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Kontrola podpisů může vyřadit ze hry některé kandidáty

Z domova

Ze zahraničí

Studenti třeboňského gymnázia,
kteří nesouhlasí s dosazením radní
pro školství a kulturu vítězslavy
Baborové z KSČM, se včera 14. lis -
topadu sešli s jihočeským hejtma -
nem Jiřím Zimolou (ČSSD). ten je-
jich požadavku, aby resort školství
a kultury přestala vést totalitní stra -
na, nevyhověl. 

V sobotu 17. listopadu se proto
uskuteční studentská demonstrace na
česko budě jovickém náměstí.

Studenti ve svém prohlášení “Nedo-
volme komunistům nástup k moci”
poukazují na nelichotivou minulost
KSČM. Zdůrazňují však, že neprotes-

tují proti výsledku voleb, ve kterých
KSČM získala téměř 20% hlasů, ale
proti koalicím, které s touto stranou
uzavírá ČSSD. „Radní sice nemůže mě -
nit osnovy, co ale může, je změna
ředitelů za vlastní lidi, kteří se postarají
i o následnou přeměnu učitelů, čímž
dojde k pokřivení celého obrazu vzdě -
lá  vacího procesu,“ uvádí studenti.

iniciátorem celé akce se stal učitel
tře boňského gymnázia Martin Roso -
cha, který sepsal petici. Tu podepsalo
už 4000 lidí. Mezi nimi je i rektor Ji-
hočeské university Lubor Grubhoffer.
“Nedovedu si představit, že bude re-
sort řídit členka komunistické strany

a současně naplňovat demokratické
principy výchovy i program své strany,”
řekl Českobudějovickému deníku.

Studenti ve svém prohlášení uvádějí
i argumentaci paní Baborové. Ta poža -
duje, aby mohla předvést, co umí, a ne -
byla kritizována podle partaje. Autoři
prohlášení však poukazují na to, že
pohrdá názory mladých, kteří podle ní
dobu vlády KSČM nezažili. Dokonce se
rozhodla spekulovat o tom, že ve sku -
teč nosti si lidé Sametovou revoluci
nepřáli. Studentům se také nelíbí, že se
chystá víceletá gymnázia nahrazovat
učilišti.

pavLa ŠeDivá

podklady pro kandidaturu všech uc-
hazečů o post příštího prezidenta
České republiky měly být na Minis-
terstvo vnitra doručeny do 6. listo -
padu. Do té doby měli všichni kan-
didáti možnost splnit podmínky,
mezi které mimo jiné patří nutnost
získat 20 po slaneckých či 10 sená-
torských hlasů, případně na petici
nasbírat alespoň 50 podpisů od
oprávněných voličů. to se nakonec
povedlo jedenácti z nich, ale ani ti
teď nemají vyhráno. Ministerstvo
vnitra totiž v kandidátních listinách
objevilo chyby a nyní mají preziden-
tští kandidáti čas do 23. listopadu na
jejich opravení. 

Již v neděli se rozšířila poplašná
zpráva, že velká část podpisů je faleš -
ná. To většina kandidátů popřela s tím,
že jejich týmy petice pečlivě kontrolo-
valy a snažily se zbavovat hlavně úpl -
ných nesmyslů, jako byla jména typu
„Kačer Donald“, „Boris Godunov“ či
„Disneyland“. „Petiční archy jsme prů -
běžně kontrolovali, abychom vyřadili
záznamy na první pohled neplatné. Do
centrálního registru obyvatel sice příst-
up nemáme, ale riziko neuznání něk-
terých podpisů jsme omezili na mini-
mum,“ uvedla pro Právo Jana Víšková,
členka volebního týmu Jana Fischera.

Nakonec se výtky ministerstva týka -
ly nejen neplatných hlasů, ale i dalších
nedostatků. Miloš Zeman uvedl jiné tr-
valé bydliště a „zapomněl“ ke své kan-
didátní listině přiložit výpis financí,
které převedl na volební účet. Druhý
z favoritů, Jan Fischer, nepřesně zapsal
dva lidi ze svého volebního výboru, je-
jich jména jsou uvedena v registru ji-
nak než u Fischerova prohlášení. Jana
Bobošíková má podobné problémy
jako Miloš Zeman, nepřiložila ani
potvrzení o zřízení volebního účtu. 

Ovšem problémy s falešnými pod-
pisy má celá osmička kandidátů, kteří
odevzdávali petiční archy. V prvním

Napětí v pásmu Gazy
Palestinský raketový útok na izrael
nepřežili v  noci na čtvrtek tři lidé.
Hnutí Hamas se tak mstilo za středeční
izraelskou ofenzivu, při které byl zabit
jeden z čelních představitelů palestin-
ských radikálů Ahmad Džabarí.
Hamas pohrozil tvrdou odplatou, bo-
jovou pohotovost však vyhlásil také
izrael. 

Čínští komunisté mají nové vedení
Novým předsedou Komunistické
strany Číny se dnes podle očekávání
stal dosavadní viceprezident Si Ťin-
pching. Ten by měl navíc březnu
nahradit ve funkci i současného prezi-
denta Chu ťin-tchaa. Výměna má
potvrdit oficiální předání moci z  od-
cházející generace na novou.

Soud se střelcem z Denveru odložen
James Holmes, který v červenci v ame -
rickém Coloradu 12 lidí zastřelil a 58
zranil, se nemůže zúčastnit dnešního
soudního líčení. Dle zpráv v tamějším
tisku se Holmes sám úmyslně zranil,
když v  cele narazil hlavou do zdi a
mlátil s sebou o podlahu. Soudce proto
nechal čtvrteční slyšení odložit na 10.
prosince.

vácLav RoKyta

Ministr dopravy pavel Dobeš podal
včera demisi premiérovi Petru Nečaso-
vi, ze své funkce odstoupí 3. prosince.
K rezignaci ho vyzvalo předsednictvo
LiDEM, jako hlavní důvod uvedlo stále
přetrvávající problémy registru vozi -
del. Nahradit ho má Robert Vacek, do-
sud výkonný tajemník Vládního výbo -
ru pro koordinaci boje s korupcí
a vrch ní ředitel Sekce pro koordinaci
boje s korupcí Úřadu vlády ČR.

Kauza víta Bárty a Jaroslava Škárky
se vrací k obvodnímu soudu, vůči je-
hož rozsudku se v dubnu poslanci
odvolali. Včera o tom rozhodl Pražský
městský soud v neveřejném jednání.
Obvodní soud v dubnu nepravomocně
odsoudil Škárku za podvod na 3 roky
vězení se zákazem činnosti a Bártu za
uplácení na 18 měsíců vězení s třice-
timěsíční zkušební dobou.

v olomoucké nemocnici zemřela vče -
ra 67letá žena na otravu metanolem. Je
to už 34. oběť toxického alkoholu.
Ženu hospitalizovali v úterý ve vážném
stavu s 1,17 promile metanolu v krvi.

Českého výrobce cukrovinek Candy
Plus koupila za půl miliardy korun fin-
ská potravinářská firma Raisio. Mezi
sladkosti, které Candy Plus vyrábí,
patří lízátka, želatinové bonbóny a prá -
vě i velmi populární žvýkačky  Pedro.

Lucie KůSová

kole kontroly Ministerstvo vnitra
náhodně vybralo vzorek 8500 podpisů.
Ve všech případech počet chybných
jmen překročil horní hranici tří pro-
cent, tedy kandidáti pokračují do
druhého kola kontrol, kde bude přezk-
oumána další náhodná skupina pod-
pisů. Poté se zjištěné procento od
konečného výsledku odečte, finální
závěry budou známy 23. listopadu.

Nejvíce je tímto ohrožena Jana
Bobošíková, která přesáhla hranici
o pouhých 5 tisíc hlasů. Metody minis-
terstva se jí nelíbí a nevěří jim, chce
problém dokonce řešit soudní cestou,
což by v případě odvolání k Ústavnímu
soudu mohlo znamenat i posunutí ter-
mínu přímé volby. 

Kdo nakonec postoupil do „finálové
jedenáctky“? 
Nejvíce petičních hlasů nasbíral Miloš
Zeman, bývalý předseda vlády a člen
ČSSD, zakladatel strany SPO. Povedlo
se mu shromáždit přes 105 tisíc pod-
pisů. Zeman je ve volbách velkým fa-
voritem. „Oslovuje starší voliče, kteří
by dali hlas komunistovi, kdyby kandi-
doval," vysvětlil pro iDnes.cz Daniel
Prokop z agentury Median.

Hned za ním skončil Jan Fischer se
101 tisíci hlasů. Bývalý předseda úřed-
nické vlády se stal známým téměř přes
noc. Podporu lidí mu mimo jiné za-
jišťují velké zkušenosti s řízením
Evropské rady či působení v Evropské
bance.

Na třetí místo dosáhl s 88 tisíci pod-
pisů akademický malíř Vladimír Franz,
který si získal oblibu převážně mezi
mladšími voliči. 

S 81 tisíci hlasy odevzdala petici eu-
roposlankyně Zuzana Roithová, jedna
z trojice ženských kandidátek. Podle
sociologů se tři ženy budou navzájem
oslabovat, ti, kteří chtějí prezidentku,
se budou hůře rozhodovat. Roithová
staví kampaň na své skvělé orientaci
v EU. 

Táňa Fischerová se 72,5 tisíci podpisů
je jednou z těch, kteří překvapili až v zá -
věru. Herečka již má zkušenosti s poli-
tikou, na jedno volební období zasedla
v Poslanecké sněmovně, kandidovala
i do Senátu. Fischerová pevně stojí za

určitými morálními hodnotami a prezi-
dentského kandidáta označuje ja ko člo -
věka, který je „odvážný a má sí lu poj-
menovávat věci a jevy, které demo kracii
poškozují, i když to není populární“.

Nejaktivnější kandidát
O kandidatuře Tomio Okamury se
dlouho spekulovalo, nakonec odevzdal
listinu s 61,5 tisíci petičními hlasy. Je
z prezidentských kandidátů asi nejak-
tivnější a své názory a komentáře pub-
likoval v knihách, diskuzích i na webu. 

Ekonom Vladimír Dlouhý shro -
máždil 60 tisíc podpisů. Říká, že velk-
ou výhodou je jeho patnáctiletá poli-
tická pauza, která zaručuje, že nemá
žádné závazky, zároveň se však stále
orientuje na poli zahraniční politiky
a má respekt u nás i ve světě. 

Jana Bobošíková přesáhla padesáti-
tisícovou hranici o pouhých 5 tisíc.
Politička a bývalá novinářka brojí proti
Evropské unii a odmítá přijetí eura.

Místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier
získal podporu 28 senátorů, kromě toho
však nasbíral i 55 tisíc podpisů ob ča nů.
Mottem oficiálního kandidáta ČSSD je
boj proti korupci a klientelismu.

Kandidátem ODS je Přemysl Sobot-
ka, který odevzdal kandidátní listinu
s 23 senátorskými a 51 poslaneckými
hlasy. První místopředseda Senátu
PČR považuje za svou hlavní přednost
to, že nikdy nebyl členem KSČ, na
rozdíl od některých svých oponentů. 

Vybranou jedenáctku uzavírá s 41
hlasy poslanců ministr zahraničí a mís -
topředseda vlády Karel Schwar zen -
berg. Oficiální kandidát TOP 09 má
příznivce hlavně mezi mladými a je
velkým zastáncem setrvání České re-
publiky v EU. KateřiNa StupKová

Petice proti radní z KSČM má už 4000 podpisů

Zatím jsou jistí pouze tři kandidáti. Fotomontáž Fleš
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Obama plánuje vyšší daně pro bohaté a vůči Íránu přitvrdí

Obama čelí hrozící ekonomické recesi. Foto AP

katolický kněz Josef toufar získá in
memoriam Cenu václava bendy
urče nou významným osobnostem
boje za obnovu demokracie. v sídle
Ústavu pro studium totalitních reži -
mů ji za něj dnes převezme kardinál
Dominik Duka. Páter toufar ze -
mřel v únoru 1950 na následky mu -
čení komunistickou Státní bezpeč -
ností, která ho obvinila z vykon-
struování takzvaného Číhošťského
zázraku. význam farářova osudu
přiblížil v exkluzivním vyjádření
pro Fleš královéhradecký biskup
Jan vokál.

„Případ pátera Toufara ukazuje dvě
věci, na které nesmíme zapomenout.
Že komunistická totalita byla od za-
čátku postavena na zlu a že jejími nej -
většími protivníky byli dobří lidé,“
vysvětluje nejvyšší představitel diecé -
ze, pod kterou Číhošť spadá. Tvrdé
pronásledování kněží proto podle něj
nebyla náhoda. „V tomto případě byl
hlavním nepřítelem prostý venkovský
farář, který upřímně věřil v Boha a ne -
dělal nic jiného, než že se snažil dobře
vykonávat své povolání a s láskou
sloužit svým farníkům. To, že nejvyšší
místa cítila potřebu takového člověka

zlikvidovat, odkrylo hned na začátku
50. let naprosto zločinnou podstatu
komunismu,“ konstatuje Vokál.

Začalo to pohybem kříže
Během Toufarovy bohoslužby o třetí
adventní neděli 1949 se na oltáři čí -
hošťského kostela několikrát pohnul
půlmetrový kříž. Samotný kněz to ani
nezpozoroval, dozvěděl se o tom až
s odstupem času od svědků z řad far -
níků. Příslušníci StB ho v lednu 1950
zatkli a převezli do valdické věznice,
kde se Toufara snažili donutit k při -
znání pomocí žízně, bití a elektrických
šoků. Na následky surového zachá -
zení 25. února zemřel.

„Ten příběh musíme připomínat
mla dým lidem, aby viděli, jak daleko
mohou zajít režimy, které trestají lidi
za víru v Boha. A aby viděli i to, jak se
dá takovému zlu čelit – pokorou, trpě -
livostí, odvahou a pevnou vírou v Boží
pomoc a ochranu. To všechno páter
Toufar podle pamětníků prokázal,“
uvedl hradecký biskup.

toufar inspiroval i umělce
Číhošťské události a osud faráře Tou-
fara se odrazily i v české kultuře. Bě -

hem vyšetřování případu vznikl dva -
náctiminutový film, který v dosud re -
kordním počtu 376 kopií promítala
téměř všechna československá kina.
„Zfalšovaný dokument, jehož natá če -
ní řídil prokurátor, asi už vždycky zů -
stane jedním z neodpornějších pří -
kladů totalitní kinematografie,“ míní
Vokál. 

Toufarův osud inspiroval i sa miz -
datem šířenou báseň Dům strach ka-
tolického básníka Jana Zahradníčka
a exilový román Mirákl z pera Josefa
Škvoreckého. V roce 2004 se Čí hošť -
ský zázrak objevil jako námět filmu In
nomine patris v režii Jaromíra Polišen-
ského.

V poslední době zájem o kauzu
faráře Toufara opět stoupá. Velkou zá -
sluhu na tom podle Jana Vokála má
Miloš Doležal. Ten o Toufarovi letos
vydal knihu s názvem Jako bychom
dnes zemřít měli. „Kniha se striktně
drží faktů, ale o to bezprostředněji
odhaluje hrůzu celého případu. Kdo si
ji přečte, nemůže ani chvíli pochybo-
vat o zločinnosti tehdejšího režimu
a o odvaze vězněných kněží,“ tvrdí
bis kup. Miloš Doležal připravil i výsta -
vu o životě Josefa Toufara, kterou je

možné navštívit do 2. prosince v hav -
líč  kobrodském muzeu.

MiChAl bělkA

barack obama na své první včerejší
tiskové konferenci od znovuzvolení
uvedl, že nejprve začne řešit otázky
zdanění vyšší třídy, zachování daní
pro třídu střední a hladký průběh
imigrační reformy. k Íránu hodlá
zaujmout razantnější postoj.

Na konci roku vyprší daňové úlevy
přijaté za administrativy George
Bushe. Prezident bude usilovat hlavně
o zachování stávající výše daní pro
střední třídu. Naopak pro 2 % nejbo-
hatších Američanů chce daně zvýšit.
Tím se dostává do sporu s republi ká -

Co udělá český občan, znechucený
politickou situací v zemi, když má jít
poprvé volit prezidenta? Protestuje.
Protestuje po svém a hlavně nená-
padně. 

Až polovina dosud sečtených pod-
pisů na petičních arších kandidátů usi -
lujících o Hrad nesplňuje podmínky,
uvedla v neděli na svých webových
strán kách agentura Mediafax s odka -
zem na důvěryhodný zdroj z mi nister -
stva vnitra. V tu chvíli je potřeba najít
viníky vzniklé situace.

Potenciální viník číslo 1: U petic se
shodou nešťastných okolností ocitla
polovina analfabetů, dysgrafiků a dal -
ších, kterým činí problém čitelně vyz-
načit své jméno, příjmení, datum naro -
zení, adresu a vše úspěšně završit svým
pravým podpisem. V tomto případě by
se dala ocenit alespoň jejich občanská
uvědomělost a odhodlání přes výrazný
han dicap dát najevo svůj postoj. Zdra -
vý rozum mě ale od po dobných vysvět -
lení odrazuje. 

Potenciální viník číslo 2: Druhá sku -
pina je mnohem rafinovanější a zálud-
nější. Tito lidé šli k petičnímu archu
s úmyslem poškodit kandidáta, jehož
jméno je na něm uvedeno. Sem musím
zařadit i občany, kteří chtěli v dobré
vůli svého uchazeče na Hrad protlačit
vícero svými podpisy. Sčítání totiž
probíhá podle specifických pra videl,
navíc pomocí počítačové techniky. Nej -
prve se petice jednotlivě na ske nují
a následně z nich software namátkově
vybere vzorek o rozsahu 8500 podpisů
občanů. Dále probíhá tříkolová kontro-
la. První kontrolu obstarává počítač.
V případě nejasností a nečitelností
následuje dvoukolová kontrola pro -
váděna úředníky. Pokud je i po ruč ním
zkontrolování zjištěna chyba u tří a ví -
ce procent podpisů z prvního vzor ku,
provede se kontrola u dalších 8500
občanů. Když je chybo vost vyšší než tři
procenta, do celko vého počtu hlasů se

nezapočte příslušné procento podpisů.
To by mohlo znamenat i drtivý úbytek
kandidátů, kteří se na lednové volby již
po předběžném se čte ní začali připra -
vovat a hlavně těšit. Zcela jistě by
znechucení lidí otrávilo politiku na ně-
jaký čas i jim a lidé by získali patřičné
zado stiučinění. Zví tězilo tedy skutečně
pře svědčení, že po ostentativním ne -
úspěšném atentátu na dosluhujícího
prezidenta Klause je třeba zvolit tišší
a téměř až undergroundovou formu
odporu. Nebo je to jinak?

Viníkem celé situace velmi pravdě -
podobně bude mediální svět toužící po
senzaci za každou cenu. V období bez
výraznějších katastrof na domácí me -
diální scéně zvláště. Zprávu Mediafaxu
označily jako dezinformaci tý my všech
kan didátů. Většina z nich navíc dodá -
vá, že kontrolu většiny petic provedla
již před odevzdáním, a ne ní proto mož -
né, aby polovina dosud sečtených pod-

pisů byla neplatná. Proti informaci se
ohradilo i samotné Mi nisterstvo vnitra,
které označilo zprá vu Mediafaxu jako
spekulaci. Samo zřejmě, že chybovost
bude. Není vyloučené, že se objevilo
pár jednotlivců, kteří ať už úmyslně,
nebo neúmyslně poškodili kandidáty,
stejně jako se nedá předpokládat, že se
všichni kandidáti snažili dosáhnout
zákonem předepsaného počtu podpisů
jen re gulérním sběrem. Ale situace,
kdy tisková agentura přijde s informa-
cí, že polovina sečtených podpisů na
pe ticích je neplatná, téměř o dva týdny
dříve, než má být sčítání ukončeno
a zveřejněny oficiální výsledky Minis-
terstvem vnitra, je přinejmenším zará -
žející a slovo spekulace je na místě.
Snad se všichni brzy přesvědčíme, že
poctivost, čest a láska lidí zvítězí v pe -
tičních arších nad lží a nenávistí a Me-
diafax ztatí na důvěryhodnosti. Počkej -
me si ale přece jen raději do 23. listo -
padu, kdy sčítání Ministerstva vnitra
skončí. JAkub kADleC

Vláda obměnila část
správní rady VZP
kabinet Petra Nečase schválil ve
středu návrh na výměnu některých
členů správní rady všeobecné zdra -
votní pojišťovny.  Změny přicházejí
týden poté, co výroční zpráva uká -
zala, že největší zdravotní pojišťov-
na v zemi bojuje s úbytkem klientů.

Vláda na návrh ministra zdravot-
nictví Leoše Hegera odvolala sedm
zbývajících členů rady, které má pra -
vomoc jmenovat. Tři členy odvolala
už v červnu. Zbylých dvacet pozic ob-
sazuje sněmovna.

Novou radní se na návrh ministra
zdravotnictví Leoše Hegera stane na -
příklad ředitelka odboru dohledu nad
zdravotním pojištěním Helena Rög -
nerová. V radě zasednou i tři Hegerovi
náměstci. Staronového člena Petra
Noska doplní Ferdinand Polák a Mar-
tin Ženíšek. Do rady byli dále jmeno -
váni bývalý hejtman Plzeňského kraje
Petr Zimmermann či Jarmila Fuch -
sová z ministerstva financí. Na svých
postech naopak zůstávají bývalí po -
slanci za ODS Petr Tluchoř a Marek
Šnajdr, kteří minulý týden složili
poslanecký mandát kvůli schvalování
vládního daňového balíčku. Ty jme -
no vala Poslanecká sněmovna a vláda
na jejich odvolání nemá vliv. 

Ministr Heger usiloval o výměnu
některých členů už delší dobu. Podle
serveru Novinky.cz ale premiér Nečas
čekal na uklidnění situace po vládní
krizi, aby poslance nesouhlasící se
zvýšením DPH ještě víc nepopudil.
Heger dlouhodobě kritizuje hospo-
daření VZP. V  září dokonce podal
trestní oznámení kvůli systému elek-
tronických zdravotních knížek IZIP,
který stál pojišťovnu téměř dvě mi -
liardy korun. Všeobecná zdravotní po-
jišťovna, u níž je pojištěno přes 6 mi -
lionů lidí, vloni ztratila 168 tisíc po-
jištěnců. Většinu z nich odradilo právě
problematické hospodaření v souvis-
losti s kauzou IZIP a zbytek odlákaly
soukromé zdravotní pojišťovny.

Aleš DoležAl

ny, kteří trvají na zachování nižších da -
ní i pro bohatší vrstvy. Jedním z dal ších
a možná největších úkolů bude ne -
spad nout z fiskálního útesu a neupad-
nout znovu do recese. Fiskální útes je
soubor masivních rozpočto vých opat -
ře ní v objemu 600 miliard dolarů.
Skrý vá v sobě hrozby zvyšo vání daní,
rušení daňových výjimek od ledna
2013 a snižování vládních výdajů včet-
ně podpor v nezaměstnanosti. Hrozí,
že navýšení daní o celkových 600 mld.
USD a škrty ve výdajích srazí americké
HDP o celá 4 %, čímž by se USA prak-
ticky propadly hluboko do recese. To
by mělo v následujících několika le -
tech dopad nejen na USA, ale i na řadu
dalších zemí.

Na základě svého znovuzvolení chce
také prosadit imigrační reformu, která
by se týkala 11 milionů nelegálních
přistěhovalců, z nichž většina jsou lidé
hispánského původu. Právě Hispánci
tvoří velkou část Obamo vých voličů.

V zahraniční politice se bude Oba-
ma dál soustřeďovat na obnovení vzta -
 hů s Ruskem a stažení americ kých vo-
jáků z Afghánistánu do roku 2014.

Íránskou jadernou hrozbu chce řešit
sice diplomaticky, zato s tvrdším pří -
stu pem. Ke vztahům s Evropou se ne -
vyjádřil, ale jedním z požadavků vůči
ní bude větší podíl na financování NA-
TO, který nyní činí pouhých 25 %
opro ti americkým 75 %.

Moderní Amerika
V amerických prezidentských volbách,
které se odehrály v noci z 6. na 7. lis -
topadu, Obama porazil svého repub-
likánského protivníka Mitta Romney-
ho především díky triumfům ve státech
Ohio a Florida. Od začátku voleb byl
souboj velmi vyrovnaný a až do posled-
ní chvíle nebylo jasné, kdo zvítězí. Na -
proti tomu výsledek už tak těsný nebyl.
Obama se svými 332 voliteli s přehle-
dem získal převahu nad Romneyho
206. Romney prohru ne če kal, potvrzu-
je to i fakt, že si sepsal jen vítěznou řeč.
Souboj Obamy a Romneyho nebyl pou -
ze soubojem dvou stran, ale soubojem
o budoucí identitu Ameriky. Americká
společnost se v po sledních deseti letích
výrazně změ nila. Příznačné pro to je, že
po dlouhé době neposlali de mokraté

ani republikáni do boje o Bílý dům
někoho, kdo by byl klasický „WASP“
(White Anglo-Saxon Protestant, tedy
bílý protestant anglosaského původu):
Barack Obama není bílý, Mitt Romney
je mormon, viceprezidentští kandidáti
Joe Biden a Paul Ryan jsou katolíci. De -
mo gra fo vé uvádí, že během několika
desetiletí už v USA nebude běl ošská
většina – a dokonce vůbec žád ná vět ši -
na: půjde o společnost ra so vých a etnic -
kých men šin. V roce 2050 početně pře -
vládnou Hispánci a černoši. To všechno
dokládá, proč zvítězil Obama a ne
Romney, který představuje „sta rou do-
brou“ Ameriku a jehož hlavními voliči
jsou bílí muži ve středním věku. Pokud
podle americké agentury AP Repub-
likánská strana nezmě ní svůj přístup
a nepřizpůsobí se, zů sta ne na mrtvém
bodě. Romney také příliš spoléhal na
rozhořčenost Američanů nad špatnou
ekonomickou situa cí za Obamova prv -
ního volebního období. Ti ovšem vinu
za recesi a historic ky nejvyšší neza -
měst nanost od 80. let nedávají Oba -
movi, ale jeho předchůdci G. W. Busho -
vi. AlžbětA ČerMáková

Farář umučený StB získá posmrtně ocenění

Lid versus Mediafax

Číhošť spadá pod královéhradeckou
diecézi, kterou dnes řídí biskup Jan
Vokál. Foto BIHK

Bacha! Začíná zima 
a bude to klouzat

Komentář Fleše
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Famufest zahájí režisér Wes Anderson

O akční scény není v nové Bondovce nouze. Foto archiv

Famufest ozářil Novou scénu. Foto archiv

„Motivace? Vstoupit do něčeho, co
sy stém považuje za jasné a průkazné
– jsem jen kartička,“ říká zakuklený
muž ve stanici metra ve scéně
nového dokumentu. 
Jmenuje se Občan K. a měl premiéru
minulý týden. Mapuje nonkonformní
projekt umělecké skupiny Ztohoven,
která po několika recesích při šla s vy -
spělejším výstupem; dokumentární
spo  lečenskou sondou o identitě a iden-
tifikaci. Prostředkem výstupu se stalo
manipulování občanskými průkazy:
Čle nové skupiny žili půl roku pod cizí-
mi jmény, neboť speciálně upravené fo-
tografie, které na občankách měli, vždy
nesly část znaků dvou z nich a oni se
mohli vydávat za kolegu. Běžné záleži-
tosti jako svatba, návštěva zubaře,
vyřizo vá ní zbrojního pasu, či cestování
do Lon dýna probíhaly hladce, bez jaké -
hokoli povšimnutí. Zarážející bylo, že
úřad jim „falešné“ doklady vystavil
sám – poža doval pou ze fotografie.  Je-

den z členů mohl tedy podat žádost
o vy dání nové občanky a druhý ji potom
vyzvedl. Veškeré jednání na úřa dech
přitom zachycovala skrytá kamera. 

„Téma identifikace a identity je ve -
lice aktuální. Každý tu občanku má
v kapse, každých pár let se mu musí
vyměnit, a neustále v ní pod záminkou
pokroku či zvyšování bezpečí přibývají
nějaké informace,“ upozorňuje na plát-
ně režisér filmu a člen skupiny Ztoho -
ven Michal Romeo Dvořák. „Děje se to
automaticky a nikdo se nad tím nepo -
zastaví. Ale to zastavení, ta akce a ten
risk jsou obsažené v tomto filmu a mlu-
ví jasnou řečí.“

Film vybízí diváka, aby se sám za-
myslel nad svým postavením a „okódo -
váním“ ve společnosti, které je na ko -
nec založeno na absurdní poslušnos ti,
a – jak se skupina měla šanci pře svěd -
čit – je lehce zneužitelné, přestože by
nás paradoxně mělo chránit.

tereza paVeLcoVá

„i novináři mají vytipovaný romy,
u kterých je to hodně pravděpodob-
ný, že něco plácnou. a tím se dá vy-
dělat. Titulek „rom“ táhne. prostě
to má dob rou prodejnost, lidi to
chtějí číst.“ uvedl patrik Banga v de-
batě k romskému týdnu.

V budově Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy Hollar začal těmito
slovy 14. listopadu 2012 program Vliv
médií na obraz Romů ve společnosti.
Debatu vedl student FSV UK Tomáš
Bystrý, jejími účastníky byli Saša Uhlo -
vá – novinářka z deníku Referendum,
Patrik Banga – novinář serveru
iDnes.cz a Martin Kovalčík – mediální

koordinátor Programů sociální inte-
grace Člověka v tísni. Martin Kovalčík
zmínil průzkum, kdy byl třem tisícům
učitelů základních škol poslán profil
žáka, který prospěchově nevynikal, ne-
choval se dobře a občas nejezdil na
školní akce, protože na to rodina ne -
měla finance. Byly rozeslány půl na půl
fotografie s bílým chlapcem a chlap -
cem tmavší pleti a výzkum se ptal: „Co
s ním?“. Výsledkem průzkumu bylo, že
Romům byla 2,77krát více doporučena
zvláštní škola. 

Akce Romský týden vznikla dí ky
pražské univerzitní skupině Amnes ty
International. Ve dnech od 12. 11. do

16. 11. 2012 jste mohli a můžete na -
vštívit jak debaty, tak výstavy, koncerty
a dokonce i hodinu romštiny. Pár dní
věnovaných problematice Romů má
připomenout, že je stále hodně rom-
ských dětí neprávem a přitom auto-
maticky zařazováno do základních
škol praktických, což jim upírá mož -
nost ucházet se o lepší pracovní místa.
Program se točí kolem problémů, s ni -
miž se jakýkoli Rom musí v Čechách
a Slovensku potýkat, a snaží se, za -
mezit nespravedlnosti. O Romský tý-
den je zatím mezi studenty velký
 zájem.

SeDa DzHoLDoSHeVa

Jeden z nejlepších českých kytaristů
vydal ve středu 7. listopadu novou
des ku. pod slupkou melancholick-
ého, snad až depresivního názvu
nikdo v zemi nikoho, se však skrývá
lehce laděná instrumentální hudba
plná netradičního, drsnějšího i kla-
sicky mertovského espritu.

Jen pro zopakování – Mer tovou pr-
votinou bylo v Paříži vydané album
Ballades de Prague. Vyšlo v roce 1968
a do Čech se dostalo až o mno ho let
později. Merta se touto deskou zařadil
mezi písničkáře s osobitými hudební-
mi prvky – střídavými rytmy, zapama-
tovatelnými, téměř lidovými motivy
a básnickými texty. Ty jsou v Mertově
tvorbě kapitolou pro sebe samu – ve
svých hudebně-básnických textech se
autor často vyžívá ve  skrytých, ale
jednoduchých motivech, často pod

rouškou lyriky a zdán livé složitosti.
Příběhy jsou prosté – jen je musíme
objevit. Něco tako vého se však příliš
nedá očekávat, ví me-li, že Nikdo v zemi
Nikoho vzniklo ve spolupráci s Dobrou
úrodou. Rock a lyrika příliš nejdou
dohromady.

S trochou nadsázky by se dalo říct,
že Merta už Mertu přestal bavit. Jako
by se od poetických příběhů zamilo-
vaných párů s nešťastným koncem
(Každý večer, Jako kdysi) chtěl buď
vrátit, nebo spíše přesunout k líbivěj -
ším a snad i pohodovějším tématům.
Texty se obrací mnohem víc k autorovi
než k posluchači, což pro Mertu není
typické. 

Mertovo nové album je tedy jakýsi
konglomerát toho “starého dobrého“
(například dechberoucí píseň Děvče
hoří, v níž skvěle vynikají houslová in-

termezza Jana Hrubého i text prokle -
tého básníka Rimbauda, který Merta
mistrně zpracoval – posluchač se ptá,
zda slyší starofrancouzskou či irskou
baladu, nebo prostě jen přestylizo-
vanou českou lidovou píseň) a jakéhosi
déjà vu kapely Dobrá úroda, které Mer-
ta záměrně přizpůsobil svou stylizaci
(dva příklady za všechny – píseň Ticho
či Velkej mimoň). Merta si pohrává
s rytmy, střídá je se stejnou lehkostí
jako své slovní hříčky.

Vedle předchozího alba Ponorná ře-
ka (jejíž název si mimo jiné přebrala
i známá kapela Traband, ovšem pouze
pro jednu píseň) vypadá Nikdo v zemi
Nikoho prostě nemertovsky. Ve výsled-
ku to ale vůbec neruší – aspoň víme,
čeho všeho je tento textař, režisér, ar-
chitekt a opravář hudebních nástrojů
ještě schopen. tereza StonišoVá

na nové scéně národního divadla
začne dnes třídenní studentský fil-
mový festival Famufest noir. na roz -
díl od loňského roku je letos festival
soutěžní, studenti Famu zde budou
porovnávat více než sto snímků.
Letošní ročník je specifický zejména
svým bohatým doprovodným pro-
gramem.

noirový hrdina Wes anderson
Největším lákadlem celého festivalu je
čestný host, americký režisér Wes An-
derson. Ten ve čtvrtek celý festival
slavnostně zahájí a zároveň se podělí
o svoje zkušenosti v přednášce Master-
class. Už včera proběhla vernisáž vý -
stavy studentů z katedry fotografie,
sce náristiky a Centra audiovizuálních
stu dií (CAS). Filmové projekce a před-
nášky probíhají od čtvrtečního rána.
„Tvorba studentů Famu je tak různo -
rodá, že se nedá najít společné pojít ko.
Noir prostupuje všemi dekádami vývo-
je filmu. My si z tohoto filmového žán-
ru bereme koncept noirového hrdiny,
člověka z masa a kostí, který je po -

stavený před nějakou mezní situaci
a roz hoduje se, co dál dělat. Buď půjde
k dobru, nebo ke zlu. Na této mezní
situaci jsme Famufest založili,“ říká
ředitel festivalu Štefan Cima.

Famufest pro každého
Organizátorka doprovodného progra-
mu, Anna Tydlitátová, se letos snažila
zpřístupnit festival i filmovým laikům.
Jde například o veřejné intenzivní
kurzy Free Cinema, na kterých si při -
hlášení zájemci během tří festivalových
dnů projdou všemi stádii výroby filmu
a postprodukce. Nejlepší snímek bu de
prezentován paralelně s vyhláše ním
vítěze Famufestu. Další novinkou v pro -
gramu je Pitching Session. Přihlá šení
zájemci mohou představit svoje rozpra-
cované projekty pomocí jedno duché
prezentace o 15 snímcích. Ke každému
obrázku budou mít dvacetivteřinový
komentář. V obecenstvu budou znalci
z různých oborů a cílem celého nápadu
je, aby spolu jednotliví hosti začali
spolupracovat. Zároveň letos proběhne
nultý ročník Famu Friendship. Zde bu-

dou prezentovat svoje školy studenti ze
světových univerzit. Aby se prohloubily
vzájemné přátelské vztahy, budou
zahraniční filmaři bydlet v domovech
svých čes kých spolužáků. Ve čtvrtek
odpoledne pro běhne diskuse a pro-
jekce o worksho pech pro neslyšící,
kterou bude mode rovat herec Jaroslav
Dušek a vedoucí katedry střihu na Fa-
mu Ivo Trajkov. Festival provází i kon-
certy mezinárnodních a českých inter-
pretů. Mimo jiné přijede berlínská
vokálistka Anika ne bo švýcarská Kate
Wax, která svou elek tronickou hudbu
doprovází i vi zuál ními prvky. Svou no -
vou desku před staví český šansonier
Bruno Ferrari.

Hodnotit bude i občan K.
Závěrečný ceremoniál proběhne v so -
botu 17. listopadu. Budou zde vyhláše-
ny nejlepší filmy v jednotlivých soutěž -
ních kategoriích, které budou hodno-
ceny desítkou odborníků, mimo jiné
i noirovým hrdinou Občanem K. Celý
fes tival se uzavře promítáním vítěz -
ného snímku.  Marie KorDoVSKá

tentokrát je to osobní. Věta, která
v kampani k nové bondovce zazněla
nespočetněkrát. Je to už šest let, co
na plátna kin dorazilo akční inferno
casino royale režiséra Martina
campbella a Da niel craig se poprvé
představil jako James Bond. camp-
bell s sebou tehdy přinesl rázné
změny v rámci již trochu vyčpělého
konceptu a představil Bonda jako
muže plného pocitů, nikoliv jen
mašinu na zabíjení. Skyfall Sama
Men dese zachází ještě dál a boří
mantinely bondovek s mnohem větší
vervou než opěvované casino.

Sam Mendes se k látce, která ve světě
filmu skvěle fungovala celých padesát
let, postavil ještě osobitěji než Martin
Campbell. Jeho otisk je čitelný z kaž -
dého záběru a úvodní sekvence filmu,
která se nese v duchu bondovských ho -
niček, je tak spíše pomocnou berličkou
a uspokojením akcechtivých diváků
(ne lze se navíc zbavit pocitu, že slouží
jako pocta v pořadí druhému filmu o Ja -
mesi Bondovi, „Srdečné pozdravy
z Rus ka“). V následujících čtyřiceti
minutách totiž na řadu přichází vše os-
tatní, než co by divák od klasické bon-
dovky čekal. Mendes rozjíždí konverza-
ční drama, jež řeší Bondův návrat do
služby po „vynucené“ pauze a brousí
kolem vzta hu k jeho  nadřízené M,
který je zároveň esenciální složkou
celého příběhu. Da niel Craig tak
v první polovině filmu no sí prošedi-
vělou bradku, tváří se unave ně, upírá
dlouhé pohledy do zrcadla a bojuje se
svými vnitřními démony, alkoholem
a loajalitou. Režisér se může soustředit
na to, co mu jde nejvíce, tedy propraco-
vané dialogové scény a skládá ní spek-
takulárních záběrů z továrny kamera-
mana Rogera Deakinse. Právě Deakin-

sův vizuál dává filmu nezapo menutelný
nádech a je jisté, že vizuálně hezčí bon-
dovka ještě světlo světa nespatřila.
Celkově se tak nabízí srovnání s jiným
blockbusterem letošního roku, který
v létě poslal do kin Christopher Nolan.
Podoba s filmem Temný rytíř povstal,
která se vyznačuje hlavně realistickým
přístupem k látce a popisem pádu
a vzestupu, se z počátku může zdát pr-
voplánovou, je však jediným logickým
vyústěním Bondova života a je více než
dobře, že se k podobné formě vůbec
někdo odhodlal. 

Když už by se ale divák mohl začít
sondování Bondova temného já přejí-
dat, otáčí Mendes prudce kormidlo
a s příchodem první mise vrací agenta
007 do pozice elegantního stroje na
zabíjení. Jakoby Bond potřeboval
prožít všechny ty neblahé události,
které ho na počátku filmu potkají, aby
znovu do ká zal vzkřísit svou loajalitu.
Craig se v pří pravách na svou budoucí
misi pečlivě oholí, znovu oblékne
smoking šitý na míru a elegantně flirtu-
je s kolegyní, čímž dokonává jak svou,
tak divákovu katarzi.

Rauol Silva, alias Javier Bardem, je
bývalým agentem MI6, jehož úmysly
motivuje pomsta k M, která ho v minu-
losti nechala napospas nepřátelských
agentům. Na blond odbarvený Bardem
podává Silvu se skoro až komiksovou
teatrálností, která přímo kontrastuje
s pomalou a moderně pojatou první
třetinou filmu a odkazuje na dřívější
bondovské záporáky. Silvovo pozadí je
možná až příliš jednoduché, jeho hac -
ker ské schopnosti se jeví jako prvo-
plánové a znovu se tak divákovi vybaví
starší a nepříliš komplikovaní bon-
dovští protivníci. Je ale jasné, že přesně
to bylo Mendesovým úmyslem. Silvovi

Osobní zpověď Jamese Bonda

Drží nás občanka skutečně 
na uzdě? Odpověď nabízí Občan K.

vše prochází snad až příliš snadno, lidé
dělají nesmyslné chyby a při důklad-
nějším pohledu se ukáže mnoho logic -
kých lapsů. Silvova zášť vůči M ale pů-
sobí jako jeho motivace velmi dobře
a strhává diváka dějem, aniž by si
podobných věcí všimnul.

Sam Mendes vytvořil první oprav-
dový blockbuster o Jamesi Bondovi.
Kompaktní, všestranný film, který se
nebojí do žánru bondovek tvrdě zasáh-
nout, aniž by však zapomněl, kde má
kořeny. Skyfall si není tak jistý v zákla -
dech jako Casino Royale, i tak se ale
jedná o výborné filmové řemeslo, které
posunuje bondovské hranice zase
o kus dál. Martin KopecKý

Proměna Vladimíra Merty – z písničkáře rockerem?

Romský týden na Fakultě sociálních věd UK
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Barbora špotáková pošesté královnou atletiky

Vítězka ankety Atlet roku Barbora Špotáková. Foto archiv

Střelec dvou branek David Lafata. Foto sport.cz

Záběr z filmu White Line. Foto archiv

Neoficiální znak China Open.
Koláž Fleš

Ani olympijský vítěz Lin Dan, ani světová
jednička Lee Chog Weie. Dva sou časně
nejlepší hráče světového badmintonu di-
váci v Šanghaji neuvidí. Minulý ročník to
byl právě Lin Dan, který triumfoval, a tak
se při jeho absenci otevírá možnost pro
další hráče světové špičky. Deset let už
čínští reprezentanti vládnou na China
Open. Naposledy v  roce 2002 zvítězil
hráč Wong Choong Hunn z Ma laysie a
od té doby nikdo nedokázal do mácí bad-

mintonisty porazit. Největší šanci zlomit
čínskou sérii budou mít úřadující svě-
tové jedničky ve čtyřhře, dánská dvojice
Mathias Boe – Carsten Mogensen. Zá -
stupce českého badmin tonu na turnaji
chybí. Finále turnaje se hrají 18. listo -
padu. Vítěz dostane část z  do tace
400 000 dolarů a 11 000 bodů do žebříč -
ku probíhající série. China Open se hraje
od roku 1991. V roce 2007 se stal sou -
částí Super Series. tomáŠ FiAlA

Pražská O2 Arena bude od pátku 16. do
neděle 18. listopadu hostit finále stého
ročníku Davis Cupu, jehož účastníky
jsou stejně jako v roce 2009 Česká re-
publika a Španělsko. Na rozdíl od po -
sledního společného klání v Barce loně
se finále nezúčastní španělská jednička
Rafael Nadal, kterého na postu líd ra
nahradil David Ferrer.

Český tým před třemi lety utržil ne -
kompromisní porážku, jejíž ozvěny jsou
nejvíce slyšet právě teď – před nadchá -
zejícím duelem. Svěřenci Jaroslava Na -
vrátila si ale mohou být jisti několika

důležitými fakty, mezi něž patří výhoda
domácí půdy, rychlý povrch a již zmí -
něná absence Rafaela Nadala. Naopak
mezi trumfy Španělů patří účast čer-
stvých vítězů Turnaje mistrů. Deblisté
Marcel Granollers a Marc Lopez by
moh li zamávat i tak zkušeným duem,
jako je Berdych se Štěpánkem. 

Postrachem českého týmu je ale
především David Ferrer, vítěz 74 utkání
a držitel sedmi turnajových titulů v
letošní sezoně. Lepší bilanci má už jen
král tenisového světa Novak Djokovič.
Na Ferrera, pátého hráče světového že-

bříčku, špatně vzpomíná Radek Ště pá -
nek. Ten má stále v živé paměti ztracené
vedení 2:0 z  úvodního klání  barcelon-
ského finále v roce 2009. Již teď je jisté,
že si oba hráči souboj zopakují hned na
úvod v pátek od 16 hodin. Po nich bude
následovat bitva mezi Berdychem a Al-
magrem.

Papírovými favority jsou Španělé, ale
řada faktorů napovídá, že by se zdaleka
nemuselo jednat o tak jednostranný du-
el jako před třemi lety, kdy španělské
tornádo smetlo český výběr 5:0.

dAniEl mAzuRA

Filmový festival zimních sportů je celo -
večerní promítání filmů o extrémním
lyžování, mixovém lezení, skialpinismu
a dalších neobyčejných zimních aktiv-
itách. Od začátku listopadu mohou divá-
ci ve více než 120 městech ČR zhlédnout
osm nejlepších filmů uplynulé sezóny
české i zahraniční produkce.

Oficiální zahájení festivalu proběhlo
na začátku října v Brně za účasti Kate -
řiny Pauláthové, naší přední juniorské
lyžařky. Pražská premiéra se uskutečni-
la 8. listopadu v kině Aero. Kromě filmů
bylo velkým tahákem promítání s ko-
mentářem Marka Holečka. Tento špič -
kový český horolezec se s publikem po -
dělil o zážitky ze svých posledních expe-
dic do Karakoramu, kde se pokoušel
zlézt Nanga Parbat, jednu z nejvyšších
hor planety.

Zajímavý je také způsob organizace
fes tivalu. Pokud v seznamu měst, kde
fes tival probíhá, nenajdete to své, mů -
žete promítání uspořádat sami. Zájem
o organizaci vlastního promítání potvr -
zuje atraktivitu filmů. „Těší nás velký zá-
jem o pořádání festivalu i v menších
městech. Jsme rádi, že můžeme nejlepší
filmy uplynulé sezóny ukázat i tam, kde
by jinak takovou možnost neměli,“ říká
manažerka festivalu Michaela Kofrová
a dodává: „Počtem míst konání jsme
zdaleka nejrozšířenější zimní a outdoo -
ro vý filmový festival v Česku.“ V Praze
máte možnost zhlédnout festivalové
filmy ještě dvakrát, a to 19. 11. v Klubu
cestovatelů a 25. 11. v Divadle Horní
Počernice.

JAn homolKA

Po šesti minutách hry se na ukazateli
rozsvítilo skóre 2:0. Každý fanoušek fot-
balové reprezentace prožíval vytouže-
nou euforii blížící se časům Brückne -
rovy zlaté generace. Český tým vyškolil
slovenský výběr jako profesor žáčka.
Hostující hráči po hřišti zmateně pobí -
hali a nevěděli si rady s českou blokovou
obranou. Tři přihrávky a míč skončil na
kopačkách české obrany.

Celý tým šlapal jako hodinový stroj,
pravá strana vypadala jako za časů Karla
Poborského. Pravý obránce Gebre Se-
lassie a premiérový reprezentant Bořek
Dočkal na křídle si s míčem skvěle rozu -
měli. Slovenskou obranou procházeli
bez problémů a byli nebezpeční po celý
zápas, Dočkal dokonce přidal svůj pre-
miérový gól v A-mužstvu. Na hrotu do -
minoval Lafata. Dva góly dal a dostal se
do několika nadějných šancí. Trenér
Bílek po zápase připustil, že by se jablo-
necký kanonýr mohl stát jedničkou
v  útoku, protože podává v lize už tři
sezóny nadstandardní výkony. Přek-
vapením bylo české obranné duo Sivok
a Suchý, popřípadě střídající Latka.
Všichni bránili kompaktně a soupeře
nepouštěli do větších příležitostí. Na -
opak překvapením nebyl mladík Dari-
da. Ten podává v lize i na mezinárodní
scéně dlouhodobě skvělé výkony. Z po -
zice středního záložníka tvoří hru, brání
a dokonce útočí. Proto je velkým pří -
slibem do budoucna a právem může být

oštěpařka a dvojnásobná olympi-
jská vítězka obhájila v sobotu 10. lis -
to pa du titul Atleta roku. v přímém
přenosu z pražského hotelu Ambas-
sador jí ve verších poblahopřál mi-
mo jiné i Karel Gott či dětský hudeb-
ní soubor Koťata.

Druhé místo v anketě obsadila běž -
kyně Zuzana Hejnová, za ní na bron-
zové příčce skončil oštěpař Vítězslav
Ve selý. Na zbývajících místech finálové
desítky se umístili sprinter Pavel Mas -
lák, skokanka o tyči Jiřina Svobodová,
atleti Denisa Rosolová a Jakub Holuša,
kladivář Lukáš Melich, tyčkař Jan Kud -
lička a ženská štafeta na 4×400 metrů,
ve složení Zuzana Hejnová, Jitka Barto -
níčková, Zuzana Bergrová a Denisa
Rosolová.

Titul trenér roku si odnesl Jan Že -
lezný, trojnásobný olympijský vítěz

v hodu oštěpem a v současnosti trenér
Barbory Špotákové a Vítězslava Vese -
lého. Na otázku, zda se všem svým svě -
řencům věnuje stejně, odpověděl: „Mu -
sím.“

Objevem roku se stal Vítězslav
Veselý. Nezapomněl při té příležitosti
ironicky pochválit tah sportovních
novinářů, kteří se rozhodli ho objevit
ve skoro 30 letech, poté, co se už na
dvou olympijských hrách umístil v prv -
ní desítce. Cenu za juniora roku dosta-
la atletka Anežka Drahotová.

Večerem tradičně provázeli herec
Aleš Háma a zpěvačka Monika Abso -
lonová. Oba přivítali hosty obuti do
holínek - Absolonová do olympijských,
Háma do rybářských. Svou volbu odů -
vodnil tím, že přirovnal uplynulou
spor tovní sezonu k „výlovu medailí“.

V rámci programu vystoupili vokální

uskupení Fragile, Karel Gott a v ko-
morním provedení i kapela Charlie
Straight. Největším překvapením veče -
ra však bylo pěvecké a taneční vystou -
pení ženské štafety na 4×400 metrů –
tzv. Rychlých holek, které roztleskaly
publikum s upravenou verzí písně od
Spice Girls. 

Tečku za předáváním cen si připrav-
ily malé předškolačky ze souboru Ko -
ťata – do rytmu Ódy na radost zazpí-
valy píseň s refrénem „být jako Bára,
taková chci vážně být“.

Barbora Špotáková má navíc další
důvod k radosti. Na tiskové konferenci,
kterou svolala na úterý 13. listopadu,
oznámila své těhotenství. Ke sportu se,
pokud vše proběhne v pořádku, hodlá
vrátit v zimě příštího roku.

KRistinA RoháčKová

Autentické zimní dobrodružství 

Bílek hledá talent

V české tenisové kuchyni chybí salátová mísa

označován za nástupce Tomáše Rosick-
ého. Levá strana složená z Limberského
a Krejčího zařídila první gól, a po celý zá-
pas také přidělávala vrásky na tvářích
slovenských protihráčů. V druhé polovi -
ně nastoupil místo Krejčího Matěj Vyd -
ra, který se dvakrát ocitl ve stoprocentní
šanci, ale trefil pouze obránce. V brá ně
nastoupil Vaclík. Mladý sparťan moc
práce neměl, ale zasloužil by si pochvalu
za jistou rozehrávku nohama.

Závěrem bych dodal, že trenér Bílek

nemusí věšet hlavu, ba naopak si může
mnout ruce. Střídající hráči jako Po spí -
šil, Kalas nebo Hořava se za svůj výkon
vůbec stydět nemusejí, neboť předvedli,
že česká liga produkuje kvalitní hráče
schopné konkurovat v Evropě. I zranění
hráči jako Stanislav Tecl z Vysočiny, Vá-
clav Kadlec ze Sparty, Jiráček s Pilařem
nebo nejlepší střelec norské ligy On-
drášek by mohli zapříčinit, že v národ-
ním týmu vznikne tolik potřebná kon -
ku rence. AdAm FoltA

V šanghaji odstartoval China Open
Čína hostí další z turnajů v rámci badmintonové BWF
Super Series . Letos bez největších hvězd.
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