikovat sm$rem ven je nezbytné.
Podle m$ je ale t(eba najít rovnováhu
mezi úctyhodnou historiíuniverzity a
vhodnou komunika#ní strategií sou#as-
nosti.

Jak& je Vá" pohled na vytvo%ení více dvouo-
bor( jako je nap%. na Masarykov$ univerzit$? 

Pro# ne, zejména pokud se budou lo-
gicky a vhodn$ dopl&ovat z hlediska
sv!ch obsah".

Co %íkáte na Erasmus a jeho fungování na
UK v sou!asné dob$? Vyu#ívá mo#nosti vyjet do
zahrani!í dostatek student(, nebo je pot%eba po-
!et zv&"it? 

Sama jsem Erasmus absolvovala
p(ed pár lety, ale te, nemám dost infor-
mací na to, abych posoudila, jak pro-
gram v sou#asnosti funguje.

Tím, #e p(sobíte na obou pólech - jako vy-
u!ující i studentka - si jist$ více uv$domujete po-
tenciální chyby ve fungování, a) u# v komuni-
kaci mezi studentem a vyu!ujícím, tak v systé-
mu a zp(sobu v&uky. Jak to tedy vidíte? Je co
m$nit?

Tato otázka vydá na samostatnou
esej. -eknu tedy jen, %e práce je na obou

stranách a %e kvalitu bychom nem$li
rozvíjet jen na úrovni odborné a profe-
sionální, ale %e je t(eba ji spat(ovat i na
úrovni mezilidské komunikace, respektu
k druh!m a lidské slu)nosti. Nejen na
univerzit$.

NELA POSPÍ!ILOVÁ

Zuzana Baláková 

chce „vid$t“ do celého systému
Dal)ím kandidátem z Institutu komu-

nika#ních studií a %urnalistiky je t(iadva-
cetiletá studentka PR Zuzana Baláková.
Dle jejích vlastních slov má )t$stí, %e ji
studium baví a institut má ráda. I proto
kandiduje do akademického senátu. 

Jak& má podle tebe akademick& senát v&-
znam?

Docela velk!, nap(íklad ten minul!
volil d$kana, co% se hodn$ odrazilo i v %i-
vot$ b$%ného studenta. Jedno z prvních
rozhodnutí pana Jakuba Kon#elíka bylo
zru)ení index". Jestli to bylo dobré nebo
)patné rozhodnutí, to a+ zhodnotí ka%d!
sám. Dále senát rozhoduje o p(id$lování
studentsk!ch pen$z na r"zné akce. A#-
koliv jich IKS* po(ádá zdaleka nejvíc, je
p(i rozd$lování pen$z díky nízkému po#-
tu zástupc" zna#n$ znev!hodn$n, p(es-
to%e se v$t)inou jedná o akce ur#ené pro
celou fakultu.

Jak&m zp(sobem m(#e podle tebe senát ovliv-
nit #ivot b$#ného studenta? 

Pro na)e studenty bude jednodu))í
p(ístup k získání pen$z na vlastní projek-
ty.

Pro! ses rozhodla kandidovat?
Chci se aktivn$ podílet na d$ní na fa-

kult$ a „vid$t" do celého systému. Po-
kud to bude jen trochu mo%né, chci n$-
které v$ci zm$nit. K lep)ímu.

Pokud bude" zvolena, jaké budou tvé cíle? 
Volební program byl sestaven v sou-

ladu se v)emi kandidáty IKS*, nejvíc se
budu zasazovat o vybudování studovny
v budov$ Hollar. Dostáváme spoustu
skupinov!ch projekt", ale nemáme pro-
story, ve kter!ch bychom na nich mohli
v klidu pracovat. V knihovn$ se mluvit
nesmí. Je pravda, %e v okolí je spousta
p(íjemn!ch podnik", ty ale rozhodn$
nejsou ideálním místem k vytvá(ení
spole#n!ch prací. Bod" v na)em progra-
mu je samoz(ejm$ daleko víc. T(eba
zkvalitn$ní v!uky cizích jazyk" nebo sní-
%ení v!znamu test" SCIO p(i p(ijímacím
(ízení.

Co bys vzkázala voli!(m?
Lidi, p(ij,te k volbám, trvá to jen mi-

nutku. P(ece se nenecháme zase p(evál-
covat od ekonom". IKS* sob$!

OND"EJ KRUTILEK

Miroslav Slí#

Jedním z kandidát" je dvacetilet! Miro-
slav Slí% z 'eského Krumlova. Studuje
první ro#ní PR a do voleb jde s heslem:
„Kdy% do senátu, tak s Mírou!“

Jak se zrodil tv(j zám$r kandidovat do aka-
demického senátu?

Ji% na gymnáziu jsem byl #lenem )kol-
ské rady. Kdy% jsem se dozv$d$l o vol-
bách do Akademického senátu FSV UK,
tak jsem to vid$l jako ur#ité pokra#ová-
ní. Zárove& je to dal)í p(íle%itost, kterou
nám nabízí vysoko)kolsk! %ivot.

Pokud bude" zvolen, jakou vizi hodlá" pro-
sadit?

P(edstavuji si presti%ní moderní fakul-
tu s pestr!m %ivotem, kde je radost stu-
dovat a b!t její sou#ástí. 

Jak&mi prost%edky chce" sv&ch cíl( dosáh-
nout?

Rozhodn$ spoluprací se v)emi #leny
AS FSV UK, p(ípadn$ chci b!t konstruk-
tivní opozicí. Samoz(ejm$, %e jdu do vo-
leb jako kandidát za IKS*, jeho% zájmy
budu hájit, ale je t(eba si uv$domit, %e
jsme jedna fakulta, kde instituty musí
spolupracovat.

Pro! by m$li studenti dát sv(j hlas práv$
 tob$?

V)em student"m se stanu partnerem,
za kter!m budou moci p(ijít se sv!mi
podn$ty. Budu reprezentovat jejich ná-
zory a podporovat jejich smysluplné
projekty pro #erpání tzv. studentsk!ch
pen$z.

MICHAL #ERVENKA

Petra Karbanová

se jde bít do voleb se sloganem „'ern!
Petr? Ne, volte Petru!“

Co si pod tím heslem mám p%edstavit?
Nechci se stylizovat do role revolucio-

ná(ky, d$lat radikální, unáhlená (e)ení.
V akademickém senátu je toti% dobr! zá-
klad, na kterém se dá ur#it$ stav$t. 

Cítí" n$jak& handicap v tom, #e jsi nová!ek,
studentka prvního ro!níku?

Naopak. Na za#átku dvouletého
funk#ního období si p(edev)ím chci vy-
budovat ur#itou pozici. Nehrozí, %e bych
n$kam odjela a n$kdo m$ v senátu na-
hradil, co% by mohlo zhatit realizaci
dlouhodob$j)ích plán". 

Ur!it$ má" n$jakou svou vizi, kterou bude"
chtít naplnit…

Základní body na)eho spole#ného
volebního programu se t!kají hlavn$ bu-
dovy Hollaru – nap(íklad zlep)it v!uku
cizích jazyk" #i z(ídit bufet. Za d"le%ité
pova%uji prohloubení spolupráce s os-
tatními instituty, sblí%it se v rámci fakul-
ty. Vím, %e je to slo%ité, jsme rozd$leni
v r"zn!ch budovách, málo se potkává-
me. O to víc bych nap(íklad uvítala spo-
lupráci na projektech nap(í# instituty.
Ráda bych je)t$ zd"raznila, %e nechci,
aby senát fungoval jako uzav(en! orga-
nismus. Musí reflektovat i vn$j)í podn$-
ty.

Kde a jak&m zp(sobem chce" podn$ty získá-
vat? 

Ráda bych vyu%ila sociální sít$, kon-
krétn$ stránku na Facebooku. Lidé by
zde mohli psát své stí%nosti nebo p(ipo-
mínky k d$ní v senátu, pop(ípad$ návrhy
a nápady, jak prost(edí a v!uku na fakul-
t$ zlep)it.

Kde le#í pomyslná hranice úsp$chu a neúsp$-
chu ve volbách?

Vzhledem k tomu, %e v p(edchozím
volebním období zastupoval studenty
IKS* v akademickém senátu pouze Mi-
chal Bere&, u% zastoupení v podob$
dvou zvolen!ch bych pova%ovala za
úsp$ch. 'ím víc, tím líp. Kampani jsme
v$novali spoustu #asu a úsilí a ka%d!
zvolen! kandidát by byl docen$ním na)í
práce.

VOJT$CH HE"MÁNEK
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Dominique Strauss-Kahn, b!val! "éf
Mezinárodní m#nového fondu, se rozhodl dát
médiím jasn# najevo, $e i jeho trp#livost má
ur%ité meze. Za$aloval n#kolik p&edních fran-
couzsk!ch tiskovin a dokonce i vládního po-
radce. D'vody pro $alobu jsou dle jeho vlast-
ních slov "í&ení nepodlo$en!ch pomluv tiskem
a nerespektování soukromí. 

Tento krok, kter! se Strauss-Kahn za pod-
pory své $eny Anne Sinclairové rozhodl pod-
niknout, se dal vícemén# %ekat. Byla to práv#
média, která tolik po"kodila jeho pov#st a kv'-
li kter!m byl donucen vzdát se svého k&esla
v %ele MMF. P&itom mu ani v jednom
z p&ede"l!ch p&ípad' sexuálního obt#$ování
a znásiln#ní nebyla prokázána vina. Média
z n#j v"ak ud#lala postavu sexuálního devi-
anta a neobt#$ovala se respektovat presumpci
neviny.

Kdy$ se v novinách minul! t!den objevila
dal"í pohor"ující informace o údajném zaple-
tení do p&ípadu kuplí&ství a o problémech
v man$elství, jeho na&%ení dosáhlo svého
vrcholu. A s trestními oznámeními rozhodn#
ne"et&il, jedno takové podal i na poradce fran-
couzského prezidenta Henriho Guaina, kter!

se m#l podle v"eho v televizi dopustit pomluvy.
Dále za$aloval deníky Le Figaro, L�Express,
Le Nouvel Observateur, VSD a Paris Match,
které se na jednu stranu profilují jako serioz -
n#j"í magazíny, na druhou stranu si potrpí
i na skandály celebrit a znám!ch osobností.
Dominique Strauss-Kahn nebyl v!jimkou.

Dá se jen t#$ko ur%it, kolik je na v"ech zmi-

(ovan!ch p&ípadech pravdy. Díky v"em t#mto
aférám v"ak dvaa"edesátilet! b!val! ministr
financí a "éf MMF p&i"el o "anci kandidovat
na post francouzského prezidenta. A to i v p&í-
pad#, $e by v"echny $aloby jeho osoby byly
sta$eny. Strauss-Kahn, obvin#n! ze sexuál-
ního zneu$ívání, byl sám zneu$it. A jako svou
obranu zvolil útok. JOHANA !IDÁKOVÁ
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Koalice ODS a #SSD v Praze kon$í. 
Svoboda podepsal novou dohodu s TOP 09

T'ma (vlevo) se Svobodou (vpravo) Foto: Vít !imánek

Strauss-Kahn Foto: novinky.cz

Koalice ODS a "SSD na pra#ském ma-
gistrátu definitivn$ skon%ila. Noviná-
&'m to v%era odpoledne oznámil p&ed-
seda pra#ské ODS Boris !(astn), na je-
ho# návrh odstoupení od koali%ní
smlouvy prob$hlo. P&í%inou rozpadu
koalice byly podle !(astného zásadní
neshody p&i schvalování rozpo%tu
m$sta na p&í*tí rok, kdy "SSD striktn$
odmítala navrhované p$tiprocentní
*krty.

Pra#sk) primátor Bohuslav Svoboda
(ODS) v reakci na rozpad koalice zopa-
koval, #e ve vedení Prahy „n$komu
p&eká#í“ a vyslovil domn$nku, #e celé
vyjednávání je jen zást$rkou pro vy-
tvo&ení úpln$ stejné koalice, ale bez
n$j. Mezitím se mu ale poda&il husar-
sk) kousek. Ne%ekal na oficiální jed-
nání a dnes ráno on a jeho osm p&í-
znivc' p&istoupilo na novou koali%ní
dohodu s TOP 09. Tím spolu s TOP 09
získal v pra#ském zastupitelstvu v$t*i-
nu nehled$ na to, jak se zachovají zby-
lí %lenové ODS v %ele s Borisem !(a-
stn)m. Ti by se o p&ípadném p&ipojení

k nov$ vytvo&ené koalici m$li rozhod-
nout v pr'b$hu dne*ka.

U# te+ je ale jasné, #e mimo defini-
tivn$ z'stává "SSD, která se p'vodn$
nebránila vyjednávání ani s jednou ze
stran. Rovn$# tedy nedojde na my*-
lenku p&edsedy klubu TOP 09 Franti*-
ka Laudáta, kter) navrhoval dokonce
trojkoalici. A kone%n$ nová dohoda
také vy&adila ze hry b)valého guverné-
ra "eské národní banky Zde,ka T'mu,
jeho# na post primátora cht$la TOP 09
je*t$ v%era prosadit. Tím nakonec
pravd$podobn$ z'stane nadále Bohu-
slav Svoboda. 

V*echny t&i strany se ale shodují, #e
rozpo%et je nutné schválit do konce
roku. Pokud by se tak nestalo, hrozí
Praze, #e bude muset vstoupit do roz-
po%tového provizoria. To by znamena-
lo okam#it) konec ve*ker)ch investic,
nebo( rozpo%et by tak nemohly schvá-
lit ani m$stské %ásti a ú&ady by hospo-
da&ily jen s pouhou dvanáctinou lo,-
sk)ch v)daj'.

SABINE KEJLOVÁ

Na Slovensku byla v pond$lí odhalena
pravd$podobn$ jedna z nejv$t*ích
afér s odposlechy v historii státu. De-
ník Pravda a bulvární deník Nov) %as
objevily, #e slovenská vojenská kon -
trarozv$dka „napíchla“ *éfa zpravodaj-
ské televize TA3 Michala Gu%íka, re-
daktory deníku Pravda a z&ejm$ i pre-
miérku slovenské vlády Ivetu Radi%o-
vou.

Z informací vypl)vá, #e vojenská
kontrarozv$dka odposlouchávala tyto
osoby kv'li mo#nému úniku informací
z její tajné slu#by. Gu%íka zase z d'vo-
du údajn)ch podez&el)ch aktivit jeho
reklamní agentury. 

Objevily se p&episy odposloucháva-
n)ch hovor', ve kter)ch nechyb$ly ani
intimní informace o dan)ch subjek-
tech a také zprávy o jejich zdravotních

stavech. Radi%ová nechala p&ípad
okam#it$ pro*et&it. Tvrdí, #e odposle-
chy mimo pot&eby obrany státu nemají
#ádné opodstatn$ní a jsou nezákonné. 

Galko, nyní u# odvolan) ministr ob-
rany, na svolané tiskové konferenci na
kauzu reagoval slovy: „Vojenská kon -
trarozv$dka neprovádí odposlechy.
Ka#dé odposlouchávání se d$je jen se
souhlasem soudu a prost&ednictvím
policie.“ Takové odposlouchávání dle
jeho slov musí povolit soud. Do této
chvíle v*ak není jasné, zda soud odpo-
slechy povolil. 

Postupné odhalování kauzy p&inese
zajisté mnoho nov)ch souvislostí. U#
nyní je v*ak jasné, #e vyhazovem mi-
nistra obrany nic nekon%í. V*e je
v procesu vy*et&ování.

JANA SAM!UKOVÁ

Alí Abdalláh Sálih je v po&adí %tvrt)m
arabsk)m v'dcem, kter) byl letos
 donucen odstoupit. V%era podepsal
 dohodu o p&edání moci, ze které p&ed-
tím t&ikrát na poslední chvíli vycouval.
Jeho rezignaci #ádali demonstranti od
konce ledna.

Dokument vypracovaly arabské stá-
ty Perského zálivu a Sálih ho podepsal
v saúdskoarabském Rijádu. Sálih, kte-
r) vládne ji# 33 let, si je*t$ na t&i m$-
síce ponechá formální titul preziden-
ta. Jeho pravomoce p&evezme vicepre-
zident Mansúr Hádí, ten bude pak zvo-
len prezidentem na dvouleté p&echod-
né období.

Jemensk) v'dce slíbil podepsat úm-
luvu u# v dubnu, pro*la v*ak a# %tvrtá
verze dohody. Nyní slibuje, #e bude
s novou vládou pln$ spolupracovat.
Opozice tak po desetim$sí%ních bou-
&ích dosáhla svého. Dohoda v*ak také
zaru%uje beztrestnost Sálihovi i jeho

syn'm a synovc'm, kte&í velí hlavním
bezpe%nostním slo#kám Jemenu. Prá-
v$ tyto vládní síly tvrd$ potla%ovaly
demonstrace. 

Od ledna zem&elo v zemi p&es 950
lidí a zran$no jich bylo zhruba 25 tisíc.
V chaoticky &ízené zemi navíc sílí míst-
ní odno# teroristické organizace Al-
-Káidy, která nyní ovládá rozsáhlá úze-
mí na jihu zem$. Co# také mohl b)t je-
den z d'vod' k dlouho odkládanému
podpisu dohody.

V sou%asné dob$ se Sálih lé%í
v Saúdské Arábii ze zran$ní z %ervno-
vého atentátu na jeho palác. Po pod-
pisu dohody se do vlasti z&ejm$ vracet
nebude. Podle generálního tajemníka
OSN Pan Ki-muna chce Sálih pokra-
%ovat v lé%b$ v New Yorku.

Od leto*ního jara se zm$nilo vedení
Tuniska, Egypta, Libye a nov$ i Jeme-
nu. Dosud se demonstruje v S)rii
a Bahrajnu. NGUYEN THUONG LY

Pákistánská obdoba )eského telekomunika%ního ú&adu PTA (Pakistan
Telecommunication Authority) vydala seznam slov, která by se nem#la
vyskytovat v SMS zprávách. V p&ípad#, $e robot v sms zpráv# ne$ádoucí
v!raz odhalí, nebude adresátu doru%ena.  Z pohledu euroamerické ci-
vilizace se jedná o zcela nepochopitelnou zále$itost, nicmén# tím je pro
nás i právo "aría a v#t"ina islámsk!ch zvyk' obecn#. 

Tento krok se ale nelíbí ani samotn!m Pákistánc'm. Jedná se o
násiln! zásah do svobody projevu dota$en! do absurdních rozm#r'.
Tiskov! mluv%í PTA tvrdí, $e v!%et je p&edb#$n! a v'bec se nem#l dostat
na ve&ejnost. V!sledn! seznam má b!t údajn# mnohem stru%n#j"í. O
která slova bude ochuzen? P'vodní koncepce toti$ zahrnuje jak slova

vylo$en# vulgární, tak i ta, která se b#$n# pou$ívají. Pro zajímavost,
na seznamu se ocitly v!razy jako „Jesus Christ“, „deeper“ nebo „Wuu-
tang“.

Pakli$e má zákaz za úkol dr$et na uzd# mravy, troufám si tvrdit,
$e ani hiphopové kapely, ani Je$í" Kristus nep&isp#jí k úpadku islám-
sk!ch hodnot a norem v Pákistánu.

Proto$e zákony jsou od toho, aby se poru"ovaly, pákistán"tí „smska-
&i“ u$ vym!"lí, jak toto na&ízení obejít. N#kte&í navrhují, aby místo
slov ze soupisu byla pou$ívaná %ísla, kter!mi jsou v seznamu ozna%eny
p&íslu"né v!razy. Tak$e záv#rem: „469, freedom of speech!“ 

VOJT"CH HE#MÁNEK

Zpravodajství "eské televize prochází
pod vedením Zde,ka !ámala rozsá-
hlou rekonstrukcí. Po rozd$lení redak-
tor' do barevn)ch t)m' podle schop-
ností následuje dal*í obm$na – mo-
derátory Událostí mají nahradit nové
tvá&e. Pro ty stávající to pr) vyhazov
neznamená, práce se pro n$ najde v ji-
ném po&adu. V hlavní relaci ale musejí
ud$lat místo pro mlad*í kolegy.

Skon%it by m$la Iveta Tou*lová spo-
lu s Bohumilem Klepetkem, Josefem
Mar*álem a Romanem Pistoriusem.
Zato moderátorky Jolana Voldánová
a Marcela Augustová mo#ná budou
pokra%ovat. Nov$ bude Události uvá-
d$t místo dvou pouze jeden moderá-
tor a relace se prodlou#í z 33 na 60 mi-
nut.

Zprávy TV Primy za%ínají tém$& ve

stejn) %as jako Události na "T. Z toho
d'vodu se tito dva rivalové vytrvale
p&etahují o to, na kter) program diváci
ve%er naladí. !ámal se %estného místa
na televizních obrazovkách jen tak
vzdát nehodlá. Pro Události p&ipravil
i „lep*í antré“. Místo Ve%erní%ku, kter)
se p&esune na druh) program, má di-
váky navnadit nová znalostní sout$#.  

JANA KUMHEROVÁ

Odposlechy na Slovensku

%áblova slova

Strauss-Kahn vrací úder

Zm&ny v Událostech #T

Jemensk' prezident Sálih
po deseti m&sících nepokoj(
odstupuje

V)ici volte kandidáty IKS*!
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Dva st"epy ze sportu

#esko okusí delikatesy francouzského filmu

Foto ze snímku Nev!stinec (Bertrand Bonello) zdroj www.filmserver.cz

!e divadlo nemusí b"t jen adaptace
klasického textu se #kolen"mi herci,
ukázal náv#t$vník%m festivalu Akcent v
pra&ském divadle Archa.  P'ehlídka
p'edstavila stále populárn$j#í divadelní
formy, kdy auto'i pracují s oby(ejn"mi
lidmi, kte'í prost'ednictvím divadla vy-
práv$jí své vlastní &ivotní p'íb$hy. Vzni-
kají tak p'edstavení, ve kter"ch ú(inkují
t$lesn$ nebo mentáln$ handicapovaní
lidé, bezdomovci, ale i p'ist$hovalci,
kte'í se teprve s&ívají s nov"m prost'e-
dím. "Reálné p'íb$hy jsou poutav$j#í
ne& klasická dramata, obzvlá#) pokud se
o n$ d$lí s obecenstvem ti, co je osob-
n$ pro&ili", 'íká 'editelka festivalu Jana
Svobodová.  

R%zná p'edstavení jsou tak opakem
sou(asné vyum$lkované popkultury.
V (eském projektu T$lovník obecn"

místo silikonov"ch blond"n vystupují
lidé limitovaní t$lesn"mi handicapy ne-
bo vysok"m v$kem. Belgick" re&isér
Ruud Gilens zase p'edstavil sv%j sou-
bor sestaven" s pouli(ních breakdance-
r% a hiphoper%, kter" by svou &ivelností
smetl v$t#inu podstatn$ lépe situova-
n$j#ích koleg%. A navíc jejich p'edsta-
vení uvádí ve Vlámském královském di-
vadle, které pro Belgi(any je n$co jako
na#e Národní divadlo.

V opravdov" babylon se zm$nila
 Archa b$hem vystoupení  Allstar Ref-
júd&í Band. Kapela slo&ená z muzikan-
t%, kte'í se sna&í získat azyl v *eské re-
publice, míchá kurdsk" folk, (ínsk" pop
nebo reggae. Uprost'ed tak pestrého
reje je t$&ké pochopit, jak m%&e stále
je#t$ n$koho oslovit Daniel Landa se
svou Vozovou hradbou.OND!EJ MACKA

Muzikály v Praze rozhodn$ nejsou ne-
dostatkov"m zbo&ím. V posledních le-
tech mezi základní pilí'e &ánru pat'ila
p'edev#ím Kleopatra Michala Davida
nebo Dracula Karla Svobody. V Hyber-
nii byl p'edminul" t"den poprvé uveden
muzikál Quasimodo, kter" vytvo'ili po-
m$rn$ neznámí a pro (esk" muzikál no-
ví tv%rci. Inscenace by tedy mohla mu-
zikálovou scénu o&ivit. 

Nám$t p'edstavení je vyp%j(en" z ro-
mánu Victora Huga. Úst'ední d$jová
linka sleduje p'íb$h nevzhledného zvo-
níka Quasimoda, kterého v chrámu ná-

siln$ dr&í kn$z Frollo. Zvoník se ale za-
miluje do cikánky Esmeraldy a za(ne se
kn$zovu despotismu vzpírat. Ledy se
tím dají do pohybu. 

Na hudb$ se podíleli Jak Kaláb, Jakub
Pracha' a Jan Maxián. Libreto napsal
Ladislav Trpi#ovsk" a Martin Kuku(ka,
kter" hru i re&íroval. Inscenaci otextoval
Petr Kole(ko.  Ten je znám" p'edev#ím
z alternativní divadelní scény. Quasimo-
do je tak jeho prvním komer(ním dílem.

V obsazení jsou zku#ení protagonis-
té, ale najdeme zde i zástupce mladé
krve. Jako Quasimodo se o p'íze+ divá-

k% uchází Tomá# Trapl, pro n$ho& to bu-
de první hlavní role (alternací je mu
Csongor Kassai). Frolla hraje bu,  Ji'í
Korn (i operou prot'el" Marian Vojtko.
Dále ú(inkují Radka Fi#arová, Kamila
N"vltová nebo Tomá# Savka. Mén$ zku-
#ené jádro pak zastupuje Radka Pavlov-
(inová (Esmeralda).

Kritika prozatím p'ijímá muzikál
Quasimodo pom$rn$ dob'e, stejn$ tak
i diváck" zájem mluví v jeho prosp$ch.
Je ale otázkou, jestli bude natolik dob-
r", aby se neztratil ve stínu #iroké kon-
kurence. DAVID MI"KE

Plze! dobyla Minsk
Plze+#tí fotbalisté ve st'edu ve(er po-
prvé zvít$zili v Lize mistr%. V b$lorus-
kém Minsku p'ehráli BATE Borisov 1:0.
P'ipsali si tak cenné 3 body do tabulky
skupiny H.

Domácí nechali na za(átku Ke&mana
na lavi(ce. Bylo patrné, &e se cht$jí spo-
lehnout na pevnou obranu a rychlé

brejky. Do první velké #ance se ale ve
druhé minut$ dostali hrá(i Plzn$. Pila-
'ovu st'elu v#ak zlikvidoval branká'
 Gutor. 

Ve 42. minut$ byli plze+#tí neomylní.
Autorem gólu byl Bako#, kter" skóroval
u& v prvním zápase v pra&ském Edenu.
Ve druhém polo(ase byl aktivn$j#ím t"-
mem Borisov. *esk" celek si i díky n$-

kolika skv$l"m zákrok%m branká'e Mar-
ka *echa v"hru pohlídal. 

Plze+ získala za v"hru prémii v p'e-
po(tu asi 20 milion% korun a p'iblí&ila
se jarní ú(asti v Evropské lize. Borisov
by v posledním zápase musel zvít$zit
nad Barcelonou na jejím domácím h'i#-
ti, aby Plze+ z t'etího místa sesadil. 

MICHAELA KRATOCHVÍLOVÁ

Berdych byl napodruhé úsp"#n$
Tomá# Berdych ve st'edu v Lond"n$ na-
stoupil ke svému druhému zápasu na
Turnaji mistr%. Zápas m$l podobn" pr%-
b$h jako Berdychovo pond$lní utkání
s Novakem Djokovi(em, které *ech pro-
hrál, kdy& neprom$nil me(bol. Tentokrát
byl jeho soupe'em Janko Tipsarevi(.

První set Berdych ztratil. Ve druhém

nabral síly a za(al b"t nebezpe(n". V zá-
v$re(ném setu vzal Srbovi me(bol a zví-
t$zil 2:6, 6:3, 7:6 (6:8). Udr&el si tak na-
d$ji na postup do semifinále, proto&e
ve druhém zápase skupiny A p'ekvapiv$
porazil -pan$l Ferrer sv$tovou jedni(ku
Djokovi(e. Pro postup by Berdych mu-
sel v posledním zápase nad Ferrerem
vyhrát. MICHAELA KRATOCHVÍLOVÁ

Leto#ní podzim do *ech ji& po (trnácté
p'iná#í (erstvou várku francouzské kine-
matografie.  Festival francouzského filmu
probíhá v Praze a dal#ích sedmi m$st$ch
*eské republiky od 24. do 30. listopadu,
tuzemskému divákovi u& po (trnácté
p'edvede to nejlep#í ze sou(asné kine-
matografie zem$ galského kohouta. Le-
to#ní ro(ník uvede 45 snímk% a ve sv"ch
programov"ch sekcích nabídne téma lás-
ky v mnoha podobách. V p'edpremié'e
bude uvedeno dev$t nejnov$j#ích film%
z Francie. Dal#ích dev$t titul% vybrali fil-
moví kritici do sout$&ní sekce V"b$r (es-
ké kritiky. Nebude chyb$t ani oblíben"
Ve(er krátk"ch film% ani sekce Filmové
hity. Festival uvede v p'edpremié'e na-
p'íklad melodrama Milovaní re&iséra
Christopha Honorého, v n$m& se p'ed-
staví Catherine Deneuve po boku Milo#e
Formana, (i na leto#ním festivalu v Can-

nes rozporupln$ p'ijaté pa'í&ské drama
Nev$stinec Bertranda Bonella. Do kate-
gorie p'edpremiér ale pat'í rovn$& nej-
nov$j#í snímek Akiho Kaurismäkiho Le
Havre, zvlá#tní uvedení je pak letos v$-
nováno snímku Kdy& válka, tak válka re-
&isérky Valérie Donzelli. Práv$ tento film
sklidil velk" úsp$ch na festivalu v Toron-
tu a bude reprezentovat Francii na leto#-
ním ud$lování Oscar%. Vedle p'edpre-
miérov"ch titul% festival uvede také no-
vou sekci V"b$r ARTE, která zahrnuje p$t
hran"ch i dokumentárních titul% z pro-
dukce presti&ní televizní stanice ARTE
FRANCE. Filmy budou uvedeny v p%vod-
ním zn$ní s (esk"mi titulky, v"jime(n$ s
(esk"m dabingem. Doprovodn" program
letos p'edstaví známého francouzského
karikaturistu deníku Le Monde Plantu v
rámci v"stavy s názvem Plantu kreslí
sv$t. ELI#KA JUNKOVÁ

Schrödinger$v Crosby
Podle nes"etn!krát parodovaného my#lenkového experimentu Erwina Schrödingera je ko"ka za-
v$ená v krabici s jedem, kter% se m&'e a nemusí uvolnit, zárove( 'ivá i mrtvá. Kdyby br%lat%
Raku#an stále 'il a mimo teoretickou fyziku ho fascinoval i lední hokej, mohl by svou proslulou
metodu v%zkumu snadno p$evést na Sidneyho Crosbyho. 

Nástupci legendárního Maria Lemieuxe sice nejde o 'ivot jako pomyslné ko"ce, místo jedovatého
plynu ho v#ak stra#í prod!lan% ot$es mozku, kter% m&'e s jeho více ne' slibn! rozjetou kariérou
nad!lat po$ádnou paseku. N!kdej#í hv!zdy Eric Lindros nebo Pat LaFontaine by mohli o tom,
jak je nevyzpytatelné poran!ní hlavy p$ipravilo o stovky utkání, vést nekone"né p$edná#ky.

A Crosby? Ten po tém!$ ro"ním marod!ní ukázal dv! tvá$e, z nich' se dalo vy"íst #t!stí po
vst$elen%ch gólech i roz"arování z nev%razného vystoupení. Skute"n% stav pittsburghského kapitána
tak odhalí a' otev$ení imaginární krabice s dal#í várkou zápas&.  DANIEL POLÁ!EK

Od pond$lí do dne#ního dne probíhalo
v Lausanne sly#ení s hv$zdou silni(ní
cyklistiky Albertem Contadorem. -pa-
n$l u nejvy##ího sportovního soudu vy-
vracel podez'ení z úmyslného u&ití
clenbuterolu, kter" je na seznamu zaká-
zan"ch látek. Ve h'e je také titul vít$ze
Tour de France 2010, triumf na Giro
d'Italia 2011 a ú(ast na závodech Pro
Tour v p'í#tích dvou letech. Populární
„El Pistolero“ neponechal nic náhod$ a
svou obhajobu opírá o tvrzení odborní-
k%, kte'í v podobn"ch p'ípadech po-
mohli vrcholov"m sportovc%m ke
zpro#t$ní obvin$ní. U&ití dopingu nepo-
pírá, hájí se v#ak tím, &e k zakázané lát-
ce p'i#el p'i konzumaci steak% b$hem

volného dne na lo+ské Tour de France.
Ve prosp$ch trojnásobného vít$ze Tour
de France zárove+ hovo'í fakt, &e tento
slavn" závod i cel" sv$t silni(ní cyklisti-
ky u& dopingov"mi skandály hodn$
ztratil na popularit$. P$t let po odebrá-
ní titulu vít$ze Tour de France Floydu
Landisovi by dal#í prom$na op$vova-
ného hrdiny v podvodníka m$la pro cy-
klistiku fatální následky. Ú(astníci spo-
ru se k situaci odmítají vyjad'ovat.
P'es to u& do #pan$lsk"ch médií pronik-
la informace, &e obhájci jezdce stáje
Rabobank jsou s dosavadním pr%b$-
hem spokojení. Kone(n" verdikt je od-
lo&en na p'í#tí kalendá'ní rok.

DOMINIK HEJBAL

Google versus Seznam. Tradi(ní souboj
dvou vyhledáva(%. Letos o n$j na K'i#-
)álové Lup$ op$t nebyla nouze. P'esto-
&e v kategorii vyhledáva(% Seznam (u&
zase) ostrouhal, bl"skl se nejvy##ím
ocen$ním v divácké kategorii All Star.
Osobností roku byl pak zvolen zaklada-
tel Slevomatu Tomá# *upr. Anticenu si
naopak vyslou&il p'ílepek loterijního zá-
kona o cenzu'e internetu, jeho& auto-
rem je poslanec TOP 09 Jan Farsk". Se-
kci Zpravodajství u& po#esté kraluje se-

rver iDNES.cz, a dokazuje tak svou ne-
ot'esitelnou pozici nejoblíben$j#ího
zpravodajského internetového média.

„Radost“ z úsp$#ného umíst$ní v an-
ket$ m%&e mít i prezident Václav Klaus.
Server Lupa.cz toti& uznal video s jeho
legendárním faux pas v Chile natolik
kulturn$ p'ínosn"m pro *eskou repu-
bliku, &e se rozhodl p'id$lit svou speci-
ální cenu práv$ jemu. Stejn"m ocen$-
ním se m%&e chlubit i redaktorka *eské
televize Nora Fridrichová, moderátorka

po'adu 168 hodin, která se na propaga-
ci videa ve svém vysílání podílela.

Anketa K'i#)álová Lupa vznikla roku
2006. Od té doby ka&d"m rokem oce+u-
je ty nejzajímav$j#í a nejoblíben$j#í in-
ternetové projekty a slu&by, na jejich&
v"sledném umíst$ní se podílí jak ve'ej-
nost, tak odborná porota. Nominovaní
sout$&ili letos ve 13 kategoriích. Slav-
nostní udílení cen se konalo ve st'edu
v pra&ském divadle Archa. 

ANDREA #AFÁ!OVÁ

Hudební festival s názvem Alternativa
po'ádan" organizací Unijazz odstartoval
v sobotu 19. listopadu a potrvá do 26.
listopadu. Akce v$novaná netradi(ním
&ánr%m a hudebním uskupením z celého
sv$ta letos zakotvila rovnou na t'ech
místech v Praze, a to v *ítárn$ Unijazzu,
scén$ Unijazzu Ka#tan a v HooDoo
 Music Clubu, kde se odehrává p'evá&ná
(ást programu. 

O víkendu prob$hl workshop americ-
ké zp$va(ky Laurie Amat a p'ehlídka za-
(ínajících projekt% Malá Alternativa,
v ní& se o diváckou cenu ucházeli tuzem-
#tí um$lci. Za(átek t"dne pak byl ve zna-
mení v"stavy a projekce dokumentu Da-
nielle de Piciotto.

Hlavními body festivalov"ch dn% se sta-
ly koncerty v Hoodoo Music Clubu. Ji& ve
st'edu zde prob$hl první z nich, a nechy-

b$ly na n$m zahrani(ní skupiny jako Ak-
ron/Family nebo Les Hommes Sauvages.
Dnes ve(er u p'íle&itosti 5. v"ro(í vzniku
vydavatelství okrajové hudby Polí5 ovlád-
nou pódium domácí Birds Build Nests
Underground, DoMa Ensemble a dal#í.

Pátek bude pat'it dv$ma legendám
n$mecké alternativní scény, FM Einhei-
tovi a Joachimu Irmlerovi. K nim se p'i-
pojí veteráni hudebního experimentu,
Fernando Perales a George Cremaschi.

Na záv$r festivalu se po úterním kon-
certu na scénu vrátí Laurie Amat, tento-
krát v#ak ve spolupráci s Mirkem Vodrá&-
kou. Tent"& ve(er p'edvede Dagmar Krau-
se zhudebn$né ver#e Ivana Wernische. 

A(koliv je program 19. ro(níku Alter-
nativy ji& za svou polovinou, lístky na pá-
te(ní i sobotní vystoupení jsou stále
k dispozici. IVA MELÍ#KOVÁ

Tak trochu jiné divadlo

Anketa K"i%&álová Lupa zná vít'ze

Quasimodo jde do boje s konkurencí

Praha v rytmu Alternativy

Contador se v Lausanne bránil obvin'ní
zdroj: AFP


