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Tichý román Jaroslava Rudiše
Rozhovor s autorem na str. 3

Kampaň proti AIDS...
âtûte více  na str. 2 

Odstartoval světový pohár ve skocích na lyžích.
Podrobnosti na str. 4

Ministerstvo ‰kolství má koneãnû 
nového ‰éfa – plného plánÛ a ambicí
■ Zelení nabídli novou tvář
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Nejvyšší čas se školstvím něco dělat.

Vratislav Maňák
www.ifles.cz/manak

Rusové potvrdili souhlas s kur-
zem politiky Kremlu. V nedûlních
parlamentních volbách do Státní
dumy drtivû zvítûzilo Jednotné
Rusko, které na první místo
v kandidátce postavilo souãasné-
ho prezidenta Vladimira Putina. 

Voliãi 64,2 procenta hlasÛ stra-
nû zároveÀ pfiifikli ústavní vût‰i-
nu. V dolní komofie ruského par-
lamentu dále zasednou komu-
nisté (11,6 %), nacionalistická Li-
berálnû-demokratická strana
(8,2 %) a zástupci Spravedlivého
Ruska (7,8 %). Prozápadní liberál-

ní strany Jabloko a Svaz demokra-
tick˘ch sil sedmiprocentní hranici
potfiebnou pro zisk mandátu ne-
pfiekonaly.

JiÏ pfied zahájením hlasování
se prÛbûh rusk˘ch voleb zpochyb-
Àoval. âást mezinárodních voleb-
ních pozorovatelÛ úãast odmítla
s odÛvodnûním, Ïe jim Rusko
znemoÏÀuje plnit dohled nad hla-
sováním. T˘my vyslané Radou Ev-
ropy a OBSE po volbách upozorni-
ly na nestandardní situace: nûkte-
fií voliãi hlasovali vícekrát, bez re-
gistrace, i do nezapeãetûn˘ch
uren. MnoÏí se pfiípady, kdy byli
zamûstnanci nuceni sv˘mi nadfií-
zen˘mi volit v zamûstnání Jednot-

né Rusko. TotéÏ se z nafiízení rek-
torÛ odehrálo i na nûkter˘ch vy-
sok˘ch ‰kolách. Proto také leto‰ní
volby utrÏily rekord v poãtu vyÏá-
dan˘ch volebních prÛkazÛ. Mos-
kva ale jakékoliv spekulace o ne-
svobodn˘ch volbách odmítá.

Pochybnosti se vyskytují
i v souvislosti s pfiedvolební kam-
paní. Státem ovládaná média jed-
noznaãnû upfiednostÀovala Jed-
notné Rusko na úkor jin˘ch stran.
Vláda perzekuovala opozici, poli-
cie bez udání dÛvodu zabavovala
její propagaãní materiály. Strana
Putinova odpÛrce Garriho Kaspa-
rova Jiné Rusko ani nedostala po-
volení voleb se úãastnit.

Pochybnosti v souvislosti s hla-
sováním a jeho v˘sledky vyjádfiila
vût‰ina západních státÛ. »Nejsou
Ïádné pochyby – mûfieno na‰imi
normami, nebyly to svobodné,
spravedlivé ani demokratické vol-
by,« fiekl mluvãí nûmecké vlády
Thomas Steg. Václav Havel v pro-
hlá‰ení k rusk˘m volbám varoval
pfied tím, Ïe systém v zemi se bu-
de je‰tû více opírat o násilí, pod-
vody a ideologickou manipulaci.
Odsouzena byla i Putinova stra-
nická angaÏovanost. 

O parlamentních volbách se
proto nejãastûji mluví jako o refe-
rendu o Putinovi. Celá volební
kampaÀ Jednotného Ruska byla

stylizovaná do rozhodnutí o milo-
vaném »národním vÛdci«. Vítûz-
ství ve volbách tak souãasnému
prezidentovi udûlilo je‰tû vût‰í
moc. 

»Kontinuita byla zaji‰tûna,«
uvedl pro âT v nedûli pfiedseda
prokremelské mládeÏnické orga-
nizace Mjestnyje Sergej Fatûjev.
Definitivnû se o tom Rusové pfie-
svûdãí 2. bfiezna, kdy v Rusku
probûhnou dal‰í volby. Zemû si
bude vybírat nového prezidenta.
Ten souãasn˘ se v‰ak tento t˘-
den nechal sly‰et, Ïe by bylo
moudré termíny voleb takto ne-
kumulovat a prezidentskou vol-
bu posunout.

Lukáš Werner
www.ifles.cz/anakonda

Zamûstnanci severoãeské Setu-
zy, pfiedního ãeského v˘robce
surovin pro biopaliva, mohou
zÛstat klidní. Její vlastník, spo-
leãnost ViaChem group, tento
t˘den uzavfiel dohodu o spolu-
práci s nûmeck˘m producentem
Campa. Ten tak nyní vlastní po-
lovinu Setuzy. Zvûsti o hrozícím
konkurzu a propou‰tûní se pro-
to ukázaly jako nepravdivé.

Dojde tak k faktickému pro-
pojení firem Campa, ViaChem
a Spolchemie, od nûhoÏ si obû
strany slibují posílení pozic jak
v âeské republice, tak v Nûmec-
ku. 

Setuzu minul˘ mûsíc, po pÛl-
roãním pÛsobení, opustil fi-
nanãní investor PPF Invest-
ments spjat˘ se jménem miliar-
dáfie Petra Kellnera. Ten firmû
pomohl v kritickém období, kdy
byla kvÛli ãtyfimiliardovému
dluhu vÛãi státu v exekuci.
·patné svûtlo na ni vrhal i pod-
nikatel Tomá‰ Pitr, kter˘ Setuzu
ovládal do loÀska. Pitr se nyní
skr˘vá pfied nástupem k pûtile-
tému trestu. Kellnerova firma
dluh splatila a se státem vyjed-
nala smír. 

Ústecká chemiãka získala ny-
ní strategického partnera. Stala
se tak souãástí nejsilnûj‰ího
stfiedoevropského komplexu
podnikÛ na v˘robu biopaliv. 

Anna Brandejská
www.ifles.cz/brandejska

Prezident Václav Klaus dopfie-
du avizoval, Ïe se mu pfii jme-
nování nového ministra ‰kol-
ství budou tfiást ruce. Ondfieji
Li‰kovi ze Strany zelen˘ch je
totiÏ teprve tfiicet let. Klaus
upozornil, Ïe Li‰ka se vûkem
daleko víc blíÏí studentÛm, neÏ
rektorÛm, kter˘m bude ‰éfo-
vat. V roce 1994 pfiitom ve své
vládû obsadil stejn˘ post také
tfiicetilet˘m Ivanem Pilipem.

Li‰ka se brání, Ïe vûk není
v‰echno. »Na prvním místû
pfiece musí b˘t otázka pfiipra-
venosti a manaÏersk˘ch schop-
ností,« fiekl v úter˘ jmenovan˘
nov˘ ‰éf resortu. Sám tvrdí, Ïe
vhled do problematiky mu ne-
chybí. Jako hlavní úkoly, které
chce v blízké budoucnosti fie-
‰it, uvedl financování ‰kolství
a poÏadavky ‰kolsk˘ch odborÛ.
V rozpoãtu na pfií‰tí rok totiÏ
chybí peníze na platy uãitelÛ,
a ti se zaãínají boufiit. Právû
v den Li‰kova jmenování do
funkce vy‰li do ulic a protesto-

vali proti sniÏování mezd.
Vedle financí se chce tfiiceti-

let˘ ministr zamûfiit také na
ãerpání penûz z Evropsk˘ch
operaãních programÛ. Dotace
by mohly bûhem následujících
sedmi let do ãeského ‰kolství
pfiivést aÏ 130 miliard korun.
Li‰kova pfiedchÛdkynû Dana
Kuchtová na svÛj post rezigno-
vala v záfií právû kvÛli problé-
mÛm s ãerpáním dotací z Ev-
ropské Unie. Strana Zelen˘ch
potom dlouho hledala jejího
nástupce a teprve po dvou mû-
sících se shodla na vhodném
kandidátovi.

Li‰kova nominace pro‰la
v nedûli veãer hlasováním
pfiedsednictva Strany zelen˘ch
velmi tûsnû. Ze sedmi hlasují-
cích byli pro jen ãtyfii. Proti se
postavila Dana Kuchtová a její
nûkdej‰í námûstci Martin Tich˘
a Du‰an LuÏn˘. Nakonec tfiicát-
níka schválila i republiková ra-
da zelen˘ch – podporu mu pro-
jevilo 29 ãlenÛ, proti nebyl ni-
kdo a 12 hlasujících se zdrÏelo.
Pozitivnû se ke kandidátovi po-
stavili také koaliãní partnefii.

UDÁLOSTI
Rozpočet prošel
Poslanci schválili rozpoãet na
pfií‰tí rok se schodkem 70,8
miliardy korun. Prosadily se
i pozmûÀovací návrhy, které
se t˘kají financování ‰kolství,
obcí a regionÛ. Uãitelé dosta-
nou navíc témûfi 1 miliardu
korun. Rozpoãet je‰tû musí
podepsat prezident Václav
Klaus. 

Budou stávkovat 
i zdravotníci?
Odborov˘ svaz zdravotnictví
a sociální péãe vyhlásil stáv-
kovou pohotovost. Zdravotní-
ci nejsou spokojeni s nov˘m
návrhem ministra Tomá‰e Ju-
línka, podle kterého by se
pracovní doba zamûstnancÛ
zv˘‰ila o osm hodin na 48 ho-
din t˘dnû. Pacienti se obávat
nemusí, zavírání nemocnic
pr˘ nehrozí. 

Greenpeace na komíně
Skupina dvanácti aktivistÛ
hnutí Greenpeace dnes vylez-
la na komín hnûdouhelné
elektrárny Prunéfiov. Ve v˘‰ce
150 metrÛ hodlají setrvat
i nûkolik dní. Protestují proti
globálnímu zneãi‰Èování Ze-
mû skleníkov˘mi plyny. 

Hana Vorlová

Čert na světě
Po celém svûtû se vãera rojili
ãerti. Brali nezvedence do pe-
kelce pomocí jutov˘ch pytlÛ,
které dodává nadnárodní fir-
ma Jutapeklo. Pevnû doufáme,
Ïe Ïádn˘ nezbeda neunikl. js

Opoziční gruzínská televize
získala zpět vysílací licenci
Televize Imedi, která byla
kvÛli kritikám gruzínského
reÏimu a prezidenta Michaila
Saaka‰viliho v listopadu za-
kázána, dostala vãera od úfia-
dÛ zpût vysílací licenci. Vysí-
lání by se mohlo obnovit jiÏ
za tfii dny.

Putin vůdcem národa:
Rusové to odmítají
My‰lenku prezidenta Vladi-
mira Putina, kter˘ se oznaãil
za vÛdce národa, podporuje
podle sociologick˘ch prÛzku-
mÛ jen 17 % RusÛ. Asi 30 %
dotazovan˘ch vnímá tento ná-
pad jako návrat kultu osob-
nosti. S Putinovou prací ve
funkci prezidenta je pfiesto
spokojena naprostá vût‰ina
obãanÛ.

OPEC objem těžby ropy 
nezvýší, cena poroste
Organizace zemí vyváÏejících
ropu (OPEC) se na vãerej‰í
ministerské schÛzce rozhodla
zachovat stávající míru tûÏby.
Podle analytikÛ to vzhledem
ke zv˘‰ené zimní poptávce
povede k rÛstu cen. Své roz-
hodnutí pfiehodnotí ministfii
na mimofiádné schÛzce na
pfielomu ledna a února 2008.

Roman Hájek

Ivana Kottasová
www.ifles.cz/kottasova

Britská vláda fie‰í problém:
‰koláci ze Spojeného království
neumí ãíst. Zãásti za to mÛÏe
rozmáhající se dyslexie, zãásti
‰patné ‰kolství, které neuãí dû-
ti ãtenáfiské gramotnosti. Teì
chce vláda dát tfii miliony liber
na to, aby se Ïáci nauãili po-
fiádnû ãíst. 

Má to b˘t dal‰í z krokÛ, kte-
r˘mi se uÏ mnoho let snaÏí rÛz-
né vlády zlep‰it úroveÀ britské-
ho ‰kolství. Podle kabinetu pre-
miéra Gordona Browna bude
kaÏd˘ druh˘ ‰kolák v deseti re-
gionech brát hodiny ãtení navíc.
Pokud se pilotní program osvûd-

ãí, zavede ho vláda po celé zemi. 
»KvÛli nedostatku pochope-

ní pro tuto poruchu byli dys-
lektici v minulosti povaÏováni
za hloupé a opoÏdûné. Teì uÏ
je to sice jinak, dûti s tímto
problémem ale stále potfiebují
na‰i podporu,« fiekl BBC Ed
Balls, vládní zmocnûnec pro
‰kolství.

JenÏe plánÛ, jak zlep‰it ‰kol-
ní v˘sledky mal˘ch BritÛ, uÏ
bylo nûkolik. A témûfi v‰echny
ztroskotaly. ·koláci ze Spojené-
ho království totiÏ dosahují
v mezinárodních srovnáních
tradiãnû ‰patn˘ch v˘sledkÛ. 

K tomu, aby dûti v testování
uspûli, mûlo vést hned nûkolik
pfievratn˘ch reforem v minu-

l˘ch letech: od základÛ se zmû-
nil systém financování vzdûlá-
vání, ‰koly získaly více autono-
mie, upravily se národní osno-
vy, zmûnilo se testování a hod-
nocení ÏákÛ i zpÛsob pfiijímání
studentÛ. Zmûny se t˘kaly
i platového ohodnocení uãitelÛ
a dûlení dûtí do rÛzn˘ch typÛ
‰kol. V˘sledek? Úspû‰nost ‰ko-
lákÛ v testech se za posledních
padesát let témûfi nemûní. 

Nejnovûj‰í v˘sledky byly zve-
fiejnûny v úter˘. Ve srovnáva-
cím testování OECD si Britové
opût pohor‰ili. Ve ãtenáfiské
gramotnosti dokonce o 16 pfií-
ãek. Tfii miliony liber »na ãítan-
ky» jsou jen dal‰í reakcí na ne-
lichotivé v˘sledky.

Podle pfiedsedy vlády Mirka To-
polánka vnese do ‰kolství a do
vlády nov˘ vítr.

PremiérÛv názor se potvrdil

hned první den, kdy nov˘ mi-
nistr zpÛsobil rozruch sv˘m vy-
jádfiením, Ïe pokud se pfiedse-
da KDU-âSL Jifií âunek vrátí do

vlády, sám odstoupí. Návrat ‰é-
fa lidovcÛ bude pfií‰tí t˘den
projednávat vedení vládních
stran. 

V‰echno marné. Malí Angliãané ãtou stále hÛfi.

Rusové fiekli Vladimiru Putinovi ve volbách »Da!«

Nûmci vstoupili do Setuzy

» H o s p o d á ř s k é  f l e š i n y  č t u ,  p r o t o ž e  j s e m  z a z o b a n ý  s n o b , «  ř í k á  p ř e d s e d a  p ř e d s t a v e n s t v a  K v ě t o s l a v  S l o n



Z E  Z A H R A N I â Í  A  Z  D O M O V A2 / Hospodáfiské fle‰iny – www.fles.fsv.cuni.cz ãtvrtek, 6. prosince 2007

KAMPAŇ PROTI AIDS

S nemocí se bojuje i na kolejích
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Petr Bartoš
www.ifles.cz/bartos

Australan, kter˘ nyní stojí v ãele
tfietího nejvût‰ího operátora
v âR, zaãal jako soukrom˘ pod-
nikatel. ZaloÏil a pozdûji prodal
Mobilphone. Dosahuje úspûchÛ,
aniÏ by vystudoval vysokou ‰ko-
lu. Od roku 1998 vedl poboãku
Vodafonu na Novém Zélandû, fií-
dil také australské a ‰védské za-
stoupení této spoleãnosti. Byl
domluven osobní rozhovor, ale
kvÛli Maherovû vytíÏení probûhl
elektronickou formou.

Vedete spoleãnost s mnoha za-
mûstnanci. Jak se cítíte, kdyÏ
potkáte nûkoho a neznáte ani
jeho jméno? Jste ten typ ãlovû-
ka, kter˘ se nestydí zaãít kon-
verzaci?
Je to pfiíjemné a pofiád se mi to
stává. Potkávám v metru lidi a ti
mû zdraví. Nemám tu‰ení, jestli
jsou z práce, nebo jsem je pot-
kal nûkde jinde, ale jsem váÏnû
‰Èastn˘, kdyÏ si s nimi mÛÏu po-

povídat a zjistit, odkud je znám.
Málokdo ví, Ïe si v ãeském Vo-
dafonu nehrajete na formální
obleãení. PovaÏujete vztahy
mezi zamûstnanci za nejdÛle-
Ïitûj‰í hodnotu spoleãnosti? 
Urãitû. Je to ãást dûdictví po Os-
karu, a hlavnû tím reprezentuje-
me to, za ãím si stojíme. Bofiíme
pravidla. 
Ve Vodafonu si v‰ichni tykají.
To taky zavedl uÏ Oskar?
Ano, a já to mám sloÏité: »Moj
velmi spatn˘ ãesky.« (napí‰e je-
dinou vûtu ãesky)
Vodafone dává vûrn˘m zákaz-
níkÛm dárky. Kdo vymyslel
tuto strategii?
Je to ãást na‰í strategie, která
vze‰la od vedení business t˘mu.
Stane se z ní jeden z na‰ich klí-
ãov˘ch slibÛ – ke stávajícím zá-
kazníkÛm se chováme stejnû ne-
bo lépe neÏ k tûm nov˘m. To je
dal‰í pfiíklad: snaÏíme se bofiit
pravidla v oblasti, kde ostatní
operátofii vyloÏenû ka‰lou na stá-
vající zákazníky a odmûÀují no-
vé. Je to ‰ílené a my to mûníme.

I náměstí Republiky navštívila tramvaj s červenou stužkou ve znaku.   
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ČESKÝ RUCH

T fiináctimûsíãní Románek
ze Svratky na Îìársku
mûl v plence zalisovan˘

deseticentimetrov˘ hfiebík.
V Praze byl otevfien první ob-
chod s luxusním dûtsk˘m zbo-
Ïím Ditís-babyluxury. âe‰tí
patnáctiletí jsou ve srovnání
s vrstevníky z dal‰ích 56 zemí
nadprÛmûrní v pfiírodních vû-
dách a matematice. Zaostáva-
jí naopak ve ãtení, pfiestoÏe
podle prÛzkumu Ústavu pro
ãeskou literaturu vûnují âe‰i
ãtení knih prÛmûrnû 41 minut
dennû.

âeské dráhy od 9. prosince
zru‰í ve sv˘ch vlacích ku-
fiácká kupé. Dálniãní

známky pro osobní automobily
zdraÏí oproti loÀskému roku
o sto korun. Rik‰i a fiakry bu-
dou v Praze moci jezdit jen na
vymezen˘ch trasách, nebudou
smût na pû‰í zóny; vypl˘vá to
z novely trÏního fiádu. V sedm-
nácti praÏsk˘ch restauracích
probûhl Velk˘ den buchtiãek se
‰odó. Kaplick˘ pfiebarvil cho-
botnici na zlato, ãímÏ unikl
pfiirovnání stavby k »zelenému
chrchlu«. Neznám˘ muÏ vylezl
na praÏsk˘ orloj.

Roman Hájek

Češi kupují výpravné komiksy
Obchodníci letos zaznamenali
rekordní nárÛst prodeje komiksÛ
pro dospûlé. Oproti obvykl˘m trÏ-
bám se poãet prodan˘ch v˘tiskÛ
zv˘‰il o ‰edesát aÏ osmdesát pro-
cent. Nejprodávanûj‰í publikací
této kategorie je grafick˘ román
300: Bitva u Thermopyl.

E.ON zdraží více než ČEZ
Energetická spoleãnost E.ON
zvedne v pfií‰tím roce ceny elekt-
fiiny o 11,1 procenta. Domácnost,
která topí pfiímotopy, si tak pfii-
platí za rok o 6117 korun více.
E.ON má 1,4 milionu zákazníkÛ
na jihu âech a Moravy, patfií mu
tak zhruba pûtinov˘ podíl na tr-
hu.

Cena nafty přesáhla 32 koruny 
ZdraÏení nejvíce zasáhlo Jihoães-
k˘ a PlzeÀsk˘ kraj, kde litr podra-
Ïil o ãtyfiicet haléfiÛ. Republikov˘
prÛmûr nyní ãiní 32,05 korun.
Naopak nejprodávanûj‰í benzín
Natural 95  zlevnil o pût haléfiÛ.

Michaela Raková

Šárka Zbožínková
Mariana Zapotilová
www.ifles.cz/autorky

AIDS. âtyfii písmena, s nimiÏ
lékafii uÏ pfies dvacet let svádû-
jí lít˘ boj. Nemoc si kaÏd˘ spo-
juje pfiedev‰ím s rozvojov˘mi
zemûmi, kde se nakazí kaÏdo-
roãnû statisíce lidí. Nevyhne se
ale ani tûm nejvyspûlej‰ím stá-
tÛm. 1. prosinec byl v roce
1988 vyhlá‰en Svûtov˘m dnem
boje proti AIDS.

Jednou z akcí, které upo-
zorÀují na tuto nemoc, pofiáda-
jí Lékafii bez hranic (Médicins
Sans Frontiéres), organizace
poskytující pomoc lidem ze ze-
mí rozvojov˘ch, suÏovan˘ch
válkou nebo pfiírodní katastro-
fou. V˘stava »Právo na léãbu«
se koná v praÏské Novomûst-
ské radnici. Fotografové Alan
Meier, David Prêtre a Martin

Beaulieu zachycují osudy lidí,
jejichÏ Ïivoty navÏdy zmûnil vi-
rus HIV. Nûkteré fotografie do-
kumentují léãbu spoãívající
v podávání antiretrovirálních
lékÛ, které mohou zastavit po-
stup zhoubné choroby. Kon-
krétnûj‰í údaje náv‰tûvník zís-
ká i z nûkolika krátk˘ch filmÛ
a mnoha propagaãních materi-
álÛ.

Dal‰í akcí je osvûtová kam-
paÀ âervená stuÏka. Dobrovol-
níci z fiad ÏákÛ a studentÛ pro-
dávají v ulicích ãesk˘ch mûst
tento symbol boje proti AIDS.
V˘tûÏek poputuje na financo-
vání bezplatn˘ch anonymních
testÛ na HIV. KampaÀ organi-
zuje Spoleãnost pro plánování
rodiny a sexuální v˘chovu.
Podle informací na jejích we-
bov˘ch stránkách je dokázáno,
Ïe podobné projekty opravdu
sniÏují poãet nakaÏen˘ch osob.

Adéla Denková
www.ifles.cz/denkova

DokáÏou novináfii jednoznaãnû
a srozumitelnû informovat
o dûní na Blízkém v˘chodû? Ja-
k˘ postoj mají zaujmout k vál-
ce s terorismem? Je moÏné
omezit svobodu médií, aby by-
la ochránûna bezpeãnost? Ja-
kou roli hraje v této souvislosti
autocenzura? 

Îurnalisté, bezpeãnostní ex-
perti a odborníci na Blízk˘ v˘-
chod se minul˘ pátek se‰li
v Praze, aby mluvili o otáz-
kách, které pfiiná‰í globální
boj proti teroristÛm. Konferen-
ci »Svoboda a odpovûdnost
médií v éfie terorismu« pofiá-
daly t˘deník Respekt, New
York University in Prague a na-
dace Forum 2000. Diskutující
panelisté se snaÏili nalézt rov-
nováhu mezi poÏadavkem stát-

ní bezpeãnosti a právem médií
informovat vefiejnost o moÏ-
n˘ch hrozbách.  

Dal‰ím tématem byl pohled
evropsk˘ch médií na postup
USA proti terorismu. Chandler
Rosenberg z Bostonské univer-
zity napfiíklad upozornil na ne-
bezpeãí apriorního odporu vÛ-
ãi USA a vûnoval se zpÛsobÛm,
jak˘mi mohou média kritizovat
Ameriku konstruktivnû. Svût si
podle nûj musí pfiedev‰ím uvû-
domit, Ïe vedení války je zále-
Ïitostí jednotlivcÛ, ne cel˘ch
národÛ; vnímání Západu jako
homogenního nepfiítele vyho-
vuje islámsk˘m fundamenta-
listÛm.

B˘val˘ disident, váleãn˘
zpravodaj a vysoko‰kolsk˘ pe-
dagog Jan Urban nadchnul
úãastníky konference svûdec-
tvím o prÛbûhu ‰kolení irác-
k˘ch novináfiÛ, které pofiádala

spoleãnost âlovûk v tísni v le-
tech 2005 a 2006.  ·kolení no-
vináfiÛ je souãástí dlouhodobé
snahy âeské republiky pomoci
irácké spoleãnosti s pfiecho-
dem k demokracii. Cílem je
vzbudit v iráck˘ch Ïurnalistech
pocit odpovûdnosti za v˘voj
spoleãnosti a vûdomí, Ïe mé-
dia mohou tento v˘voj ovlivnit.
Projekt zároveÀ umoÏnil vzá-
jemné pfiedávání zku‰eností. 

My‰lenka, Ïe pochopení ná-
zorÛ a stanovisek druhé strany
je cestou k vyfie‰ení komuni-
kaãních a informaãních pro-
blémÛ ve válce s terorismem,
zaznûla na páteãní konferenci
nûkolikrát. »Ani my si nesmí-
me vytváfiet zamlÏen˘ obraz is-
lámského nepfiítele,« fiekl Bfie-
tislav Tureãek, reportér âeské-
ho rozhlasu, kter˘ má jako
zpravodaj s prací na Blízkém
v˘chodû bohaté zku‰enosti.  

Tereza Holanová
www.ifles.cz/holanova

Zejména mlad‰í generace archi-
tektÛ dostane prostor pro kon-
frontaci názorÛ t˘kajících se mo-
derní dfievostavby v soutûÏi Dfie-
vûn˘ dÛm. Její druh˘ roãník
30. listopadu spoleãnû vyhlásily
ministerstvo zemûdûlství, âeská
komora architektÛ (âKA) a Nada-
ce dfievo pro Ïivot. 

Hlavním cílem klání nadále
zÛstává snaha motivovat projek-
tanty k realizaci zdravého Ïivot-
ního prostfiedí, které minimálnû
zatûÏuje bydlení a vykazuje níz-
kou energetickou nároãnost.
Prezentovat se mohou jak autori-
zovaní inÏen˘fii pracující v oboru
pozemní stavba, tak architekti ze
v‰ech zemí Evropského prostoru
a ·v˘carské konfederace. Pfiihlá-
‰ené projekty budou usilovat
o vítûzství ve dvou kategoriích:

rodinn˘ a bytov˘ dÛm. »Nadace
dfievo pro Ïivot si stanovila úkol
obnovit vztah spoleãnosti ke dfie-
vu. Proto jsme rádi, Ïe loÀská
premiéra soutûÏe vykázala neãe-
kanou Ïivotaschopnost,« uvedl
ing. Tomá‰ Pafiík, pfiedseda
správní rady nadace.

Sedmiãlenná porota sloÏená
z vítûze loÀského kola, zástupcÛ
âKA, ministerstev prÛmyslu
a obchodu, zemûdûlství a Ïivot-
ního prostfiedí bude hodnotit
projekty z hlediska architekto-
nického i ekologického. Neopo-
mene ani investiãní nároãnost
pfii realizaci, ãi funkãní fie‰ení
jednotliv˘ch návrhÛ. 

SoutûÏní práce musí autofii
odevzdat do konce února pfií‰tí-
ho roku, v˘sledky budou vyhlá-
‰eny 24. dubna 2008 na brnûn-
ském mezinárodním stavebním
veletrhu IBF 2008. 

Martin Vokáč
www.ifles.cz/vokac

První prosinec má Stanislav Ja-
ro‰ zatrÏen˘ ve svém diáfii ãerve-
nou barvou. Coby hlavní organi-
zátor akce »Dopravní podnik
proti AIDS« rok co rok mûní ru-
tinní práci dispeãera za roli fiidi-
ãe osvûtové tramvaje, která letos
jiÏ popáté brázdila ulice Prahy.
»Za ty roky uÏ tento happening
beru za svÛj,« fiíká spokojenû,
zatímco osmiãka mlad˘ch dobro-
volníkÛ v zastávce ve Vodiãkovû
ulici zve cestující dovnitfi. »Po-
kraãujeme na ÎiÏkov, svezte se
s námi.« 

»Dozvûdûl jsem se o tom ná-
hodou na internetu,« fiíká pûta-
dvacetilet˘ medik Petr, jenÏ se
zájmem studuje mnoÏství propa-
gaãních materiálÛ, kter˘mi je
vÛz vybaven. »Kamarád touto
nemocí trpí a ví, jaké to je Ïít
v izolaci. Myslím, Ïe taková akce
mÛÏe pfiispût k poznání, Ïe lidí
nakaÏen˘ch virem HIV není tfieba
se ‰títit.Z«

»Kupte si ãervenou stuÏku,«
vábí kolemjdoucí Pavel, jeden
z dobrovolníkÛ. V˘tûÏek z jejich
prodeje putuje âeské spoleãnos-
ti AIDS pomoc, která v Karlínû
provozuje DÛm svûtla, unikátní

Mezi 500 nejrychleji rostoucími IT
firmami je sedm z Česka
V Ïebfiíãku spoleãnosti Deloitte
pro rychle rostoucí podniky v Ev-
ropû, na Stfiedním v˘chodû
a v Africe se nejlépe umístila sku-
pina internetov˘ch obchodÛ In-
ternet Mall, která skonãila na
114. místû. První místo obsadila
izraelská firma Voltaire. 

V Německu padl rekordní jackpot
43 milionů eur
V pfiepoãtu pfies 1, 1 miliardu ko-
run si vydûlal ‰Èastlivec z Nûmec-
ka. Vítûzn˘ tiket s ãísly 9, 10, 24,
28, 39, 42 a superãíslem 3 je jed-
ním z tûch, které mezi své ãtená-
fie rozlosoval deník Bild. O v˘her-
ci dosud není nic známo.

Evropská unie se nedokázala
dohodnout na maximální
pracovní době
V EU je v souãasnosti povolena
maximální pracovní doba 48 ho-
din t˘dnû. Politici se ale dosud
nedokázali shodnout na tom, za
jak˘ch podmínek mÛÏe zamûst-
navatel získat v˘jimku a tento
strop pfiekroãit. NejrÛznûj‰ích v˘-
jimek vyuÏívá fiada státÛ.

Anna Baumová

Statistické údaje
Celkový počet nakažených 33,2 milionů
Lidé nově infikovaní (2007) 2,5 milionu
Úmrtí na AIDS v roce 2007 2,1 milionu
Úmrtí na AIDS od roku 1981 25 milionů
Počet nakažených HIV v ČR (registrovaných) 1020
Počet lidí s nemocí AIDS v ČR 
(registrovaných) 230
První  případ nakažení byl zaznamenán v roce 1979 na Manhattanu v USA.

*zdroj: www.aids-pomoc.cz

instituci, která pomáhá nemoc-
n˘m. 

Ten nedávno nav‰tívil Jirka,
dal‰í z cestujících. »Nev‰iml
jsem si injekãní stfiíkaãky na par-
kové laviãce a poranil se. Ten
strach z nákazy bych nikomu ne-
pfiál. Testy, které zdarma v Domû
svûtla dûlají, ji nepotvrdily,« fiíká
se zfietelnou úlevou v hlase. 

Po ‰esti hodinách v akci mÛÏe
posádka vozu bilancovat. Leto‰ní
roãník se neobe‰el bez pozor-
nosti DÏamily Stehlíkové, minist-

rynû pro lidská práva a národ-
nostní men‰iny, která spolu s Ji-
fiím Hromadou, pfiedsedou Gay
iniciativy, rozdávala podobnû ja-
ko ostatní dobrovolníci cestují-
cím informaãní broÏury, letáky
a kondomy. »Dotace deset milio-
nÛ korun, dvojnásobek oproti
loÀsku, svûdãí o tom, Ïe vláda
má zájem s tímto problémem nû-
co dûlat,« konstatují organizáto-
fii spokojenû. »To ale nemûní nic
na tom, Ïe za rok nás v praÏ-
sk˘ch ulicích zase potkáte.«

âesko se pfiipojilo ke Dni
proti AIDS

Jak média bojují proti terorismu Architekti jiÏ podruhé soutûÏí
o nejlep‰í dfievûn˘ dÛm

ROZHOVOR S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM VODAFONU

Grahame Maher: V tramvaji poznávám, jak âe‰i opravdu Ïijí

Dvacet procent navíc z jiÏ pou-
Ïívan˘ch sluÏeb pro stávající
zákazníky. Proã si o nû musí
kaÏd˘ fiíct?  
Pfiem˘‰leli jsme hlavnû nad fi-
nanãním dopadem v pfiípadû, Ïe
bychom bonus dali v‰em najed-
nou. 
Jak hodnotíte hospodafiení
Vodafonu v roce 2007?
ProÏíváme skvûl˘ rok a tû‰íme
se nejvy‰‰ímu zákaznickému

pfiírÛstku v historii. Na‰e trÏby
stále rostou, pfiestoÏe sniÏujeme
náklady. 
Co nejvíce ovlivnilo tento ús-
pûch?
Dobré plánování a strategie za-
mûfiená na budování image
znaãky. A také spousta skvûl˘ch
lidí, ktefií dûlají v˘bornû svou
práci.
Nepostrádají zákazníci tfieba
rychlé pfiipojení k internetu?

Máme v˘borné pfiipojení pfies
EDGE, které je rychlej‰í neÏ
3G konektivita poskytovaná
operátory v jin˘ch zemích. A ta-
ké na‰e nová sluÏba Onenet po-
skytne velmi rychlé pfiipojení
pouÏívající bezdrátovou síÈ WI-
FI. Ta je rychlej‰í neÏ jakákoliv
jiná sluÏba dostupná na trhu.
Ten, komu rychl˘ internet chybí,
by mûl Onenet vyzkou‰et. Sám
ho pouÏívám.
Jezdíte do práce vefiejnou do-
pravou. KaÏd˘ den. Poznáváte
tak charakter ãesk˘ch lidí?
Absolutnû jste to vystihl. Je to
úÏasná cesta, jak se dostat do
kontaktu se skuteãn˘m ãesk˘m
Ïivotem.
Pobavila vás, nebo naopak na-
‰tvala nûjaká situace na cestû
do zamûstnání?
Ano, jsem zklaman˘ z negativ-
ních postojÛ, které âe‰i chovají
k sobû a své zemi. âeská repub-
lika je vynikající zemû a vy jste
velmi dobfií a úspû‰ní lidé, kdyÏ
se zamûfiíte na to, ãeho je moÏ-
né dosáhnout.

»České ženy a holky jsou nejhezčí, ale moje žena ráda slyší, že jsou to Aus-
tralanky – hlavně ona sama,« říká generální ředitel Maher.
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Rudi‰ovo mlãení: Potichu nejen o tichu
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Kateřina Červenková, 
Jana Vrbková
www.ifles.cz/autorky

O velk˘ rozruch v hudebním
prÛmyslu se postarala brit-
ská kultovní skupina Radio-
head. Svou aktuální desku In
Rainbows se rozhodla od 10.
fiíjna poskytnout fanou‰kÛm
prostfiednictvím internetu.
»Chceme, aby se lidé na pár
sekund zamysleli nad tím, na
kolik si hudby cení,« okomen-
toval zpûvák Thom Yorke
moÏnost stáhnout si nové al-
bum na oficiálních stránkách
skupiny za libovolnou ãástku.
PfiibliÏnû 60 procent zájemcÛ
se rozhodlo zaplatit pouze
manipulaãní poplatek ve v˘‰i
45 pencí. PrÛmûrná cena, kte-
rou byli posluchaãi ochotni
zaplatit, byla 4 libry.

Po rozchodu Radiohead
s vydavatelstvím EMI mûlo
b˘t album In Rainbows k dis-
pozici jen v digitální podobû.
Poãátkem listopadu v‰ak sku-

pina podepsala smlouvu s fir-
mou XL Recordings, která
desku vydá 31. prosince na
CD i vinylu. Kromû toho bude
od 10. prosince moÏné na-
hrávku zakoupit za 40 liber
jako exkluzivní discbox, obsa-
hující CD, vinyl, knihu textÛ
ilustrovanou umûlcem Stan-
leym Donwoodem a bonusov˘
disk s osmi dosud nevydan˘-
mi skladbami. 

Na stejné datum, tedy 10.
prosince, naplánovala EMI
souborné vydání diskografie
Radiohead. V‰ech ‰est fiado-
v˘ch alb a záznam koncertu
bude k dostání ve speciálním
boxu a na USB klíãi. Podle
mnoh˘ch se tímto zpÛsobem
chce EMI pfiiÏivit na souãas-
ném úspûchu kapely a kom-
penzovat si u‰l˘ zisk. Radio-
head sice pfied ãasem nepro-
dlouÏili svou smlouvu s vyda-
vatelstvím, EMI v‰ak nadále
vlastní práva na v‰echny je-
jich dosavadní nahrávky.

Veronika Veselá
www.ifles.cz/vesela

Vanda. Petr. Hana. Wayne.
Vladimír. Pût lidí. Pût osudÛ,
které se protnou na sklonku
léta.

Úspû‰n˘ ãesk˘ spisovatel
Jaroslav Rudi‰, nositel Ceny Ji-
fiího Ortena, zasadil dûj svého
nového románu tentokrát do
Prahy. Kniha plyne, jak uÏ je
Rudi‰ov˘m zvykem, v rychlém
a rytmickém tempu. Pfiíbûh je
rozdûlen do krátk˘ch kapitol,
takÏe pÛsobí jako dobfie se-
stfiíhan˘ film, v nûmÏ se v‰e
odehraje bûhem jednoho dne.

Vanda je nevyrovnaná holka
z rozvrácené rodiny. Napovrch
drsná, uvnitfi citlivá. Cel˘ její
svût je punková kapela, v níÏ
hraje na kytaru a zpívá. Její
pfiíbûh se pfiekfiíÏí s tím Petro-
v˘m na tramvajové zastávce.
Petr, nenapraviteln˘ roman-
tik, tahá dûvãata z prÛ‰vihÛ
a ony ho v zápûtí opou‰tûjí.
Brázdí Prahou jako fiidiã tram-
vaje, hledá sám sebe a hlavnû
holku, která by s ním vydrÏela
déle neÏ jednu noc. Postava
Vladimíra má nejtragiãtûj‰í
rozmûr. Vladimír je vdovec
a podivín, kter˘ konzervuje
zvuky. Trpí pfiedstavou, Ïe
musí osvobodit mûsto od hlu-
ku a zbavit tak lidi hluchoty,
která jim brání, aby si porozu-
mûli.

Román Potichu je pfiíbûhem
ze souãasnosti, kde hlavní hr-

Jazz festival 
Kateřina Červenková
www.ifles.cz/cervenkova

Tradiãní jazz pln˘ svérázné dis-
harmonie ãi sviÏn˘ch improvi-
zací s prvky blues a soulu, ale
i jazz obohacen˘ o exotické ryt-
my a inspirovan˘ taneãní hud-
bou s vlivy ska a funky. To v‰e
nabídli umûlci z devíti zemí na
leto‰ním, jiÏ jednatfiicátém roã-
níku Mezinárodního jazzového
festivalu Praha.

Pofiadatelé se v‰ak pfiesvûdãi-
li, Ïe dlouhá historie a urãité
svûtové renomé nemusí nutnû
zajistit vût‰í zájem divákÛ. Jazz
je pro souãasného masového
posluchaãe pfiíli‰ nároãn˘,
s ãímÏ se leto‰ní roãník snaÏil
vypofiádat oÏivením Ïánru o nej-
rÛznûj‰í hudební pfiímûsi. Tím
v‰ak bohuÏel ve‰kerá snaha or-
ganizátorÛ konãila. Festival po-
slední dobou stagnuje. Spoléhá
se na svou povûst zavedené ak-
ce, díky které nemá nouzi o me-
diální ani finanãní podporu, se
kterou v‰ak nedokáÏe hospoda-
fiit zrovna nejlépe. 

Chybí v˘razná reklama, z ce-
lé propagace je cítit ledabylost
organizátorÛ. Festival funguje
setrvaãností a ãerpá ze své bo-
haté a úspû‰nûj‰í historie. Vût-
‰í ambice, neÏ pokraãovat v tra-
dici, si nedûlá. Ne‰lo se spoleh-
nout ani na avízované ceny
vstupenek, ani na uvedené za-
ãátky vystoupení. Kromû upa-
dajícího zájmu o jazz tak festi-
valu ubírá náv‰tûvníky i neo-
chota vyjít jim vstfiíc. Ti svou
nespokojenost pfiená‰ejí i na
úãinkující muzikanty, coÏ se
promítá do vlaÏn˘ch v˘konÛ na
jevi‰ti.

Jana Vrbková
www.ifles.cz/vrbkova

S rozpoãtem pouh˘ch 325 tisíc
dolarÛ natoãil John Carpenter
roku 1978 svÛj nezávisl˘ horor
Halloween, jehoÏ dûj se ode-
hrával ve fiktivním americkém
mûsteãku Haddonfield ve státû
Illinois. Pfiíbûh masového vra-
ha Michaela Meyerse, kter˘ se
po útûku z psychiatrické léãeb-
ny vrací v pfiedveãer svátku
V‰ech svat˘ch do rodného mûs-
ta, kde zaãne zabíjet místní te-
enagery, se doãkal pfiekvapivé-
ho úspûchu. Kritici i diváci oce-
Àovali na filmu peãlivû budova-
nou atmosféru, Halloween zau-
jal i relativnû malou mírou zo-
brazeného násilí. S trÏbou pfii-
bliÏnû 47 milionÛ dolarÛ se
CarpenterÛv snímek stal jed-
ním z nejúspû‰nûj‰ích americ-
k˘ch nezávisl˘ch filmÛ vÛbec.
Pozitivní ohlasy i obrovsk˘ ka-
sovní úspûch Halloweenu po-
stupnû vedly k natoãení sedmi
dal‰ích dílÛ, které v‰ak nikdy

Jan Švelch 
www.ifles.cz/svelch

Jak se blíÏí vánoãní ãas, obje-
vuje se na hudebním trhu stále
více v˘bûrÛ, rÛzn˘ch speciál-
ních vydání a reedic. Skupiny
nejsou schopné vytváfiet neu-
stále nov˘ materiál a Vánoce
pfiedstavují ideální pfiíleÏitost,
jak zúroãit jiÏ jednou vydané
písnû. Nebo dokonce skladby,
které se nikam pfiedtím neve-
‰ly, jako v pfiípadû D-Sides (d-

stran) od Gorillaz. Tuto jedno-
duchou marketingovou strate-
gii v‰ak nûkdo dokáÏe pro po-
sluchaãe zpestfiit. Jedinou v˘-
hodou pak nemusí b˘t pouze
to, Ïe máte v‰echny své oblíbe-
né písnû na jednom CD. 

Trent Reznor z Nine Inch Na-
ils se proslavil nevídan˘m zpÛ-
sobem propagace své poslední
studiové desky Year Zero. Ná-
v‰tûvníci koncertÛ nacházeli na
záchodcích flash disky se sklad-
bami z alba. Domnívali se, Ïe se

dostali k nedopatfiením unikl˘m
písním, byl to ale jen promy‰le-
n˘ reklamní tah. Teì pfied Váno-
cemi si na posluchaãe pfiipravil
dal‰í pfiíjemné pfiekvapení. 

Minul˘ t˘den vy‰la ve tfiech
verzích deska remixÛ Y34RZ-
3R0R3MIX3D. Kromû formy
mp3 a vinylu si mÛÏete zakou-
pit i nejzajímavûj‰í CD/DVD ver-
zi. Ta obsahuje jak hotové remi-
xy, tak i pÛvodní písnû z alba
Year Zero rozloÏené do jednotli-
v˘ch hudebních stop. S tûmi si

pak mÛÏete pohrát a vytvofiit si
vlastní verze va‰ich oblíben˘ch
hitÛ. Na DVD je dokonce pfiilo-
Ïena demoverze mixovacího
programu. Reznor je se sv˘m
poãinem spokojen˘: »Dost ãas-
to se stane, Ïe desky s remixy
jsou jenom zbyteãn˘ odpad,
párkrát se mi to taky povedlo.
Ale Y34RZ3R0R3MIX3D dopad-
lo opravdu dobfie.« Svoje inter-
pretace písní Nine Inch Nails
budou moct fanou‰ci prezento-
vat na remix.nin.com.

Remixy z roku nula – Y34RZ3R0R3MIX3D

dinové stojí na rozhraní, roz-
kroãení jako rozevfiené nÛÏky,
pfiipravené k ãinu: sebevraÏ-
da, rozchod, útûk z jednoho Ïi-
vota do jiného. V knize se sní
a touÏí po lásce, té opravdové,
která nabízí pochopení.

O ãem je a o ãem není kniha
Potichu?
Román Potichu je o hledání ti-
cha, harmonie a souladu. Ve
mûstû, v lásce, ve vztazích.
Splétá dohromady pfiíbûhy pû-
tice postav, z nichÏ kaÏdá je ji-

ná. Pfiíbûh vygraduje, kdyÏ se
Ïivoty tûch lidí propojí. Ode-
hrává se bûhem posledního
letního dne v Praze a ãásteãnû
v Lisabonu, odkud se vrací jed-
na hrdinka, úspû‰ná holka,
která se ale rozhodne, Ïe je‰tû
nechce umfiít v kanclu a místo
lodiãek si zase vezme kecky
a vztah, kter˘ nikam nevede,
po‰le ten den ke dnu. V‰echny
postavy jsou rozkroãené mezi
koncem a zaãátkem, kaÏd˘
z tûch lidí nûco hledá, ãasto
partnera, lásku a nejvíc asi se-
be samotného. V‰ichni jsou
trochu ne‰Èastn˘, ale zároveÀ
odhodlan˘ ke zmûnû.
Jakou roli hrají hudba a ti-
cho ve va‰em Ïivotû?
Velikou. Já bych bez hudby ni-
kdy nic nenapsal. Hudba mû
inspiruje a to souvisí asi s tím,
Ïe jsem chtûl vÏdycky ze v‰eho
nejvíc mít nûjakou kapelu, ale
nikdy to nevy‰lo. Z tohohle
zoufalství jsem zaãal psát.
Mám rád jak tichou hudbu,
tak hroznû hluãnou. Ke kaÏd˘
kníÏce si vytváfiím takov˘
soundtracky. I k Potichu. 
Co jste poslouchal pfii psaní?
Hodnû tfieba islandskou kape-
lu Sigur Rós. Nebo hambur-
skou indierockovou kapelu To-
cotronic. A dále tfieba The Ar-
cade Fire, The Notwist, Place-
bo, Stereo Total, Massive At-
tack. A také mofie ticha.
TakÏe nejste jako jedna z po-
stav románu Potichu – Vla-
dimír, kter˘ by od hluku

a hudby osvobodil nejradûji
celé mûsto?
Vladimír je lovec. Samotáfisk˘
bojovník za ticho, kter˘ niãí
zdroje hluku a lidem pfiestfiihá-
vá iPody, protoÏe má pocit, Ïe
lidi neposlouchají sami sebe.
Je to idealista, revolucionáfi,
anarchista. Já jsem se teì vrátil
z New Yorku. V tom randálu by
zemfiel za pût minut. Na rozdíl
od Vladimíra mám rád ticho,
ale i hluk, protoÏe mám rád
rock a koncerty a myslím si, Ïe
v hluku je skrytá taky obrovská
energie.
V knize pí‰ete o Praze jako
o mrtvém a unaveném mûs-
tû, upoceném smradlavém
muzeu. VáÏnû je to vá‰ po-
hled na ni?
Mnû pfiijde opravdu Praha tro-
chu jako unavené mûsto z mi-
nulosti. Mûsto, kter˘ uÏ tak
nûjak bylo. Mám ji rád, dobfie
se tady odpoãívá, ale víc Ïivo
je prostû i v Mnichovû. Praha
je turistick˘ muzeum, mûsto
na krásn˘ a klidn˘ dÛchod.
Potichu vychází zároveÀ ja-
ko audiokniha, text ãetl Ri-
chard Krajão. Myslíte, Ïe to
je budoucnost knih?
Je to jedna z cest literatury.
V Nûmecku tento trend roste
kaÏd˘ rok, hodnû lidí tam po-
slouchá audioknihy, napfiíklad
v autû. Knihy se prodávaj ãím
dál hÛfi. Lidi na nû maj míÀ ãa-
su, ale âe‰i jsou mezi Evropa-
ny stále vnímáni jako ãtenáfii.
A to nás spojuje s Nûmcema.

Halloween dûsí v kinech jiÏ podeváté

nepfiekonaly úspûch Carpente-
rova originálu.

Do ãesk˘ch kin pfii‰el 29. 10.
zatím poslední, deváté pokra-
ãování kultovní hororové série.
ReÏie se tentokrát ujal Rob
Zombie, znám˘ spí‰e jako zpû-
vák stejnojmenné metalové

skupiny a velk˘ pfiíznivec kla-
sického hororu. Zombie se roz-
hodl nenavazovat na dûj pfied-
chozího, v pofiadí osmého dílu
Halloween: Zmrtv˘chvstání
(v originále Halloween: Resur-
rection) a místo toho natoãil
svou vlastní verzi pÛvodního

Carpenterova snímku. Pfiesto-
Ïe kritika i fanou‰ci pfiijali sní-
mek znaãnû rozporuplnû, Zom-
bieho Halloween je s trÏbou
71,96 milionu dolarÛ nejús-
pû‰nûj‰ím snímkem celé série.
O natáãení dal‰ího dílu se jiÏ
spekuluje.
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Radiohead digitálnû i analogovû
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SKOKY NA LYŽÍCH

Vyhrál Morgenstern, âe‰i vyhofieli
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Morgenstern si letí pro vítězství v Kuusamu.

Jan Huk
www.ifles.cz/huk

Minul˘ ãtvrtek nastoupila fotba-
lová Sparta k dal‰ímu zápasu
v poháru UEFA proti moskevské-
mu Spartaku. Po vyrovnané první
pÛli ve druhém poloãase ruského
soupefie pfiehrávala. Pfies nûkolik
nebezpeãn˘ch akcí v‰ak zápas ve
svÛj prospûch zvrátit nedokázala
a vybojovala pouze bod. Po del‰í
dobû v‰ak hra sparÈanÛ splÀova-
la kritéria mezinárodního fotba-
lu. Oproti zápasu s Brnem minu-
lou nedûli domácí zpevnili obra-
nu a zrychlili pfiechod do útoku.

Leten‰tí tak mají pfied dne‰-
ním zápasem v Leverkusenu pou-
ze ãtyfii body a na postup do jarní
ãásti evropsk˘ch pohárÛ budou
pravdûpodobnû muset na hfii‰ti
nûmeckého celku minimálnû re-
mizovat, nejlépe v‰ak vyhrát.

V mrazivém poãasí, které mu-
selo vyhovovat spí‰e ruskému t˘-
mu, Sparta nastoupila s pûtiãle-
nou zálohou, která doplÀovala
osamoceného útoãníka Libora
Do‰ka kfiídly Janem Rezkem a Mi-
roslavem Slepiãkou. Naproti to-
mu Spartak zaãal bez ãesk˘ch re-
prezentantÛ Radoslava Kováãe
a Martina Jiránka, ktefií stejnû ja-
ko mnoho dal‰ích hráãÛ základní
sestavy moskevského t˘mu nena-
stoupili kvÛli zranûní. 

Zpoãátku spí‰ neÏ pohledná
hra upoutala diváky svûtlice, vy-
stfielená rusk˘mi fanou‰ky, která
dopadla aÏ do stfiedového kruhu.
V první nadûjné ‰anci zápasu se
ocitl Spartak. Zabavníkovo zavá-
hání v‰ak Welliton nedokázal po-
trestat. Spartak si pak dále udr-
Ïoval lehkou územní i herní pfie-
vahu, ale své nadûjné pozice ne-
dokázal promûnit. 

Domácí kontrovali ‰ancemi
Do‰ka a Rezka. Zejména pfiíleÏi-
tost druhého jmenovaného volala
po gólu, kdy sparÈanské kfiídlo
stfiílelo ze sedmi metrÛ zcela osa-
mocené. Rezek v‰ak napálil pou-

ze chorvatského gólmana a z ná-
sledného závaru uÏ leten‰tí sou-
pefie neohrozili. 

První poloãas poté skonãil sé-
rií v˘buchÛ pyrotechniky a bitka-
mi s policí v sektoru hostujících
fanou‰kÛ. Ti tak potvrdili obavy
ãeské policie, kdyÏ uÏ v prÛbûhu
úvodního dûjství vnikl jeden
z nich na hrací plochu se zapále-
nou svûtlicí a stihl pfiebûhnout
celé hfii‰tû, neÏ ho pofiadatelé do-
kázali zastavit. V prÛbûhu t˘dne
pak byli tfii fanou‰ci moskevské-
ho t˘mu obvinûni z rasismu.

Do druhého poloãasu nastou-
pili oba t˘my v nezmûnûn˘ch se-
stavách. Sparta po poãáteãním
oÈukávání odhodila zbyteãn˘ re-
spekt a zatlaãila soupefie do de-
fenzivy. Po centru ZdeÀka Pospû-
cha v 63. minutû v‰ak ve velké
‰anci selhali jak Rezek, tak z do-
ráÏky Slepiãka. V samotném závû-
ru pak leten‰tí dokázali Spartak
zatlaãit je‰tû více do obrany. Pfies
sérii nadûjn˘ch pozic Pletikosku
pofiádnû provûfiit nedokázali, pfie-
dev‰ím díky obûtavosti bekÛ mos-
kevského t˘mu, ktefií dokázali
vût‰inu stfiel zblokovat. 

Trenér Sparty po zápase nes-
kr˘val zklamání: »Z na‰í strany
bylo vidût velké odhodlání. V dru-
hém poloãase jsme pfiedvedli vy-
nikající v˘kon, dostali jsme sou-
pefie pod tlak. Ke spokojenosti mi
pochopitelnû chybí jen to vítûz-
ství. Nadûje na postup v‰ak Ïije
dál. Musíme dál vûfiit a zkusit vy-
hrát v Leverkusenu. ·anci na po-
stup urãitû máme.«

Sparta Praha - Spartak Moskva 0:0
(0:0)
Rozhodãí: Richards - King, Thomas
(v‰ichni Wal.)
Diváci: 6 307
Sparta: Grigar - Pospûch, ¤epka, Kad-
lec, Zabavník - Kisel, Horváth, Kladrub-
sk˘ - Slepiãka, Rezek (80.Limbersk˘) -
Do‰ek. Trenér: Bílek.
Spartak: Pletikosa - Stranzl, Geder, So-
ava, Ivanov - Kovalãuk, Torbinskij, Titov,
Dedura - Dzjuba (78.Prudnikov), Welli-
ton (87. BaÏenov). Trenér: âerãesov.

Hašek pomohl Detroitu
k vítězství
Poveden˘ návrat do branky Det-
roitu zaznamenal brankáfi Domi-
nik Ha‰ek, kter˘ kvÛli nepfiíli‰
dobr˘m v˘konÛm sledoval po-
slední ãtyfii utkání pouze ze stfií-
daãky. V úterním utkání v‰ak do-
stal ‰anci a sv˘m kvalitním v˘ko-
nem pomohl Detroitu k v˘hfie
nad Montrealem Canadiens 4:1. 

Kreuziger zřejmě nastoupí
na Tour de France
·éfové t˘mu Liquigas oznámili
ãeskému jezdci Romanu Kreu-
zigerovi, Ïe poãítají s jeho
úãastí na jednom z nejprestiÏ-
nûj‰ích cyklistick˘ch závodÛ
svûta. Pokud by byl Kreuziger
opravdu nominován, stal by se

v pofiadí jiÏ sedm˘m âechem,
kter˘ kdy na Tour nastoupil.
V‰e tak nasvûdãuje tomu, Ïe se
pro ãeského závodníka r˘suje
zajímavá sezóna. Vedle nejtûÏ-
‰ího etapového závodu svûta
se chystá i ke kvalifikaci na
olympijské hry v Pekingu.

Basketbalistky Brna
deklasovaly Namur
V pátém kole Evropské basket-
balové ligy nedaly hráãky Gamb-
rinusu Sika Brno na domácí pÛ-
dû ‰anci belgickému t˘mu Dexia
Namur a pfiedev‰ím zásluhou
skvûlé obrany zaslouÏenû vyhrá-
ly 93:66. O vysoké skóre se zasa-
dily hlavnû Eva Víteãková s Ha-
nou Machovou, které si pfiipsaly
shodnû po devatenácti bodech.

Vãerej‰ím vítûzn˘m zápasem si
ãeské mistrynû upevnily vedení
ve skupinû C. 

Čech zvolen nejlepším
brankářem světa
Mezinárodní asociace sportov-
ních novináfiÛ AIPS dnes vyhlási-
la ãeského reprezentaãního gól-
mana Petra âecha nejlep‰ím
brankáfiem svûta. PrestiÏní oce-
nûní získal i jeho souãasn˘ spo-
luhráã z Chelsea Didier Drogba,
kter˘ vyhrál kategorii útoãníkÛ.
Do své sbírky trofejí, která ãítá
nûkolik ãesk˘ch Zlat˘ch míãÛ
nebo ocenûní pro nejlep‰ího
brankáfie Ligy mistrÛ, si teì
âech pfiidá i uznání deseti a pÛl
tisíc novináfiÛ, ktefií v anketû
rozhodovali. Jiří Hofman

Jakub Marek
www.ifles.cz/marek

Leto‰ní roãník Svûtového pohá-
ru ve skocích na lyÏích odstar-
toval v sobotu v Kuusamu pro
ãesk˘ národní t˘m trochu nety-
picky. Nûkdej‰í muÏ ãíslo jedna
Jakub Janda se totiÏ neve‰el do
nominace ãeského A - t˘mu.

V této sezonû bude ãeského
fanou‰ka zajímat zejména to,
jestli se ãe‰tí skokani dokáÏou
poprat s v˘konnostním propa-
dem, kter˘ provázel minul˘ roã-
ník. Dvaadvacáté místo v celko-
vém pofiadí svûtového poháru
v podání Jakuba Jandy, jakoÏto
na‰eho nejlep‰ího závodníka,
není pfiíli‰ lichotivé. Pfiíãin by-
chom nalezli mnoho. Jednak
odchod slovinského trenéra
Vasjy Bajce, dále nekonãící roz-
broje mezi skokany, svazem
a sponzory. Pfied leto‰ní sezo-
nou uÏ vypadala situace v ães-

Lukáš Seidl
www.ifles.cz/seidl

âe‰tí sledgehokejisté mají za se-
bou historick˘ úspûch. Poprvé
dokázali získat na mistrovství
Evropy medaili,  a dokonce
stfiíbrnou! Velkou zásluhu na
tom má kvalitní soutûÏ – âeská
sledge hokejová liga, která o ví-
kendu pokraãovala po reprezen-
taãní pfiestávce ãtvrt˘m kolem. 

Úfiadující mistr HC Sparta
Praha pfiivítal na svém ledû t˘m
ÎralokÛ z Karlov˘ch VarÛ. Hosté
od poãátku pfiedvádûli rychl˘,
ofenzivní sledge hokej, na kter˘
domácí t˘m nestaãil a prohrál
0:4. V muÏstvu Sparty se pfied-
stavili také dva stfiíbrní medai-
listé z mistrovství Evropy v ital-
ském Pinerolu. Nejlep‰í gólman
turnaje Michal Vápenka a útoã-

ník Zdenûk Krupiãka, kter˘ po-
skytl Hospodáfisk˘m Fle‰inám
exkluzivní rozhovor.

Gratuluji ke skvûlému úspû-
chu na mistrovství Evropy. Ja-
ké pro vás bylo reprezentovat
âeskou republiku na meziná-
rodní scénû a navíc získat
stfiíbrnou medaili?
Je to pro mû moc velká ãest, Ïe
mohu âeskou republiku repre-
zentovat. A to, Ïe jsme získali
stfiíbro, je zatím nejvût‰í úspûch
v národním t˘mu. TakÏe velká
radost.
V nedûlním utkání s karlovar-
sk˘mi Îraloky jste nevstfielili
jedinou branku. âtyfii góly
jste naopak inkasovali. V ãem
vidíte hlavní nedostatek va‰e-
ho herního projevu?
Neustále se pot˘káme s nedo-

statkem hráãÛ. A co se t˘ãe ne-
dûlního zapasu, tak jsme hned
na zaãátku udûlali chybu, ze kte-
ré jsme dostali gól. Pak uÏ to
s námi ‰lo s kopce. NedrÏeli
jsme si posty a Vary nás pfiehrá-
ly kombinací.
Zápas s Karlov˘mi Vary bylo
moÏné sledovat on-line na va-
‰ich internetov˘ch stránkách.
Budete v pfiím˘ch pfienosech
va‰ich utkání pokraãovat i na-
dále?
On-line zpravodajství funguje jiÏ
od poãátku této sezony a je vi-
dût, Ïe je o nûj zájem. TakÏe
v tom urãitû budeme pokraãovat
i nadále.
Do sledge hokejové ligy Sparta
vstoupila v sezonû 2005/2006
a jako nováãek se stala jejím
vítûzem. Také v následující se-
zonû získali mistrovsk˘ po-
hár. Nyní jste po ‰esti zápa-
sech na ãtvrtém místû. Do
konce základní ãásti zb˘vají
ãtyfii utkání. Jaké jsou va‰e cí-
le pro leto‰ní sezonu?
Jak jsem fiíkal na zaãátku, trápí
nás nedostatek hráãÛ. Pfied se-
zonou nás opustili dva obránci.
Teì máme v t˘mu nováãky, ktefií
se stále mají ãemu uãit. Ale urãi-
tû bychom chtûli postoupit do
play-off a o titul se poprat.
V T-Mobile Arenû, kde hrajete,
bojuje ve sv˘ch utkáních také
hokejová Sparta. Jaké jsou va-
‰e vztahy s hokejisty? 

Na‰e vztahy s hokejisty Sparty
jsou dobré. Nûkdy se zúãastní-
me spoleãn˘ch akcí a celkovû se
vídáme ãasto. Kluci nás berou
velice dobfie.
Sledge hokej je bezpochyby fi-
nanãnû nároãnou záleÏitostí.
Naproti tomu není zatím tolik
populární jako klasick˘ ho-
kej. Jak tûÏké je zajistit pro
t˘m dostatek finanãních pro-
stfiedkÛ? 
V tomto pfiípadû nám moc po-
máhá HC Sparta Praha, hlavnû
její generální manaÏer Petr Bfií-
za. Vût‰ina na‰ich aktivit je fi-
nancována ze sponzorsk˘ch da-
rÛ. Také pofiádáme exhibice, na
kter˘ch obãas sledgehokej nûko-
ho zaujme a finanãnû nás pod-
pofií. 

basketbal
NBA: Atlanta - Detroit 95:106, Cleve-
land - New Jersey 79:100, LA Clippers
- Milwaukee 78:87, Minnesota - LA La-
kers 95:116, Sacramento - Utah
117:107, Indiana - Phoenix 117:121.
Evropská liga žen, skupina A: Fener-
bahce – Villeneuve 75:61, Riga – Nea-
pol 63:55, Šoproň – CSKA Moskva
75:80, skupina B: Jekatěrinburg - Sala-
manca 90:64, Krakov - Bourges 66:61,
skupina C: Gambrinus Sika Brno - De-
xia Namur 93:66, Valenciennes - Spar-
tak Moskva 70:91, Kosit Košice - Gdy-
ně 79:77 (41:44), skupina D: Faenza -
Mondeville 77:70.

fotbal 
Pohár UEFA, 2.kolo: skupina A: No-
rimberk - Alkmaar 2:1 (0:1), Everton -
Zenit Petrohrad 1:0 (0:0), skupina B:
FC Kodaň - Atlético Madrid 0:2 (0:1),
Panathinaikos Atény - Lokomotiv Mos-
kva 2:0 (0:0), skupina C: Mladá Bole-
slav - AEK Atény 0:1 (0:0), Villarreal -
IF Elfsborg 2:0 (1:0), skupina D: Dina-
mo Záhřeb - Hamburk 0:2 (0:0), Basilej
- Bergen 1:0 (1:0), 
Anglická Premier league, dohrávané
utkání 2. kola: Newcastle - Arsenal 1:1  
Salim Berisha, premiér Albánie, obvi-
nil představitele tamního fotbalového
svazu z manipulace se zápasy kvalifi-
kace na ME. Prý dva zápasy přenecha-

li za úplatu soupeřům. Případ vyšetřuje
UEFA. 
Brazilský záložník Ronaldinho údajně
v létě přestoupí z Barcelony do Chel-
sea. Podle španělského listu Marca je
pro něj v Londýně nachystaná lukrativ-
ní smlouva na 10 milionů eur ročně
(263 mil. korun).

futsal
Futsalová liga, 9.kolo: Mladá Boleslav
- Pardubice 5:2, Vysoké Mýto - Chru-
dim 5:2, Benago Praha - Eco-invest-
ment Praha 4:4, Hodonín - VŠB Ostra-
va 2:4, Kladno - Jistebník 0:4.

hokej
Extraliga, 28.kolo: Liberec - Vítkovice
6:1 (1:0, 5:0, 0:1). 
Zámořská NHL: Montreal - Detroit 1:4,
Calgary - St. Louis 3:1, Tampa Bay -
Ottawa 4:3 po sam. nájezdech, Toron-
to - Nashville 3:1. 

volejbal
Liga mistryň, 2.kolo: Skupina B: Jeka-
těrinburg - Salamanca 90:64, Krakov -
Bourges 66:61.
Skupina C: Gambrinus Sika Brno - De-
xia Namur 93:66, Valenciennes - Spar-
tak Moskva 70:91, Kosit Košice - Gdy-
ně 79:77 (41:44). Skupina D: Faenza -
Bondeville 77:70. Tereza Šmídová

kém národním t˘mu lépe. Spo-
ry o místa na kombinézách pro
sponzory se vyfie‰ily a rakousk˘
trenér na‰eho druÏstva Richard
Schallert se pokusil nastolit
mezi skokany kamarádskou at-
mosféru.

Sobotní závod ale Ïádné
zlep‰ení nepfiinesl. Naopak. Ze
ãtvefiice reprezentantÛ, která si
vybojovala moÏnost startovat
v A – t˘mu, postoupili z kvalifi-
kace do samotného závodu
pouze dva. Martin Cikl obsadil

40. místo, Luká‰ Hlava dopadl
je‰tû o jednu pfiíãku hÛfi. Anto-
nín Hájek a Roman Koudelka
se mezi padesátku postupují-
cích do hlavního závodu dokon-
ce vÛbec neve‰li.

Prémii 30 tisíc ‰v˘carsk˘ch
frankÛ za vítûzství si odvezl ra-
kousk˘ skokan, olympijsk˘ ví-
tûz z Turína, Thomas Morgen-
stern. Druhé místo obsadil Nor
Bjoern Einar Romoeren a na
stupnû vítûzÛ se ve‰el je‰tû je-
ho kolega z reprezentaãního t˘-
mu, Tom Hilde.

V˘sledky – individuální závod
HS 142:
1. Morgenstern (Rak.) (146,5
m + 137 m) 308,8 bodÛ, 2. Ro-
moeren (Nor.) (143 m + 139 m)
306,6 bodÛ, 3. Hilde (Nor.)
(142 m + 138,5 m) 298,9 bodÛ
, ...  40. Cikl (âR) (122 m) 114,1
bodÛ, 41. Hlava (âR) (120m)
111 bodÛ           

SERVIS

STALO SE POHÁR UEFA
Spartû se po remíze vzdaluje postup

SLEDGE HOKEJ
»Trápí nás nedostatek kvalitních hráãÛ,« zdÛvodÀuje matné
v˘kony Sparty její kapitán Zdenûk Krupiãka

Sledge hokej znamená v doslov-
ném překladu sáňkový hokej.
Hraje se na sáňkách, které mají
zespodu místo skluznic nože.
Hráči se odrážejí dvěma hokej-
kami. Ty jsou z jedné strany za-
končeny bodcem a z druhé če-
pelí. Sledge hokej hrají převážně
tělesně postižení hokejisté, ale
není to podmínkou. Podle pravi-
del České sledge hokejové ligy
může být v týmu na jeden zápas
nominováno 5 zdravých hráčů,
ale při utkání na ledě v jednu
chvíli pouze dva. Utkání trvá 45
minut a je rozděleno na tři části
po patnácti minutách.

Boleslav nevyuÏila
první pfiíleÏitost
k postupu
Fotbalisté Mladé Boleslavi ve
vãerej‰ím utkání podlehli ve-
doucímu t˘mu fiecké ligy AEK
Atény 0:1, ãímÏ promarnili
první pfiíleÏitost k postupu do
jarní ãásti poháru UEFA. Aãko-
liv mûla Boleslav v domácím
prostfiedí velmi dobrou v˘cho-
zí pozici, nedokázala ve vyrov-
naném utkání vstfielit branku.
Naopak ¤ekové se krátce po
poloãasové pfiestávce prosadi-
li, a zápas tím rozhodli ve svÛj
prospûch. Poslední ‰anci k po-
stupu budou mít boleslav‰tí
krátce pfied vánoãními svátky.
Na horké italské pÛdû musí
porazit celek Fiorentiny.

Jiří Hofman

Zápas zůstal nerozhodný. 

Nejlepší brankář mistrovství Evropy Michal Vápenka. 

FO
TO

: L
U

KÁ
Š 

W
ER

N
ER

FO
TO

: A
LI

C
E 

TE
JK

AL
O

VÁ


