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Studenti Fakulty žurnalistiky stávkují 17. listopadu 1989. Foto: Alena Lábová

Sbi ́rku veřejně podpopr ̌il i starosta Prahy 1 Oldr ̌ich Lomecky ́. Foto: Facebook TOP 09

Sedmnáctý listopad stále významným svátkem ČR

Spolek Mladí občané ve spolupráci
s organizací elSa Praha (evropské
sdružení studentů práv) zorganizo-
val na akademické půdě netradičně
pojatou předvolební debatu s prezi-
dentskými kandidáty s podtitulem
„studenti pro studenty“.

Na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy ve středu 8. listopadu proběh-
la dvouhodinová debata s uchazeči
o Hrad. Měla vyvolat mezi studenty
zájem o politické dění a zprostředko-
vat jim možnost vytvořit si vlastní ná-
zor na přítomné kandidáty. Těch bylo
sedm – Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr
Hannig, Marek Hilšer, Michal Horá -
ček, Jiří Hynek a Mirek Topolánek,
který vzhledem ke svému nečekané-
mu ohlášení kandidatury přijal pozvá -
ní na poslední chvíli. Prezident Miloš
Zeman účast odmítl. Ze známých poli-

tiků dorazil předseda hnutí ANO An-
drej Babiš, který diskusi přihlížel jako
divák.

Podvečerem provázela redaktorka
týdeníku Respekt Andrea Procház -
ková. Úvodního i závěrečného slova se
ujal jeden z hlavních organizátorů
a člen spolku Mladí občané Jan Neš-
por. 

Debata byla rozdělena do tří bloků.
První se zaměřoval na úlohu prezi-
denta ve společnosti. „Prezident má
být filosof, ne loutka mocných, ne
sofista,“ popsal ideální hlavu státu
Marek Hil šer. Mirek Topolánek vidí
budoucího prezidenta jako „někoho
mezi tatíč kem Masarykem a Pánem
Bohem“.

Tématem druhého bloku bylo bu-
doucí směřování České republiky.
Mlu vilo se o referendu o Evropské

unii, ekonomice či zahraniční politice.
Hynek tvrdil, že „EU nic neprodukuje,
jen redistribuuje, řítí se do pekla“.
Hannig navrhoval „vrátit se před Lisa -
bonskou smlouvu“. Právě v otázce
Evropské unie se názory jednotlivých
kandidátů velice různily.

Publikum mohlo pokládat dotazy
až ve třetím bloku debaty, tedy zhruba
posledních 40 minut programu. 

Protože byl o diskusi velký zájem,
pořadatelé akci živě promítali v další
místnosti v budově fakulty. I přesto za
dveřmi poslucháren zůstalo mnoho
neúspěš ných, kteří nyní volají po další
debatě ve větších prostorách. Podle
slov organizátorů je tak velmi pravdě -
podobné, že se do ledna 2018, kdy se
koná pre zidentská volba, podobná
akce zopa kuje.

Tereza ŠTěPařoVá

Představte si typickou slevovou akci před Vánoci. Lidé chtějí
někoho potěšit, nakupují ve velkém, prodavači nestíhají do-
plňovat zboží do regálů a manažeři si mnou ruce. Zapojí se
750 prodejen, některé prodají o osm tun víc zboží než obvykle.
Na odbyt jdou zejména trvanlivé potraviny a drogistické zboží.
Košík střídá košík a všichni se usmívají. Je tu ale háček – zboží
není zlevněné, ani se nejedná o akci 3 + 1 zdarma. Majitelé
přesto inkasují a zákazníci je ještě chválí. Co že je to za akci?
Národní potravinová sbírka.

Nechápejte mě špatně, proti dobročinným sbírkám nic
nemám, naopak upřímně obdivuji každého, kdo věnuje svůj
čas, úsilí či peníze pomoci ostatním. Jenže při téhle hraje do-
bročinnost druhé housle. Ano, pracují dobrovolníci, ano,
potřební dostanou potraviny, ale z  toho všeho se stává jen
vedlejší efekt faktu, že obchody vydělávají.

Jako charitativní sbírku si představuji, že lidé věnují
oblečení nebo třeba hračky. Věcí se přitom dobrovolně vzdáva-
jí, nenakupují je v obchodech. Jenže takhle Národní potravi-

nová sbírka nevypadá. Lidé zamíří do obchodů, aby si
nakoupili – a přitom koupí i potraviny pro někoho jiného.
Konečným důsledkem je, že více utratí a řetězce vydělají. Podle
údajů z  potravinypomahaji.cz se vybralo přes 370 tun po-
travin. Pokud na té samé stránce zapátráme, dozvíme se, že
průměrný Čech za rok vyhodí až 170 kg potravin, jejichž cena
se odhaduje na 20 tisíc korun. Jednoduchou matematikou se
dostaneme k následujícímu výsledku – obchody na potravi-
nové sbírce vydělají něco přes 43 milionů korun. A ani ne-
musejí zlevňovat.

Sbírka pořád plní svůj původní účel. Lidé v  azylových
domech, děti v  dětských domovech či matky samoživitelky
dostanou potraviny, které jim mohou značně ulehčit. Nepřijde
mi ale správné, že na tom obchody vydělávají a ještě si zvyšují
morální kredit, protože se „zapojily“ do sbírky. Žádné zapojení
nevidím. Vidím předvánoční akci, při které se vůle pomoci
mění v peníze cinkající v kapsách podnikatelů.

PETR BEHENSKÝ

Svět si připomínal Den válečných
veteránů a pozadu nezůstalo ani
Čes ko. Jeho symbolem je květ vlčího
máku, jehož zakoupením mohli lidé
nejenom v ulicích Prahy, ale i v kraj -
ských městech podpořit již tra diční
sbírku, a tak se republika na malou
chvíli změnila v maková pole. 

Den válečných veteránů a s ním spo -
jené ozdoby na klopu v podobě vlčích
máků již od konce první světo vé války
neodmyslitelně patří k měsíci listopa -
du ve Spojených státech, Velké Britá -
nii a všech zemích bývalého britského
impéria. U nás byl Den váleč ných vete -
ránů zařazen mezi významné v roce
2001, ale zdá se, že si veřej nost uvědo-
muje jeho opravdový vý znam právě
nyní, neboť se máky na klo pách začaly
hojně vyskytovat až letos.

Nápad podpory přeživších války
a uctění padlých prostřednictvím pro -
deje máků se zrodil v hlavě americké
univerzitní profesorky Moiny Michae -
lové. Motiv ozdob si půjčila z básně
autora Johna McCrae Na polích ve
Flandrech, která zmiňuje kontrast
mezi krásou belgické přírody, růstem
vlčích máků a bitevní vřavou, při kte-
ré umírají vojáci. Symbolika noše ní
ozdo by v klopě je však hlubší a ne -
omezuje se pouze na podporu vete -
ránů válek současných a minulých.
Kaž dá ze zemí vnímá poselství máků

jinak, a proto má i jiná pravidla pro je-
jich nošení. Jiná barva než červená
taktéž není výjimkou, o čemž svědčí
výskyt purpurových (za zvířecí oběti
válek) a bílých (pro pacifisticky smýš -
lející) máků v Anglii. V novodobých
konfliktech nasazovalo životy 12 tisíc
českých vojáků. Veteránů druhé svě-
tové války, jimž je vzpomínkový den
především určen, v Česku žije ještě
přibližně 600.

V Čechách i na Moravě měli letos
občané možnost zakoupit máky na ví -
ce místech než v letech minulých. Byly
nabízeny na frekventovaně navštěvo-
vaných náměstích, v obchodních do -
mech, či na některých úřadech. Při -
spět šlo i online na webových strán -
kách Paměti národa. Česká televize
a některé známé osobnosti pomohly
k propagaci prodeje, a tak zájem o při -
spívání vzrostl.

,,Rádi bychom kampaní všem čes -
ko slovenským válečným veteránům
poděkovali, vyjádřili úctu a zároveň –
s pomocí veřejnosti – přispěli k tomu,
abychom mohli pro archiv Paměť
národa zaznamenat vzpomínky těch,
kteří ještě ve sbírce nejsou. Dokud je
čas,“ vysvětlil záměr sbírky Jan Po -
louček, šéf společnosti Post Bellum,
která sbírku již potřetí organizovala.

zDeNěk DrgáČ, 
JaN luciáN Jeřábek

Na Den boje za svobodu a demo kra -
cii a zároveň Mezinárodní den stu-
dentstva budou občané České re-
publiky vzpomínat 17. listopadu.
Svátek, který má pro mnohé velkou
symbolickou hodnotu, budou na -
pří klad v Praze doprovázet pietní
i kulturní akce.

Celodenní program trvající až do
večerních hodin odstartuje na Alber-
tově, odkud 17. listopadu 1989 vyšel
studentský průvod na Vyšehrad. Sa -
me tovou revoluci připomene Festival
svobody. Tam s projevem vystoupí
Petr Pithart a zahrají Laco Déczi či ka -
pela Zrní. Program bude velice pestrý. 

Na Albertově ale oslavy nekončí.
Pod taktovkou spolku „Díky, že mů -
žem“ se na Národní třídě uskuteční
pouliční slavnost Korzo Národní, při

které zúčastnění zhlédnou živá před-
stavení. Dále se bude konat karneval-
ový průvod s názvem Sametové posví-
cení, tentokrát s mottem „Toto není
kachna!“

Pietní akce, jíž se stejně jako minulý
rok prezident Miloš Zeman nezúčast-
ní, proběhne už tradičně v Žitné ulici
a u Hlávkovy koleje. V těchto místech
si lidé zavzpomínají na studenty po -
pravené v roce 1939 po potlačení pro -
tinacistické demonstrace. Ke konci
programu proběhne udělování Ceny
paměti národa osobnostem, které
pro jevily statečnost v boji proti tota -
litní moci. Celý den završí Koncert pro
budoucnost na Václavském náměstí,
jenž bude probíhat už od dopoledne
paralelně s ostatními akcemi.

VlaDiMír JerzNkJaN

Kdo skutečně vydělá na potravinové sbírce?

Jen máky porostou 
na polích flanderských

Studenti mají jasno: hledáme prezidenta
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Porozumí české dítě tomuto nápisu? Foto: archiv

Do boje o Hrad se přihlásil další
ucha zeč. Silné trio Zeman, Horá ček,
Drahoš hodlá oslabit Mirek topo -
lánek. Bývalý předseda oDS svou
kandidaturu oznámil 5. listo padu
a hned v prvních průzkumech do -
sáhl na podporu 16 procent voli čů.
S pod pisy 12 senátorů sice není kan-
didátem z lidu, ale jeho šance pře -
vzít úřad prezidenta nejsou ma lé.

I když je to už 8 let od konce jeho
vlády, kdy ho během českého předsed-
nictví Evropské unii sesadil z funkce
premiéra expředseda ČSSD Jiří Parou -
bek, mají Češi Topolánka stále v pa -
mě ti. Pravda, poslední rok trochu zmi -
zel z veřejného prostoru, nicméně po -
li tické dění u nás i ve světě komento-
val pravidelně. A nutno podotknout,
že vždy dokázal vystihnout většinový
názor společnosti. V tom je možná

jediným kandidátem, který dokáže
ubrat voliče Zemanovi a zároveň již
zmíněnému Drahošovi s Horáčkem.
Musí však, vzhledem ke  svému roz -
hod nutí kandidovat na poslední chví -
li, dohnat pořádné manko ve volební

kampani, kterou Horáček s Drahošem
vedou už téměř rok. Proto si jako šéfa
svého volebního týmu najal Jakuba
Horáka, člověka, který dostal do sně-
movny Piráty. 

KryštoF šiMeK

Když Mirek Topolánek oznámil úmysl kandidovat na úřad prezidenta, mnoho
lidí ho nebralo příliš vážně. S odstupem pár týdnů ale Topolánek vypadá jako
nadějný kandidát, který začíná šlapat na paty dosavadním favoritům Drahošovi
a Zemanovi. Cestu na Hrad mu bude nepochybně ztěžovat jeho kontroverzní mi -
nulost. Pokud ji však dokáže odrazit, může voliče nalákat na bohaté politické
zkušenosti, které schází Drahošovi; zápal pro věc a státnické vystupování mu hra-
je do karet v porovnání se Zemanem. Topolánek navíc může do právě začínající
prezidentské kampaně vnést to, co jí bytostně schází – politiku. Po záplavě prázd-
ných frází o nadstranickosti a slušnosti, kterou se rádi chlubí dosavadní kan-
didáti, je to něco, čeho může Topolánek se svým politickým kreditem využít.
A nepochybně mu k tomu pomůže i jeho hroší kůže – tou sice disponuje také Miloš
Zeman, ale i ta už dost chátrá.  

MARCEL FALTYS

Jakkoliv se může zdát nepravdě po -
dobné, že by britská královna, kor-
porátní giganti nike nebo Apple
a „pirát z Prahy“ viktor Kožený
moh li mít něco společného, opak je
prav dou. 

Všichni se totiž objevují v nedávno
uniklých dokumentech, jejichž hlav -
ním zdrojem jsou offshoreové společ -
nosti Appleby a Estera. Jedná se o dru -
hý největší únik dat, hned po Panama
Papers z roku 2016. S informací přišel
německý list Süddeutsche Zeitung ve
spolupráci s Mezinárodním konsor-
ciem investigativních novinářů. 

Záznamy obsahují více než 13 mi lio -
nů dat, v nichž se objevují e-maily,
bankovní záznamy, ale i smlouvy týka-
jící se firem spojených s lidmi z více
než 180 zemí světa. Problémem však
není samotné vlastnictví offshoreové
společnosti, které je legální, ale při chá -
zející příslib anonymity vlastní kům,
což jako přidaná hodnota přitahuje
praní špinavých peněz, obchod s dro -
gami a všechny ty, kteří si přejí zůstat
nespatřeni. Jakkoliv se právní společ -
nost Appleby snaží působit „čistě“,
mezi jejími klienty najdeme rizikové
případy z Libye nebo napří klad Íránu.

Z informací také vyplývá, jak sofis -
tikované a komplikované jsou cesty,
jak se vyhnout platbě daní. V praxi to
znamená, že v jedné zemi se podniká
a v jiné žije. Mezi nejčastěji využívané
země patří „daňové ráje“ jako jsou
Bermudy, Kajmanské ostrovy, Britské
Panenské ostrovy nebo ostrov Man
ležící v Irském moři. 

Mezi jmény, které se v Paradise
 Papers objevují, najdeme například
Trum pova ministra obchodu Rosse
napojeného na Rusko, Bronfmana,
poradce ka nad ského premiéra Tru -
deaua, jordánskou královnu Núr,
ugand ského ministra zahraničí a bý-
valého prezidenta Valného shromáž -
dění OSN Sama Kutesu nebo králov -
nu Alžbětu II. Česká stopa míří za
kau zami spojenými s Viktorem Kože -
ným, manžely Komárkovými a Braxa-
torovými či prominentním advoká -
tem Brožem.

Až budoucnost ukáže, zdali bude
mít únik informací pro své aktéry ně-
jaké důsledky. Informace jsou totiž
publikovány postupně, a proto ne-
tušíme, co vše vypluje na povrch.

HeLenA MALá

Bezmála 80 kin po celé republice se
chystá na projekci nekorektního
ka baretu ovčáček miláček. 

Divadelní hra, kterou v pondělí
v pří mém přenosu odvysílá Městské
divadlo Zlín, láká podle slov tvůrců víc
zájemců než loňská divácky úspěšná
inscenace  Ovčáček  čtveráček. „Roz -
hod nutí udělat druhý díl padlo na
kon ci května poté, co jsme sledovali,
jak různým způsobem se lze postavit
k výkladu ústavy,“ řekl režisér hry
a ře ditel MD Zlín Petr Michálek.

Ovčáček miláček s podtitulem Tingl
tangl měl ve zlínském divadle premié -
ru 31. srpna. Podobně jako předešlý
díl se strefuje do některých před-
stavitelů tuzemské politické scény, ze-
jména do Jiřího Ovčáčka ztvárněného
Markem Příkazkým. 

V Ovčáčkovi miláčkovi přibyla po -
stava Andreje Babiše v podání Zdeňka
Juliny. Objeví se i Michaela Jílková,
Lubomír Zaorálek, Ivana Zemanová či
Jiří Kajínek. Děj se odehrává v době
vrcholící prezidentské kampaně.

Scénář napsaný Petrem Michálkem

tvoří přepisy projevů, rozhovorů
a tweetů. „Je to přehled toho, co se za
tři čtvrtě roku stalo v české politice,“
vysvětluje autor. Tvůrci se k výchozí-
mu textu nebáli přidat i situace,
v nichž reagují na aktuálnější události.
Zapracovali do něj návštěvu hlavy stá-
tu v Lipníku nad Bečvou nebo postavu
kulturního experta SPD Miloslava
Roznera. „Nechceme ale prohlubovat
příkopy, naopak chceme navazovat
dialog,“ upozorňuje Michálek.

Do kinosálů se přímým přenosem
přenášela i únorová derniéra prvního
dílu, v kinech ji vidělo více než sedm-
náct tisíc lidí. Ovčáček miláček zatím
vzbudil stejný zájem publika. Dosa -
vadní reprízy byly vyprodané a divad-
lo registruje větší počet prodaných
lístků na pondělní projekci než v úno -
ru. Tempo objednávek stouplo přede-
vším po říjnových volbách do dolní
sněmovny. Podle mluvčí distributora
Přenosy do kin Jany Stránské je poli-
tická satira obsahem, který „táhne víc
než malíři a balet“.

JAn HrDLiČKA

v pražském Harrachovském paláci
se před třemi týdny otevřelo nové
Muzeum smyslů. Láká na více než
čtyřicet exponátů, mezi které patří
mimo jiné místnost vzhůru noha -
ma nebo rotační tunel. 

Hlavním záměrem muzea je přilá -
kat české rodiny s  dětmi a vytvořit
místo, které je „zábavné stejně jako
vzdělávací, zjevné stejně jako záhad-
né, bláznivé stejně jako racionální“.
Dle slov jeho manažerky má převažo-
vat česká klientela (asi 70 % procent
návštěvníků). Přiznává, že lokalitou
muzeum cílí i na turisty, zdůrazňuje
ovšem, že se orientuje primárně na

českou společnost.
Za zmínku stojí také autoři projek-

tu, tři úspěšní podnikatelé z Chorvat -
ska a ze Slovinska. Není jisté, že v je-
jich zájmu je zábava či vzdělanost čes -
kých rodin. Spíše má muzeu přilákat
hlavně příliv turistů. Dalším zaráže-
jícím faktem je samotný název. Pokud
opravdu muzeum míří ze 70 % na čes -
ké rodiny, proč je název anglicky?
Mož ná vlivem globalizace, především
se však snaží být srozumitelný pro tu -
risty mířící do Prahy. Ti spíš než prů -
měrný Čech si mohou dovolit astro-
nomické vstupné. Dospělí zde zaplatí
290 Kč, děti do 15 let 170 Kč a rodin-

né vstupné se vyšplhá na 690 Kč. Tyto
částky jsou opravdu vysoké v porov -
ná ní s podobně koncipovaným scien -
ce centrem IQLANDIA v Liberci, kde
na několikanásobně větším prostoru
a počtu exponátů, kde rodina zaplatí
410 Kč.

Pražské Muzeum smyslů zkrátka
nepřineslo nic inovativního, je jen dal -
ší kompilací notoricky známých optic -
kých klamů, iluzí a hlavolamů. Staví
se tak na roveň muzeím jako jsou Mu-
seum of Torture Instruments nebo
Wax Museum, jejichž hlavním zá -
jmem jsou turisté a jejich peněženky.

AnnA SeDLáKová

Queerový filmový festival Mezipa-
tra se koná už poosmnácté a reagu-
je na to svým letošním tématem,
kte ré nese název Sami za sebe. „té-
ma festivalu symbolizuje naši nezá -
vislost a odvahu vystupovat nejen
ve veřejném životě, ale i množství
identit v LGBtQ+ komunitě,” říká
ředitel festivalu Pavel Bicek.

Pražská část festivalu skončila už 
9. listopadu, druhá se přesunula do Br-
na, města, kde festival původně vznikl.

Na závěrečném ceremoniálu první po -
loviny festivalu, na němž se pro jekce
dočkal kultovní snímek re žiséra Pedra
Almodóvara Vše o mé matce, se rozdá-
valy ceny. Ocenění za celovečerní film
dostala režisérka ame rického snímku
Plážoví flákači, v kategorii krátko met -
rážních filmů zvítězil srbský snímek
Víc než tajemství.

Brněnská Mezipatra skončí tento
pátek, ale festival bude pokračovat
ozvěnami. Ty se kromě Hradce Králo -

vé a Olomouce letos poprvé konají
i v Českém Krumlově, odkud pochází
ředitel festivalu Pavel Bicek. Ozvěny
zde budou zahájeny 22. listopadu pro-
jekcemi pro školy a budou pokračovat
promítáním pro veřejnost. Na progra-
mu bude například celovečerní film
Rána, který odhaluje, jak nelehké je
být gayem v Jižní Africe, nebo doku-
mentární snímek Řízení z moci úřed-
ní. 

MArtA HerMAnnová

Česká křesťanská akademie pořá-
dala ve spolupráci s Konrad-Ade-
nauer-Stiftung a pod záštitou mi -
nis tra kultury Daniela Hermana
tře tí ročník Fóra dialogu, které na -
vazuje na bývalou tradiční konfe -
renci „Dny Josefa Zvěřiny“.

Letošní konference se věnovala té-
matu populismu. Ve středu pozornos-
ti byly jeho příčiny a projevy v poli-
tické a mediální rovině. Přední ko-
mentátoři rovněž diskutovali o sou -
čas   ném postavení a významu tradič -
ních politických stran v kontextu ne -
dávných parlamentních voleb. 

Hlavními řečníky byli novinář Erik
Tabery, politolog Martin Mejstřík
a his  torik a politolog Jacques Rupnik.
Tabery poukázal například na fakt, že
český národ trpí malým sebevědo -
mím, paradoxně ale populisté využí-
vají pocit, že jsme dostatečně silní
a nikoho jiného nepotřebujeme, z če-
hož pramení i protievropské nálady.

Jedním z největších nebezpečí po -

pulismu je podle Mejstříka možnost
zavedení přímé demokracie a refe rend.
Zároveň vytkl vztah populistů a jejich
voličů k církvi: „Islám je pro po pulisty
nálepkou všeho zla. Nám se mů že stát,
že se pro nás křesťanství stane taky
nálepkou, pod kterou scho váme všech-
ny nenávistné nálady a nacionalismus.
Lidé tvrdí, že chtějí hájit naše křesťan-
ské hodnoty, ale přitom odmítají resti-
tuce a hlásají, že je církev zloděj.“

Možností boje proti populismu po-
dle všech řečníků existuje mnoho. Po -
litici by neměli pouze poslouchat, co
si společnost myslí, ale nabízet i svůj
pohled a snažit se veřejnost přesvěd -
čovat, což se neděje a zároveň o to
občané nestojí. Důležité je také řešit
všechny problémy, na které populisté
poukazují. Kdyby se tak stalo, popu -
listé by neměli ve svém programu co
nabídnout. Poslední, a možná nejdů -
ležitější, je obrana institucí a uvědo -
mě ní si, jak moc je potřebujeme.

PAtricie Bártová

Zamíchá Topolánek prezidentskými kartami? Populismus v Evropě a jak mu zabránit

Museum of Senses – místo pro české rodiny?

Ovčáček, miláček publika

Paradise Papers – možná neetické,
nikoliv nelegální

Mezipatra slaví dospělost a mají nového potomka
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Hollywoodský scénárista Barry W. Blaustein Foto: Stanislava Benešová

Kristýna Váňová Foto: archiv

Český svaz fotografů 10. listopadu
k příležitosti devátého sjezdu uspo -
řádal v Ambitu kláštera Panny Ma -
rie Sněžné tradiční výstavu, tento
rok s názvem Detail.

Jak název napovídá, exhibice je slo -
žena z fotografií členů svazu, jejichž
společné téma je detailní studie struk-
tury objektů přírodních či vytvoře -
ných člověkem. Část této výstavy tvoří
archivní fotografie SČJ tvůrců z  še -
desátých, sedmdesátých a osmdesá -
tých let, minoritně pak mladší tvůrci,
kteří tvořili až v éře digitální foto -
grafie.

Celková výstava se nese v  duchu
fetiše schopnosti fotografického mé-

dia zobrazovat tu nejjemnější struktu-
ru výseče reality, jejíž bezčasí, absence
tématu a obsese formalismem je klí -
čová pro líbivost vystavovaných prací.
Pokusy o rozproudění fantazie ná -
vštěv níka nabízenými asociacemi na -
stíněné v názvech děl jsou známkou
toho, že určitá umělecká invence zde
existuje, ale pouze v náznacích. Musí -
me však fotografiím přiznat velkou
míru řemeslného umu, který se skrývá
v dobrém výběru a osvětlení předmě -
tů na snímcích. Je to ale to, co to je –
jen sbírka dobře odvedené řemeslné
práce.

Jedinou prací s nějakým sdělením je
série dvanácti fotografií s názvem Lidé

z termálu Aleny Vykulilové, která ne -
patří do celého formalistického rámce
výstavy. Fotografka zpracovala poně -
kud vyčpělé téma čecháčkovství a je-
ho projevy v každodenním životě, zde
konkrétně v lázních. Autorka na „obě -
tech“ nenechává nit suchou a staví
některé až do ponižující pozice v sou-
vislosti s jejich vzhledem, hlavně obe -
zitou. Zřejmě byla tato série zahrnuta
proto, aby návštěvníci neusnuli ve -
stoje.

Výstava, která potrvá do 24. listopa -
du, nenabízí nic než krásné fotografie
vhodné pro tapetu vašeho monitoru
v práci. 

MAreK ZAvřeL

Cannafest, největší veletrh konopí,
ve dnech 10.–12. listopadu rozve -
selil výstaviště PvA expo Letňany.
Kdo přišel bez objemného finan ční -
ho obnosu, prohloupil.

Přes 250 vystavovatelů dorazilo
pre zentovat své produkty: kuřácké
potřeby, konopné lahůdky od sušenek
po lízátka, inovovanou techniku pro
pěstitele, revitalizační olejíčky a další
kosmetiku, nebo konopnou medi -
cínu.

Jako suvenýr jste si mohli odnést i
kus oblečení (mikiny, trička, čepice) či
čajový hrníček, jak jinak než s konop-
ným motivem. K odreagování poslou -

žilo mini kino promítající kratší sním -
ky o konopné problematice. Nechyběl
ani doprovodný program a stánky
s ob čerstvením.

Vrcholem celého veletrhu byla od -
borná konference v kongresním sále,
která po roce opět shrnula dění v ko -
nopném průmyslu a jeho další směřo -
vání.  I přes nepříznivé počasí, které
třídenní Cannafest provázelo, překo -
nala návštěvnost všechna očekávání,
což může svědčit o stoupající popula -
ritě konopí. Byl to již 8. ročník této
akce a soudě dle návštěvnosti určitě
nebyl poslední.

ADAM PrAUS

Divadlo Archa hostilo v neděli křest
nového alba nazvaného Jihotaje.
Deska vznikla ve spolupráci Jana
Buriana a skupiny Bizzare Band.
První deska obsahuje zcela nové
Burianovy písně, druhá pak starší,
inovovaná díla. 

Jan Burian, zpěvák, skladatel, spiso-
vatel a televizní moderátor vydal již
řadu desek. Mezi nimi například Ho-

dina duchů, Černý z nebe nebo Una -
vený válečník. Bizzare Band vznikl
v roce 2012 z projektu Café Bizzare.
Dnes interpretuje především autorské
písně jedné z členek kapely, houslist -
ky Kláry Suchánkové a zároveň Buria -
na pravidelně doprovází. 

Hlavní motivy desky jsou Buria no -
vy současné nálady, milostné motivy,
občanské postoje či pocity stárnutí.

„Album Jinotaje vychází z  dialogu
mezi kapelou, která je orientovaná ze-
jména na klasickou hudbu, a písnič -
kářem jako jsem já. Z toho vznikly dvě
desky, z nichž na té první jsou moje
současné písničky z těchto dnů a na té
druhé skladby, které si kapela vybrala
z  mých předcházejících devatenácti
desek a udělala je po svém,“ řekl Bu -
rian ČTK. JAn KřováK

Do Prahy zavítali spisovatelé z  nej -
různějších koutů světa. 11. listopadu
totiž oficiálně začal dvacátý pátý roč -
ník Festivalu spisovatelů Praha. Letos
dostal název „A příště už oheň“ podle
knihy afro-amerického aktivisty a spi -

sovatele Jamese Baldwina. Festival
ote vřela festival česká spisovatelka
Magdaléna Platzová autorským čte -
ním z její nejnovější knihy Anarchista. 

SárA MAZúCHová

Přednáška s názvem Bratři Čapko vé
mládeži a dětem, kterou vedla ře di -
telka Památníku Karla Čapka ve Sta -
ré Huti Kristýna váňová, pro běh la 
v úterý 14. listopadu v Paláci  YMCA.
tématem byl vztah Karla a Josefa
Čapků k dětem a mladým lidem. 

Oba bratry pojilo silné sourozenec -
ké pouto a často se ve své tvorbě vra -
celi do dětství. Jejich prvním společ -
ným dílem určeným dětem se stal
sborník Nůše pohádek. Vyšel v zimě
1918 a obsahoval mnoho nových po-
hádek a zdobily ho ilustrace Josefa
Čapka i Josefa Lady. Nejen Josef, ale
i Karel měl cit pro umění. Sám vyfo-
tografoval své neposedné štěně Dá -
šen ku a knihu doplnil vlastními ilus-
tracemi. K vytvoření Josefovy slavné
pohádky O pejskovi a kočičce, brzy
oslaví í devadesát let své existence, ho
přivedla jeho dcera Alena. 

Čapkové se podíleli na různých
kampaních, které podporovaly nema-
jetné rodiny v Čechách i na Sloven-
sku. Karel tak prostřednictvím Lido -
vých novin oslovoval širokou veřej -
nost svými charitativními akcemi, ini-
cioval tak třeba sbírku dětských bot.
Josef navrhl tři různé poštovní znám -
ky, jejichž koupí mohli lidé podpořit
děti v těžkých životních situacích. „Za
jejich nejvýznamnější dobročinný
pro jekt považuji akci Demokratizace
dětem, která se uskutečnila pod pat -
ro nátem T. G. Masaryka,“ řekla ředi -
tel ka památníku Kristýna Váňová. 

Oba bratři prožívali každou volnou
chvíli s dětskou hravostí. I když byli
dospělí, oslovovali se navzájem pře -
zdívkami z dětství a posílali dopisy Je -
žíškovi. Děti pro ně znamenaly symbol
pokračujícího života a budoucnosti.

HeLenA KráLová

Pražský festival německého jazyka
začíná už tuto neděli. Jeho 22. roč -
ník představí osm inscenací, kaž-
dou v jiném pražském divadelním
prostoru. Zahajovacím předsta ve -
ním bude Jas, okamžik (Hell. ein
Augenblick) režiséra Kaye vogese,
imaginativní divadelní esej o pomí -
jivosti a snad i smyslu života na
pomezí činohry a fotografie, která
diváky pozve do Fora Karlín. 

Festival každoročně uděluje české
inscenaci německy psaného divadel-

ního textu Cenu Josefa Balvína, po -
jme novanou na památku dlouholeté -
ho dramaturga festivalu. Vítězná pro-
dukce se stane také jediným českým
zástupcem v  programové přehlídce
festivalu. Pro letošní rok se jí stala in-
scenace Národního divadla Brno
 Strach jíst duši. Romantická kabaret-
ní komedie s pohádkovými rysy reži -
séra Jana Friče se svého uvedení dočká
ve čtvrtek v Divadle pod Palmovkou. 

Na prknech Studia Hrdinů si budou
moci návštěvníci festivalu vychut nat

herecký výkon divadelní a filmové he -
rečky Sandry Hüller, známé z oce ňo -
va ného filmu Toni Erdman. Ta se
před  staví v hlavní roli inscenace Obra -
zy tvé velké lásky (Bilder deiner gro -
ßen Liebe), curyšského divadla Thea -
ter Neumarkt. 

Festival potrvá až do 1. prosince a
svým divákům nabídne výjimečné in-
scenace z Německa, Rakouska, Švý-
carska, Lucemburska, Lichtenštejn -
ska i Česka.

MArtA HerMAnnová

Alternativní loutkové divadlo Buch -
ty a loutky v neděli představilo svoji
novou inscenaci Kocour v botách. 

Dva herci, Vít Brukner a Radek Be-
ran, dokázali jen s  malou asistencí
zahrát více než 7 pohádkových postav.
Originální nápady a inovativní scéno-
grafie nejsou tomuto souboru cizí.
Před zraky všech diváků se mohl změ -

nit obr na lva a pak na malinkatou
myš.

Přesto, že se diváci skládali přede-
vším z dětí, starší část publika nepřišla
zkrátka. Pobavil se totiž každý. Mlu-
vící kocour, který dokázal nejmladší-
mu ze tří bratrů zařídit nové šaty, zá -
mek i princeznu svojí lstivostí vrátil
mnoho dospělých do dětských let.

Po představení panovala ve studiu
Švandova divadla hravá a přátelská
nálada. Herci přinesli čerstvě napeče -
né buchty na oslavu povedené pre-
miéry, děti běhaly po scéně s plnou pu-
sou a vyptávaly se na tajemství ze zá -
ku lisí. A tak je na první pohled jasné,
o co těmhle umělcům jde.

BArBorA novotná

Každoroční festival Filmové akade -
mie múzických umění, který se ko -
ná už 34. rokem, se letos představil
pod názvem „Six Layers of Infer-
no.“ Do toho ročníku se přihlásilo
celkem 125 snímků, které vznikly
za uplynulý rok na FAMU. Pouze 30
z nich postoupilo do soutěžního vý -
běru a ucházejí se o hlavní cenu fes-
tivalu. 

„Velká díla vznikají, když si autor
prochází svou osobní krizí,“ řekl je-
den z  organizátorů České televizi.
Pro to je tedy peklo hlavním tématem
letošního ročníku. Festival zahrnuje
nejen promítání jednotlivých snímků,
ale je doprovázen i rozsáhlým dopro -
vod ným programem. Ten se skládá
z  výstav, diskuzních panelů a work-
shopů. Jeden z  workshopů povede
hlavní host, hollywoodský scénárista
Barry W. Blaustein, který má na svě-
domí třeba film Zamilovaný profesor
nebo Cesta do Ameriky a nějakou do -
bu působil i jako scénárista satiric -

kého programu Saturday Night Live. 
Blaustein se účastnil i pondělního

zahájení, jež proběhlo v prostorách ki-
na Lucerny. Poté co byl pozván na pó -
dium, mluvil o filmu Ostře sledované
vlaky, prvním zahraničním snímku,
který viděl a zároveň mu pomohl vy -
tvořit si vztah k českým filmům. Mimo
jiné se omluvil i za chování americ -
kého prezidenta Donalda Trumpa, za
což sklidil veliký potlesk.

Celým zahajovacím večerem prová -
zela herečka Simona Babčáková. Po
krátkých ukázkách ze všech soutěž -
ních filmů a představení poroty násle-
dovalo promítání filmu režiséra Györ-
gy Kristófa OUT. Následně se návštěv -
níci mohli přesunout na raut a after-
party v galerii Lucerna.

Famufest probíhá od 13. do 18. lis -
topadu a nabízí rozmanitou produkci
studentů akademie zahrnující nejen
klasické filmy, ale i dokumenty a ani-
mátorskou tvorbu.

StAnISLAvA Benešová

Pekelný festival FAMU opět hledá vítěze

Windows tapety v Ambitu

Konopný ráj v Letňanech

Jan Burian a skupina Bizzare pokřtili nové dvojalbum

Dětskýma očima bratří Čapků

Buchty a loutky se lstivým kocourem

Od činohry přes kabaret až po dokumentární divadlo

Festival spisovatelů v Praze
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Hráči týmu UK slaví šestý titul z Hokejové bitvy Foto: Nikol Mudrová

čeští fotbalisté si v katarském Dauhá
připsali druhou výhru, když po islan -
du porazili i Katar. Pořadatele světo -
vého šampionátu v roce 2022 zdolali
nejtěsnějším rozdílem 1:0 díky gólu
antonína Baráka. Prodloužili tak
svou vítěznou sérii na čtyři zápasy,
nej delší za poslední tři roky.

Oproti vítěznému zápasu s Islandem
udělal trenér Karel Jarolím hned devět
změn. Poprvé v základní sestavě nastou -
pil olomoucký Falta a vůbec poprvé si
v národním dresu zahráli Coufal, Hous-
ka a Simič. Hlavně pro posledního jmen-
ovaného byl start v českém národním tý-
mu zlomovým bodem dosavadní karié -

ry. Kvůli balkánským kořenům existo-
vala i možnost, že by pražský rodák re -
prezentoval Srbsko, Chorvatsko nebo
Bosnu a Hercegovinu, ale kvůli sobotní-
mu startu už může nastupovat pouze za
českou reprezentaci. „Znamená to pro
mne hodně. Že jsem nastoupil za repre -
zentaci České republiky, to je nejvíc, co
mě zatím v kariéře potkalo. Není nic víc
než reprezentovat svou zemi,“ řekl po
zápase novinářům.

V úvodu zápasu byla patrná nesehra-
nost české obměněné sestavy a v kombi-
naci byli silnější Katařané, ti se však do
šancí dostat nedokázali. Po čtvrt hodině
otěže hry převzal český národní tým

a prakticky ihned svou převahu využil.
Po rohu Hušbauera se popáté v repre -
zen tační kariéře prosadil záložník An-
tonín Barák.

Ve druhém poločase Katar dokázal
vyrovnat, ale gól střídajícího Hasana
kvů li ofsajdu neplatil. Další velkou šanci
Katařanům nabídl Hrubý, ale ani samo -
statný únik domácího Alího gólem ne -
skon čil, a tak český tým udržel těsný ná -
skok 1:0. „Střídali jsme lepší momenty
s horšími. Na můj vkus tam bylo hodně
nevynucených chyb, z čehož pramenily
protiútoky soupeře,“ komentoval utkání
trenér Karel Jarolím.

luKáŠ SvoBoDa

české basketbalistky zvítězily i ve
dru hém utkání kvalifikace o postup
na mistrovství Evropy. v pražské Krá -
lovce porazily Švýcarsko 62:35. 

Po výhře nad Německem byly domácí
pasovány do role favorita, úvodní minu-
ty tomu ale nenasvědčovaly. Po nepřes-
nostech v rozehrávce útočily hlavně Švý-
carky, které se dostaly do vedení 5:10.
Češky do poločasu skóre obrátily a do
ka bin šly s náskokem pouhých čtyř
bodů. 

Do druhé půle nastoupil český výběr
s větší agresivitou. Zrychlil rozehrávku
a brzy navýšil vedení. Nejvíce se činila
Karolína Elhotová, která třinácti body
vedla český tým za vítězstvím. Třetí

čtvrtinu tak Češky vyhrály o 16 bodů.
Do čtvrté čtvrtiny už mohl trenér Štefan
Svitek poslat k reprezentační premiéře
Renatu Pudlákovou s Julií Reisinge ro -
vou. Druhá jmenovaná zvládla nasbírat
5 bodů. 

„V Německu jsme měli lepší střelbu,
dnes jsme se trápili i s trestnými hody.
Ale i tak jsme spokojení. Děvčata velmi
dobře pracovala nejen při zápasech, ale
i v trénincích. Odehrála dvě dobrá utká -
ní a máme dvě výhry,“ řekl Svitek

Českému týmu zatím v tabulce náleží
druhé místo za Belgií, která smetla
Německo 103:60 a má lepší skóre. Vzá-
jemně se lídři tabulky utkají 18. února. 

raDEK PovEJŠil

loňského Krále cyklistiky Jaroslava
Kulhavého sesadil z  trůnu dráhař
Tomáš Bábek. řady cyklistické síně
slávy rozšířil cyklokrosař Miloš Fiše -
ra, vítězem nově udílené Ceny fair
play se stal paralympionik Jiří Ježek.

Tomáš Bábek obsadil na mistrovství
světa v Honkongu druhé místo v hlad-
kém kilometru a třetí v keirinu, navrch
k  tomu přidal ještě dvě bronzové me -
daile ze závodů světového poháru. Svou
životní sezónu zakončil úspěchem na
galavečeru Krále cyklistiky a stal se te -
prve 15. dráhařem, jenž anketu ovládl.

„Už pomalu začínám sbírat pouze
druhá místa,“ řekl s úsměvem Jaroslav
Kulhavý, který, podobně jako v  celé

uply nulé sezoně, skončil jen těsně pod
pomyslným vrcholem a musel se spoko-
jit s  prvenstvím v  kategorii horských
kol.

Překvapivou vítězkou kategorie sil-
niční cyklistiky se po letech nadvlády
mužů stala teprve dvacetiletá Nikola
Nos ková. Všestranná jezdkyně při pre-
miéře na nejprestižnějším ženském eta -
povém závodě Giro D�Italia obsadila 19.
příčku a jako jediná Češka startovala na
ženském silničním mistrovství světa.

Za Kateřinu Nash převzal ocenění pro
nejlepší cyklokrosařku sezony její otec.
Svou bikrosovou kariéru ukončila vy -
znamenáním Romana Labounková, jež
se odteď bude soustředit pouze na four-

cross. Další ceny převzali krasojezdci
Ondřej Hanzlíček, Radek Jančík a Da -
niel Babor, který se stal nejlepším junio -
rem uplynulé sezony.

Premiérově udílenou Cenu fair play
obdržel handicapovaný jezdec a šestiná-
sobný paralympijský vítěz Jiří Ježek.
„Nádherná tečka za krásnou sezonou,“
řekl čtyřiačtyřicetiletý cyklista, který
letos ukončil svou závodní kariéru.

Do cyklistické síně slávy byl jmen-
ován Milan Fišera. Cyklokrosař, jenž na
přelomu sedmdesátých a osmdesátých
let vyhrál dvakrát mistrovství světa a zá -
roveň také dvakrát anketu pro nej lep -
šího cyklistu roku.

MiCHal KouBEK

v obvyklém listopadovém termínu se
odehrál finský Karjala Cup, první ze
série turnajů Euro Hockey Tour. 

Pro tuto sezónu přinesl drobné změ -
ny složení. Premiérově se ho zúčastnilo
Švýcarsko a po 13 letech se do pětiden-
ního klání vrátila reprezentace Ka nady,
jež se poprvé od ZOH 1994 obejde pod
pěti kruhy bez velkých hvězd z  NHL.
Český tým předvedl ve třech utkáních
nadprůměrnou hru v přesilov kách, přes -
to úspěšný nebyl.

V prvním utkání proti Švédsku sice
Češi využili dvě přesilové hry, přesto ale

s hokejisty Tre Kronor padli 5:3. V dru -
hém zápase se Švýcarskem český tým
udržel výsledek 3:2. Všechny české
bran ky padly v početní výhodě, přičemž
hra 5 na 5 nepatřila k silným stránkám.
Tento problém se výrazně projevil v po -
sledním střetnutí proti Rusku. „Dnes
bylo od nás špatně v podstatě všechno,“
přiznal kouč Josef Jandač po utkání.
Ruská sborná přehrávala český tým
téměř ve všech faktorech hry, Češi půso-
bili bezzubě a jen díky zákrokům bran -
káře Ma zance zůstal konečný stav jen
2:5. Reprezentační tým obsadil koneč-

né 5. místo se třemi body.
Turnaj ovládl domácí tým Finska, kte -

rý ve třech duelech neztratil ani bod, po-
razil Rusko, Švédsko i Kanadu při skóre
10:6. Druzí skončili Rusové. Kanadská
evropská mise začala jediným vítězstvím
nad Švýcary.

Druhým pokračováním EHT bude
v po lovině prosince Channel One Cup,
jehož převážná část se odehraje v Mos -
kvě a místo Švýcarska dostane příleži-
tost tým Jižní Koreje, jež hostí únorové
olym pijské hry. 

Jiří vlčEK

Již posedmé hostila holešovická Tip-
sport arena souboj čtyř hokejových
týmů největších pražských univerzit
v Hokejové bitvě. Karlově univerzitě
se podařilo obhájit čtvrté vítězství
v řadě a šesté celkově. 

Fanoušci UK zahájili letošní ročník
průvodem ze Strossmayerova náměstí
k holešovické hale. Za hlasité podpory
se dostavili na první zápas proti celku
z České zemědělské univerzity. Ten Kar -
lovka ovládla výsledkem 5:2. Zajistila si
tak postup do finálové bitvy.

Jejím soupeřem se po výhře 2:1 nad
VŠE stal tým ČVUT. Že to bude velmi ur-
putný boj, naznačily hned první minuty
utkání.  Technici nasadili vysoké tempo,
ze kterého proměnili jednu šanci a do -

stali se do vedení. Jejich nasazení po -
tvrdil i brankář týmu UK, Matěj Oliva:
„Oni na nás strašně nastoupili, byli
strašně nahecovaní. To nás teda zasko -
či li. “ Přesto se nenechali rozhodit, a gó -
lem minutu před koncem začali svou
cestu za vítězstvím. Hráči ČVUT se ale
nevzdali a nešťastnou tečí srovnali pár
sekund před koncem na 2:2. Zápas tak
museli rozhodnout samostatné nájezdy.  

Ty dopadly šťastněji pro tým Univer -
zity Karlovy a díky proměněnému nájez-
du obránce Matúše Baláže obhájilo
„Úkáčko“ vítězství z minulých let. Svým
skvělým výkonem pomohl týmu k výhře
i Oliva, který nepochyboval o svém tý-
mu, jak sdělil Fleši v rozhovoru. 

ZuZana JarolíMKová

Hlavní lákadlo letošní sezony HET li -
gy bylo jasné. Mohutně posílená praž -
ská “S“ si měla hrát vlastní ligu. Jenže
skutek utek a o zábavu se stará přede-
vším obrozená plzeňská Viktorka a no -
váček z Olomouce. A pak také ne ná -
padný tým zpod Ještědu.

Liberec řešil v létě stejné starosti jako už
mnohokrát předtím. Po týmu z předchozí
sezony zbyla paseka a trenér Jin dřich Trpi -
šovský se sportovním ředite lem Janem Ne -

zmarem stavěli tým znovu od píky. A opět
se zadařilo. Hostovat při šli junáci ze Spar-
ty (Kulhánek, Pulkrab), vrátil se Fol-
precht. Ti rostou vedle zkuše nějších opor
Coufala, Kúdely či Breiteho. 

Výsledkem je dosavadní čtvrté místo po
třinácti kolech, o bod před Spartou (se kte -
rou uhrál Slovan remízu v oslabe ní) a dva
body za Slavií (na jejímž hřišti dokonce
zvítězil). Trenér Trpišovský sá zí na nároč -
ný agresivní styl s vytaženou obrannou li -

nií, za níž září brankář Kolář, nejlépe hod-
nocený hráč soutěže. Ofenzivu táhne ši -
kovný záložník Ševčík a uni verzál Kerbr.

Architekti úspěchu, Trpišovský s Ne -
zmarem, jsou pochopitelně v hledáčku
movitějších klubů, Nezmarův odchod do
Slavie v zimní přestávce už byl do kon ce
stvrzen. S turbulencemi v kádru si Slovan
poradit umí, otázkou je, jak se mu to po-
daří po odchodu klíčového manažera. 

TOMáš VOgl

Jedenácté kolo nejvyšší florbalové
sou těže nabídlo reprízu jarního Su -
per  finále. Do Mladé Boleslavi přijeli
úřa dující mistři z Chodova, kteří do-
posud nepoznali hořkost porážky.
Hvězdami nabitý domácí tým je však
díky skvěle zvládnuté třetí třetině
přehrál a slaví výhru 9:5.

Více než šest stovek diváků sledovalo
zápas plný soubojů i technických mo-
mentů. Hned ve druhé minutě otevřel
skóre hostující Michal Strachota. Domá -
cí rychle odpověděli zásluhou Josefa
Pluhaře, mistrovský celek si ale záhy
vzal vedení zpět. Technologové se do
tem pa dostávali pomaleji a až ve 36. mi -
nutě srovnával Jan Jelínek na 3:3. To už
byl v  bráně Chodova Karel Šantora,
který musel nahradit zraněného kolegu
Baráka. 

V úvodu třetí třetiny domácí po trefě
Milana Tomašíka poprvé v zápase vedli.
Hosté se ještě zmohli na obrat po trefách
Marka Vávry a Tomáše Sýkory, tím si
však vystříleli veškerou munici a dál pa -
daly góly jen do jejich sítě. Na 5:5 vyrov-
nal Tomáš Chroust a hned poté vstřelil
vítězný gól Josef Pluhař. V závěrečných
třech minutách domácí podtrhli své
vítězství třemi brankami. Poslední slovo
měl šest sekund před koncem zápasu
opět Milan Tomašík, který obloučkem
přes celé hřiště trefil prázdnou branku
soupeře a svůj skvělý výkon korunoval
hattrickem. Pazderovi svěřenci se díky
tříbodovému zisku posunuli do čela su-
perligové tabulky před Vítkovice, Cho -
dov zůstává na třetím místě.

MiCHal Konvalina

Univerzita Karlova pošesté ovládla Hokejovou bitvu

Lvice v kvalifikaci zdolaly Švýcarky

Florbalisté Chodova poprvé prohráli

Barák gólem zajistil těsnou výhru nad Katarem 

Králem cyklistiky se stal dráhař Tomáš Bábek

Kam na kvalitní fotbal? Nebaví jen Plzeň, válí i Liberec

Českým hokejistům se letošní Karjala Cup nezdařil

Průnik s balonem Foto: Nikol Mudrová


