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Ekonomick˘ poradní v˘bor po-
vede Paul Volcker, oznámil ve
stfiedu na tiskové konferenci
novû zvolen˘ americk˘ prezi-
dent Barack Obama. Toto roz-
hodnutí je do jisté míry pfiekva-
pivé, protoÏe Volcker je znám˘
sv˘mi konzervativními postoji.
Na otázku, zda doopravdy za
Obamou stojí, odpovûdûl:
»Mám velmi jasné pfiedstavy,
a nelíbí se mi, kam se na‰e ze-
mû uÏ nûjakou dobu ubírá,
v mnoha smûrech. Ekonomika
je jedním z nich, ale je to jen
malá ãást problému.«

Volcker vystudoval ekonomii
na Princetonu, Harvardu a na
Lond˘nské ‰kole ekonomie. Po
studiích pracoval v newyorské
poboãce Federální rezervní
banky (Fed). V roce 1969 se
stal námûstkem ministra finan-

cí pro mezinárodní penûÏní zá-
leÏitosti, mezi lety 1975 a 1979
byl fieditelem stejné poboãky
Fedu, ve které v roce 1952 zaãí-
nal.

Roku 1979 si ho prezident
Carter zvolil za pfiedsedu Fedu.
V této funkci Volcker ãelil velmi
vysoké inflaci spojené s ekono-
mickou stagnací. Inflaci se mu
podafiilo sníÏit za dva roky
z 13,5 na 3,2 %, ale za cenu vel-
kého oslabení ekonomiky.
Pfiesto ve funkci zÛstal i za Car-
terova nástupce Ronalda Rea-
gana.

V roce 2004 Volcker vy‰etfio-
val moÏnou korupci v progra-
mu OSN »Ropa za potraviny«,
pfiesnûji pfii v˘bûru spoleãnosti
Cotecna, která provádûla in-
spekci projektu. Jeho komise
do‰la k závûru, Ïe ke korupci
nedo‰lo, ale kritizovala gene-
rálního tajemníka Kofiho Anna-
na za v˘znamné nedostatky ve
vedení projektu.

Paul Volcker Obamu podpo-
fiil v lednu tohoto roku a pÛso-
bil jako jeho ekonomick˘ po-
radce v kampani.
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Lisabon se ústavû neprotiví
� Nejednalo se o smlouvě jako celku � V jednotlivých bodech nebyla nalezena žádná překážka 
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Nad odběrateli elektřiny v České republice se stahují mračna.

» 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

HOSPODÁ¤SKÉ FLE·INY

Václav Ferebauer
www.ifles.cz/ferebauer

Lisabonská smlouva není v roz-
poru s ústavním pofiádkem
âeské republiky. Tak zní koneã-
n˘ verdikt Ústavního soudu ze
26. listopadu. Tento jednomy-
sln˘ v˘rok ale nevyluãuje, Ïe
smlouva bude v budoucnu zno-
vu poslána na pfiezkoumání. 

Nová smlouva o Evropské
unii?
Na konci dubna 2008 senát
schválil podání Lisabonské
smlouvy k pfiezkoumání Ústav-
nímu soudu. Jednalo se o zmû-
ny, které bylo tfieba porovnat
s ústavní charakteristikou âes-
ké republiky jako jednotného
a svrchovaného státu. Podle
stûÏovatelÛ by Evropská unie
mohla dostat charakter federa-
ce. Také by hrozilo nebezpeãí,
Ïe zakládající smlouvy EU by se
mohly zmûnit, aniÏ by k tomu

Parlament âR mohl vyjádfiit ne-
souhlas.

Soud se zab˘val pouze ‰esti
body, na které byly jednoznaã-
nû vzneseny námitky. Tím pá-
dem zÛstala moÏnost, aby se
znovu nechala pfiezkoumat jiná
ãást sporného dokumentu. Ná-
vrh na dal‰í pfiezkoumání
ústavním soudem mÛÏe podat
skupina senátorÛ, poslancÛ
nebo prezident.

Klaus kritizuje zvyšování
pravomocí
Spolu s prezidentem byli na
jednání pfiítomni zástupci vlá-
dy, poslanecké snûmovny a se-
nátu. Václav Klaus, hlavní kri-
tik smlouvy, ve své fieãi pouka-
zoval hlavnû na to, Ïe její pfii-
jmutí  mÛÏe naru‰it svrchova-
nost na‰eho státu a v˘raznû
omezit jeho postavení v rámci
Evropy. ››Lisabonská smlouva
zahajuje proces, na jehoÏ konci
bude Evropská unie suveré-

nem, kter˘ bude nafiizovat nor-
my nejen jednotliv˘m ãlensk˘m
státÛm, ale také jejich obãa-
nÛm,‹‹ uvedl. 

Místopfiedseda vlády pro ev-
ropské záleÏitosti Alexandr
Vondra se smlouvou souhlasí.
Domnívá se, Ïe smlouva zacho-
vá suverenitu státÛ, a doku-
ment pro nûj pfiedstavuje kom-
promisní fie‰ení, které je v sou-
ãasnosti jedin˘m v˘chodiskem
po odmítnutí Smlouvy o Ústavû
pro Evropu. ››Pfienos nûkter˘ch
pravomocí âeska na EU probí-
há ústavnû konformním zpÛso-
bem,‹‹ vysvûtloval.

Nyní mÛÏe proces ratifikace
pokroãit. Poslanci i senátofii
by mohli stihnout schválit
smlouvu je‰tû do konce roku.
Václav Klaus vyzval vládu, aby
nejdfiíve vedla diskusi s vefiej-
ností, neÏ zaãne b˘t projedná-
vána v obou komorách Parla-
mentu.   

Jana Černá
www.ifles.cz/cerna

ANO vût‰í autonomii na Dán-
ském království fieklo 75,5 pro-
centa grónsk˘ch voliãÛ. Proti
bylo 23,5 procenta hlasujících.
V˘sledky úterního referenda
vãera oznámil grónsk˘ premiér
Hans Enoksen. Obû vlády jiÏ
dfiíve slíbily, Ïe vÛli obãanÛ bu-
dou respektovat.

Jednou z pfiíãin kladného v˘-
sledku hlasování je nedávn˘
nález rozsáhl˘ch ropn˘ch loÏi-
sek u v˘chodogrónsk˘ch bfie-
hÛ. Ropa a ustupující ledovec
totiÏ dává Grónsku do budouc-
na nadûji na ekonomickou ne-
závislost. 

Pro mnoho obyvatel byl dÛ-
leÏit˘ také dal‰í bod nového zá-

kona: nyní uÏ je jasné, Ïe se
grón‰tina stane úfiedním jazy-
kem. Referenda se zúãastnilo
témûfi 72 procent z 39 000
oprávnûn˘ch voliãÛ. Podstatnû
více neÏ v roce 1979, kdy se
rozhodovalo o vnitfiní autono-
mii. 

Dosud mohla vláda z hlavní-
ho mûsta Nuuku spravovat
pouze ‰kolství, zdravotní, soci-
ální a bytovou politiku a jiné
vnitfiní záleÏitosti. Po pfiijetí
nového zákona jí pfiibudou v˘-
znamnûj‰í pravomoci: fiízení
policie, soudnictví, vûzeÀství,
ale pfiedev‰ím rozhodování
o vlastních pfiírodních zdrojích.
Ropn˘m bohatstvím tak nebu-
de disponovat Dánsko, ale jeho
b˘valá kolonie.

Nejvût‰í ostrov na svûtû do-

sud Ïije hlavnû z rybolovu
a z obchodních stykÛ s Dán-
skem. Z Kodanû loni získal do-
tace 432 milionÛ eur – tfietinu
rozpoãtov˘ch pfiíjmÛ. Po schvá-
lení nového zákona ale v pod-
poru takového rozsahu doufat
nemÛÏe. A právû pfied tím varo-
vali nûktefií odpÛrci vût‰í auto-
nomie z fiad regionálních poli-
tikÛ. 

Zákon schválen˘ referen-
dem vstoupí v platnost 21.
ãervna 2009. Od toho dne bude
mít Grónsko s Dánskem spoleã-
nou pouze ústavu, státní pfií-
slu‰nost obãanÛ, Nejvy‰‰í soud
a zahraniãní,  bezpeãnostní
a mûnovou politiku. Jedná se
o symbolicky zvolen˘ den, kdy
uplyne pfiesnû 300 let od zahá-
jení dánské kolonizace.

Jana Tvarohová
www.ifles.cz/tvarohova

Ceny elektfiiny se od nového ro-
ku opût zv˘‰í. Nejvíce to pocítí
obyvatelé Jihomoravského a Ji-
hoãeského kraje. Spoleãnost
E.ON dodávající elektfiinu v té-
to oblasti zv˘‰í cenu aÏ o 16
procent. Skupina âEZ a PraÏ-
ská energetika (PRE) o 10 pro-
cent. Oznámil to Energetick˘
regulaãní úfiad.

Domácnosti, kter˘m elektfii-
nu poskytuje E.ON, si tak roãnû
pfiiplatí aÏ 1600 Kã, zatímco
domácnosti, kter˘m elektfiinu
dodává âEZ nebo PRE, zaplatí
za rok více o témûfi 950 Kã. Dfií-
ve energetici omlouvali zdraÏo-
vání rostoucími cenami ropy.
V souãasnosti ale klesly na svû-
tov˘ch trzích aÏ o jednu tfieti-
nu. Spoleãnost âEZ v‰ak vy-
svûtluje zdraÏení elektfiiny tím,
Ïe proud na pfií‰tí rok nakoupi-
la jiÏ v létû, kdy byla ropa draÏ-
‰í o nûkolik desítek procent.
NárÛst cen chce fie‰it Hospo-
dáfiská komora âeské republi-

ky i ministr prÛmyslu a obcho-
du Martin ¤íman. Ten uvedl, Ïe
bude s pfiedstaviteli hlavních
energetick˘ch spoleãností
(âEZ, PRE, E.ON) jednat je‰tû
do konce roku. 

Podle pÛvodních pfiedpokla-
dÛ hrozilo, Ïe by lidé mohli
platit je‰tû více, a to o 24 pro-
cent. Díky zásahu Mirka Topo-
lánka a státního regulaãního
úfiadu v‰ak ceny porostou mé-
nû. Topolánek ale zdÛraznil, Ïe
ani on, ani jeho vláda nemají
Ïádné pfiímé prostfiedky pro
ovlivnûní zdraÏování elektfiiny.

Hloubûji do kapes budou
mít i zákazníci konkurenãních
spoleãností. âeská energie
a Bohemia Energy plánují také
zdraÏení, ale ne tak razantní.
Spotfiebitelé si pfiiplatí zhruba
5 procent.

Dal‰í v˘voj cen elektrické
energie budou ovlivÀovat ze-
jména míra inflace a oãekávan˘
pokles spotfieby. Ta uÏ v nûkte-
r˘ch krajích klesla o dvû aÏ ãty-
fii procenta.

Anna Dvořáková
www.ifles.cz/dvorakova

České automobilky požadují
ústupky od vlády
Evropská komise vãera pfied-
stavila svÛj projekt na finanãní
podporu evropské ekonomiky.
Automobilové firmy mají z cel-
kové ãástky 200 miliard eur
získat nejménû 5 miliard. âe‰tí
v˘robci aut Ïádají místo úvûrÛ
spolupráci ze strany státu. Na-
vrhují, aby stát pfiispíval lidem
na nákup nového auta pfii se-
‰rotování starého vozu a od-
stranil nûkteré pfiekáÏky v pod-
nikání, napfi. zákaz jízdy ka-
miónÛ v pátek odpoledne. Mi-
nistr financí Miroslav Kalou-
sek oznaãil nápad jako uãebni-
cov˘ pfiípad lobbyistického tla-
ku, kter˘ se snaÏí zneuÏít fi-
nanãní krizi ve svÛj vlastní pro-
spûch. 

Litvínovští radní řekli ne pláno-
vaným pochodům
Boufilivé stfiety mezi radikály
a policisty, k nimÏ do‰lo bû-
hem v˘roãí 17. listopadu v Lit-
vínovû, mají dohru. Mûstské
zastupitelstvo po nedávné zku-
‰enosti zakázalo protestní ak-
ce, které organizátofii plánovali
od dne‰ního dne aÏ do konce
kvûtna 2009. Demonstrovat
chtûli stoupenci krajní pravice,
zástupci Romského kfiesÈan-
ského sdruÏení i nespokojení
obyvatelé mûsta.

Burger King vstoupil do Česka
Americk˘ fietûzec rychlého ob-
ãerstvení Burger King v úter˘
slavnostnû otevfiel svoji první
poboãku v âesku. Hned druh˘
den po zahájení provozu v Pra-
ze na Zliãínû v‰ak musela b˘t
restaurace doãasnû uzavfiena.
V provozu totiÏ neãekanû pra-
sklo vodovodní potrubí. Burger
King je vedle KFC a McDo-
nald’s uÏ tfietí nadnárodní spo-
leãností na tuzemském trhu,
která nabízí rychlé obãerstvení. 

Americká ekonomika zažívá
největší pokles 
od teroristických útoků
KvÛli obavám z dopadÛ finanã-
ní krize poklesl v˘kon americ-
ké ekonomiky v minulém mûsí-
ci o pÛl procenta, coÏ je nej-
hor‰í v˘sledek od tfietího ãtvrt-
letí roku 2001. ¤íjen se tak stal
uÏ ãtvrt˘m mûsícem za sebou,
kdy ameriãtí spotfiebitelé ome-
zili své v˘daje. V˘lohy spotfiebi-
telÛ se pfiitom na celkové eko-
nomické aktivitû státu podílejí
ze dvou tfietin. Podle pfiedpovû-
dí nûkter˘ch expertÛ bude re-
cese pokraãovat i v první polo-
vinû pfií‰tího roku.

Eiffelova vûÏ byla vÏdy symbolem pafiíÏské svébytnosti, dnes
v záfiivé modfii s hvûzdn˘m vûncem slouÏí Evropské unii. Tfie‰nû

byly znakem pfiicházejícího léta, ov‰em pouze do
té doby neÏ se objevili komunisté. A dnes?
V ››ohroÏení‹‹ je nejemotivnûj‰í symbol lidství, te-
dy na‰e srdce. V minnesotské nemocnici Mayo Cli-
nic pracují odborníci na technologii, která umoÏ-
ní transplantovat ãlovûku praseãí srdce.

Fridrich Nietzsche jednou fiekl: ››Pravda je ‰karedá. Máme umû-
ní, abychom na pravdu neza‰li.‹‹ Jak se zdá, umûní ale do bu-
doucna pfiijde o jeden ze sv˘ch hlavních opûrn˘ch trámÛ. Nebo
myslíte, Ïe básnici uvidí v na‰ich praseãích srdcích stále tu stej-
nou sílu lidství? Ondfiej Moravec
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Grónsko: BlíÏ k samostatnosti a k ropû

Za elektfiinu si opût pfiiplatíme

ObamÛv ekonomick˘ poradní sbor povede Paul Volcker



Jan Kohout
www.ifles.cz/kohout

Jednou z největších konurbací
světa, indickou Mumbají (do
roku 1995 Bombaj), včera ve
večerních hodinách otřásly te-
roristické útoky. Přibližně ko-
lem jedenácté se na sedmi růz-
ných místech ozvaly první vý-
buchy a výstřely. V luxusní čás-
ti města obsadili teroristé ně-
kolik hotelů, restauraci, nádra-
ží, nemocnici a vyhodili do po-
větří čerpací stanici. Podle prv-
ních informací útočníci zabili
asi stovku lidí a dalších nejmé-
ně sto drží jako rukojmí. Při-
bližně 290 lidí bylo zraněno
a čísla v době uzávěrky HF stá-
le ještě stoupala. K útoku se
přihlásila dosud neznámá isla-
mistická organizace Dekan-
ských mudžahedínů.

»Byli to mladí chlapci, dva-
cet, možná pětadvacet let – ově-
šení zbraněmi,« řekl agentuře
Reuters britský občan Rakesh
Patel, kterému se podařilo utéct
z obsazeného hotelu. Podle dal-
ších informací se útočníci vyptá-
vali na britské a americké obča-
ny, jestli kvůli výkupnému, se
zatím neví. Snaha zajmout cizin-
ce je z toho ale evidentní.

O českých obětech se neví
Český konzul v Indii Eduard Ře-
háček uvedl, že nelze vyloučit
přítomnost Čechů mezi rukoj-
mími. »Národnost všech z nich

totiž zatím není známá. Nicmé-
ně zatím není potvrzena zpráva,
že by byl nějaký český občan
mezi oběťmi,« uklidňoval.

Vážnost situace podtrhuje
fakt, že do ulic vyrazila indická
armáda. »Mezi mrtvými je dva-
náct policistů a Hemant Karka-
re, šéf indické protiteroristické
jednotky,« uvedl indický úřed-
ník pro Reuters. Několik útoč-
níků již bylo zabito nebo zaja-
to, jiným se podařilo utéct.
Podle posledních informací
speciální komando osvobodilo
rukojmí z hotelu Tádž, mnoho

dalších ale zůstává uvězněno.
Počet zajatých kolísá od několi-
ka desítek po stovky – podle
různých zdrojů. Situace zůstá-
vá velmi nepřehledná.

Mezi zajatci je údajně šest
Evropanů, například člen Ev-
ropského parlamentu Ignasi
Guardans, který byl zraněn
v jednom z hotelů, a několik
desítek Korejců.

Útočníci žádají propuštění vězňů
Motiv je prozatím nejasný. Spe-
kuluje se o nedávném potopení
muslimské pirátské lodi, kte-

rou mělo na svědomí indické
plavidlo.

Drama stále pokračuje. Je-
den z ozbrojenců, nazval se ja-
ko Sahadullah, žádá osvoboze-
ní všech vězněných mudžahedí-
nů. Pak prý propustí rukojmí.

Situaci komplikují obrovské
prostory hotelů, které mají te-
roristé k dispozici, proto není
lehké je zaměřit. Přestřelky po-
kračují již druhým dnem a poli-
cii ani armádě se nedaří v na-
stalém chaosu, který ovládl
město, situaci uklidnit. Armáda
uzavřela všechny přístupové

cesty k jednotlivým objektům
a v metropoli nefunguje dopra-
va, okolí postižené části se pro-
měnilo v bojiště. Mumbaj má
kolem patnácti milionů obyva-
tel, proto je nesmírně obtížné
udržet pořádek.

Incident ovlivnil indické burzy
Český novinář Jan Petránek,
znalý situace v Indii, k tomu ře-
kl: »Organizace Dekanští mu-
džáhedínové je odnoží skupiny,
která byla před dvěma lety zod-
povědná za tragédii na mum-
bajských železnicích, při níž za-
hynulo na 190 civilistů.« 

Podle Petránkových informací
je ovšem požadavek extrémistů
jiný: »Chtějí, aby Indie přestala
spolupracovat s americkou vlá-
dou při potírání terorismu. Roz-
dílná je tahle akce také v tom, že
útočníci jsou disciplinovaní, při-
pomínají spíš vojáky. Právě pro-
to, že se nejedná o bezhlavou
akci, drží obranné složky státu
v šachu,« dodal. 

Podle agentury Reuters za-
tím neprobíhá vyjednávání.

Burzy po celé Indii se dnes
neotevřely. Indický ministr fi-
nancí doufá, že jde jen o krát-
kodobou záležitost a událost
nepřibrzdí růst ekonomiky. Fi-
nanční analytici nicméně hrozí
propadem indického finanční-
ho sektoru. Útok má podle nich
větší dopad, neboť je viditelněj-
ší a odehrál se ve finančním
centru celé Indie.
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Lidovci mají výhrady vůči Julínkově reformě zdravotnictví, žádají změny Senát schválil garanci vkladů
Ještě do konce roku chce vláda
zvýšit garanci bankovních vkla-
dů do výše 50 000 eur (1,25
milionu Kč). Senát ve zrychle-
ném řízení jednomyslně schvá-
lil novelu bankovního zákona
o pojištění vkladů. Vláda tak
reagovala na finanční krizi. Až
doposud totiž byly garance
pouze do 25 000 eur. Ministr
financí Miroslav Kalousek ale
zároveň uvedl, že se jedná
o opatření, které má působit
spíše proti panice než proti za-
bezpečení vkladů. Novela ještě
čeká na podpis prezidenta. 

Vaňhová se stala hejtmankou

V Ústeckém kraji zvolili zastu-
pitelé čtyřiceti hlasy proti dva-
nácti hejtmankou místopřede-
sedkyni ČSSD Janu Vaňhovou
(53). Proti ní stál lídr kandidát-
ky sociálních demokratů Jaro-
slav Foldyna. Pro Vaňhovou
hlasovala ČSSD a ODS, ale
i část zastupitelů za KSČM
a hnutí Severočeši.cz. Vaňhová
je tak po Miladě Emmerové 
(Plzeňský kraj) druhou ženou,
která se stala po letošních
krajských volbách hejtmankou. 

Raiffeisenbank je banka roku
Již posedmé pořádaná anketa
Banka roku má svého vítěze
pro rok 2008. Překvapivě se
jím nestala ani Komerční ban-
ka, ani Česká spořitelna, jak
tomu bývalo doposud. Výhru si
připsala Raiffeisenbank. Od-
borníci u ní ocenili stabilní
růst v posledních letech, ús-
pěšnou koupi eBanky a také je-
jí marketingovou prezentaci.
Dále si ještě odnesla cenu pro
Účet roku za své eKonto. Titul
Nejdůvěryhodnější banka roku
získala Česká spořitelna. Na-
rozdíl od ostatních kategorií
rozhodovaly tentokrát průzku-
my agentury STEM. Pokud by
ale hlasovala veřejnost, zvítězi-
la by prý před ní těsně opět 
Raiffeisenbank. 

Druhý blok Temelína je ode
dneška znovu v provozu

Již od konce července je mimo
provoz první blok největší ja-
derné elektrárny v Česku.
Dvoudenní odstávkou ale pro-
šel i druhý blok, který v úterý
odpojil automatický systém.
Příčinou byl zřejmě dotyk oce-
lového lana, použitého při
opravě jeřábové dráhy, se
systémem pomocných ochran
generátoru. Uvedení druhého
bloku do provozu se uskutečni-
lo o den dříve, než bylo původ-
ně plánováno. První je mimo
provoz už čtyři měsíce a dodáv-
ky by měl obnovit v druhé po-
lovině prosince. Podle ekono-
mického deníku E15 znamená
každý den odstávky výpadek
přes 24 tisíc megawatthodin
elektřiny, což při současných
cenách energie představuje
ztrátu téměř 37 milionů korun.  

Denisa Budilová

Petra Štěpánová
www.ifles.cz/stepanova

Kvůli nesouhlasu lidovců se
zdravotní reformou se dnes mi-
mořádně sejde vláda. Lidov-
cům vadí dvě věci: zavedení
úhradových standardů zdravot-
ní péče a možnost pro všechny
občanky Evropské unie pod-
stoupit u nás interrupci. 

KDU-ČSL dnes tedy požádá
vládu, aby vypustila z návrhu
zákona paragraf vymezující
standardní zdravotní péči.
Chce, aby bylo naprosto jasné,
které úkony plně uhradí zdra-
votní pojišťovna. Pokud kabi-
net lidovcům vyhoví, jsou
ochotni zákon podpořit. Včera
odpoledne se na tom shodli na

plánovaném zasedání své zdra-
votní komise. Očekávalo se, že
komise doporučí vedení strany
a jejím ministrům, aby při
schůzce vlády byli proti novele,
přestože ministerstvo kvůli li-
dovcům a zeleným novelu upra-
vilo. Novinářům to v průběhu
včerejšího tříhodinového jedná-
ní komise sdělili poslanci KDU-
ČSL Michaela Šojdrová a Ludvík
Hovorka. 

Komise jednala s ministerstvem
Předseda komise Jiří Carbol se
k jejich závěrům nechtěl zatím
vyjadřovat s odůvodněním, že
komise je chce nejprve projed-
nat se zástupci ministerstva
zdravotnictví. »Domníváme se,
že takto zásadní průlom do

systému, který dnes reguluje
stát a ke kterému již existují
dva výroky Ústavního soudu,
nelze dělat ukvapeně a pod ča-
sovým tlakem. KDU-ČSL na ten-
to problém upozorňuje již ně-
kolik měsíců, ale bezúspěšně.
Ministerstvo zdravotnictví
i někteří koaliční politici tento
problém neustále podceňují,«
uvedl Carbol.

Náměstci ministra zdravot-
nictví Marek Šnajdr a Pavel
Hroboň na zasedání dorazili
kolem sedmé večerní. Při pří-
chodu sdělili, že přinášejí návr-
hy, které by pro lidovce měly
být přijatelné, pokud to myslí
s reformou zdravotnictví vážně.
Tyto návrhy údajně vycházejí
z nedělního jednání zdravot-

nických odborníků Strany zele-
ných se zástupci ministerstva
zdravotnictví. Ministerstvo po-
žadavky zelených akceptovalo.
Tím hlavním bylo, že doplácení
za nadstandard se nesmí za-
vést dříve, než budou standar-
dy hrazené z veřejného zdra-
votního pojištění jasně defino-
vány. Lidovci na nedělní jedná-
ní nedorazili, prý nedostali po-
třebné podklady. 

Potraty jsou stále sporné
Zákon o specifických zdravot-
ních službách vláda jednohlas-
ně schválila minulý týden. Ru-
ku pro něj tedy zvedli i lidoveč-
tí ministři. Nyní má normu do-
stat sněmovna. Poslanecký
klub KDU-ČSL ovšem v úterý

požádal předsedu strany Jiřího
Čunka, aby v koalici a ve vládě
vyjednal vzetí zpět už schvále-
ného zákona – právě kvůli po-
tratům. Lidovecké ministry pak
klub žádá, aby návrh poslanec-
kého klubu ve vládě podpořili. 
Norma, která umožňuje umělé
přerušení těhotenství v Česku
i cizinkám, je v souladu s pravi-
dly Evropské unie. Euroobčané
mají mít v jakémkoliv státě se-
dmadvacítky stejné služby
a péči jako místní. KDU-ČSL se
obává, že navrhovaná změna
zákona povede k tzv. potratové
turistice. Lidovci jsou připrave-
ni jít kvůli úpravě potratů proti
EU, a to i za cenu žaloby a po-
kuty pro Česko, které by nej-
spíš následovaly. 

Anna Marvanová
www.ifles.cz/marvanova

Generální stávkou v celé re-
publice vyhrožují dopravní od-
bory, jestliže jim vláda nezaru-
čí, že stát nebude danit režijní
jízdenky a stravenky. Na včerej-
ší schůzi se na tom dohodli
představitelé železničních od-
borových organizací se zástup-
ci zaměstnanců dalších do-
pravních odvětví. 

Tam také stanovili 16. prosi-
nec jako mezní datum. Pokud
do tohoto dne nezamítne vláda
návrh ministra financí Mirosla-
va Kalouska (KDU-ČSL) na zru-
šení daňových výhod pro za-
městnanecké benefity, sejdou
se opět a domluví termín pro-
testu. Ke stávce hodlají vyzvat
i zaměstnance jiných oborů. 

»Vyslovili jsme kategorický
nesouhlas se snahou ministra
financí zdanit benefity a příjmy
všeho druhu, kterých je asi pa-
desát. Mezi nimi jsou napří-
klad režijní jízdenky, straven-
ky, členské příspěvky, různé
další dopravní výhody a podob-
ně,« uvedl jeden z organizáto-
rů protestní akce, bývalý pře-

dák Odborového sdružení že-
lezničářů (OSŽ) Jaromír Dušek.
Zároveň dodal,  že padaly i ško-
dolibé návrhy, aby se s touto
velkou stávkou počkalo až na
dobu, kdy Česká republika bu-
de předsedat Evropské unii.

Ministr Kalousek na zdanění
výhod trvá. »Musíme se roz-
hodnout, jestli chceme mít jed-
noduchý daňový systém, se
stejnými výhodami pro všech-
ny, a nebo složitý diskriminač-
ní daňový systém s benefity je-

nom pro někoho,« řekl. Jeho
záměr podporuje i ministerstvo
dopravy. Také České dráhy (ČD)
jsou připraveny rozhodnutí mi-
nisterstva respektovat. Podle
Radka Joklíka z tiskového od-
dělení ČD vedení společnosti
věří, že ke stávce zaměstnanců
nakonec nedojde. 

Nový zákon o daních je sou-
částí vládní reformy veřejných
financí. V případě schválení by
mohl začít platit nejdříve v roce
2010.

Tomáš Pernis
www.ifles.cz/pernis

Chystáte se koupit byt v Praze
a trávíte hodiny listováním rea-
litními katalogy? Mějte oči na
stopkách. Při obhlídce totiž čas-
to zjistíte, jaké skrývají podfuky.

Jedním z nejdůležitějších hle-
disek při určování ceny bytu
v metropoli je adresa. Realitní
makléři si hlavu s údajem o lo-
kalitě nelámou. Nakládají s ním
často tak, aby zájem o nemovi-
tost vyšroubovali co nejvýš. Při-
tom u kupujících hraje klíčovou
roli při určování tržní ceny.

Například realitní společnost
České spořitelny nabízí »12 by-
tových jednotek na Praze 2 – Vi-
nohradech« ve Francouzské uli-
ci. Dům je přitom v katastrálním
území Vršovice. Hodnota stejné-
ho bytu na Vinohradech a ve Vr-
šovicích je pochopitelně jiná.

Naopak společnost Home
Sweet Home sice správně ozna-
čila ulici Na Slupi jako čtvrť No-
vé Město, ale administrativní
členění už v malíčku nemá: Pra-
ha 1 je atraktivnější než Praha 2. 

»Musíme si uvědomit, že ob-
jekty, které najdete v inzertních

časopisech, jsou ležáky, co se
špatně prodávají,« říká Tomáš
Houdlák z realitní kanceláře Ar-
cha City. Podle něho je nejlepší
kontaktovat realitky přímo se
svými požadavky, tak prý máte
záruky kvality. 

Podle pracovnice Ráje nemo-
vitostí se může stát, že kancelář
upraví adresy. Každý makléř se
prý snaží vypíchnout nějaký bod,
který by stavbě přidal na lesku
a zvýšil tudíž cenu.

Hraniční pásma městských
částí se stala rejdištěm čachrů
makléřů. Co však více zaráží, ani
samotní lidé nevědí, kde bydlí,
a při prodeji mohou snadno na-
letět. »Prodával jsem byt v Rej-
skově ulici na Vinohradech. Ale
ti lidé si mysleli, že patří do Nus-
lí. Cena šla samozřejmě nepatr-
ně nahoru,« přidává osobní
zkušenost Houdlák. 

Neznalost lidí, kteří rozhraní
katastrů obývají, utvrzuje uliční
značení. Radní Prahy 3 Zdeněk
Lochman na připomínku, že zde
visí v ulicích klamavé cedule, od-
pověděl, že věc už byla prošetře-
na a byla předána Magistrátu.
To bylo na začátku října. Ani po
měsíci však nedošlo k nápravě. 

Teroristický útok v Mumbaji: v ulicích panuje chaos, zasahuje armáda

Realitky v katalozích klamou Železničáři hrozí stávkou kvůli režijkám

MASAKR. Na hlavním nádraží v Mumbaji zahynulo po útoku teroristů nejméně deset lidí.

JÍZDENKY A STRAVENKY. Za své výhody jsou odboráři připraveni bojovat.
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T˘den prodchnut˘ opojnou atmosFérou Francouzské kinematograFie
� Festival proběhl v 8 městech a 15 kinosálech � Představil doposud nejdražší francouzský film všech dob
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NA MÍSTĚ ČINU. V Praze festival hostila kina Světozor, Lucerna, Palace Cinemas Slovanský dům a Kino 35.

Klára Bulantová
www.ifles.cz/bulantova

Dva a pÛl tisíce fanou‰kÛ ska
a reggae zamífiilo v úter˘ do
velkého sálu Lucerny. âekání
ve frontû na ‰atnu nebo na pití
si mohli krátit poslechem dvou
pfiedkapel – Mr. Cocoman &
Solid Vibes  a eggnoise. Druhá
jmenovaná pfiedvedla pomûrnû
zajímav˘ v˘kon, kter˘ ale ke
konci zaãal pfiítomné trochu
nudit svou stylovou jednotvár-
ností. Pfiíãinou bylo, Ïe vypro-
daná a vyd˘chaná Lucerna ãe-
kala na hlavní hvûzdu veãera,
skupinu Sto Zvífiat. 

Koncert otevfieli písní Nej-
krat‰í cesta ze zatím poslední-
ho alba Rozpt˘lení pro pozÛ-
stalé, po ní následovaly hity ja-
ko Novgorod nebo Romeo a Ju-
lietta, jenÏ posluchaãe pfienesl
do jamajské balírny doutníkÛ.
V polovinû programu do‰lo na
pfiedstavení a kfiest ãtvefiice no-
v˘ch písní nazvan˘ch maxisingl
Biják. Ty budou souãástí pfií‰tí
desky a prozatím existují jen
on-line – jmenují se Pfiístav,
Ikaros pro chud˘, Víno s kloka-
nem a Erotickej film, v nûmÏ
zahostoval i multiÏánrov˘ 
Dr. Kary. ·lo o velmi zajímavou
ochutnávku, která ukazuje dal-
‰í tváfi Sta Zvífiat a je pfiedzna-
menáním mimofiádnû vydafie-
ného alba. Scénu za pódiem
ozvlá‰tnila velkoplo‰ná »bijá-

kovská« LED projekce. Nakonec
zaznûla hofikosladká Dáma
s ãápem, Ty vole na základní
‰kole a kultovní Nikdy nic ne-
bylo.

Po boufiliv˘ch ovacích publi-
ka se Zvífiata s trochu ohranou
otázkou Honzy Kaliny, kterou
je moÏné sly‰et témûfi na kaÏ-
dém koncertu: »Jste normál-
ní?«, vrátila na pódium a vy-
stoupení zakonãila písní Po-
chyby. O ãem ale není pochyb,
je fakt, Ïe skupina Sto Zvífiat
zaruãuje pokaÏdé témûfi sto-
procentní kvalitu. Tím, Ïe se
nepfiipoutala ani k jednomu
stylu, svojí hudbû neubrala dy-
namiãnost, a díky neotfiel˘m

textÛm tenorsaxofonisty Tomá-
‰e Belka patfií k nejzajímavûj-
‰ím kapelám ãeské scény. 

Sto Zvífiat jsou v pofiadí uÏ
ãtvrtou a zdaleka nejúspû‰nûj‰í
kapelou, která se zapojila do 
t-music tour. Diváci zdarma do-
stali plakáty kapely, nálepky
a na webu t-music si mohou
stáhnout maxisingl Biják. 
T-music Sto Zvífiat tour jiÏ nav-
‰tívila âeské Budûjovice, Olo-
mouc, Brno a Ostravu. Kromû
Prahy se vyprodala i budûjovic-
ká Bazilika. Enormní zájem
o vstupenky provázel v‰echny
koncerty. Dnes turné pokraãuje
v Pardubicích a konãí zítra v pl-
zeÀské ·efiíkovce.

Národní galerie ocení mladé
umělce
PraÏská Národní galerie (NG)
dnes ve VeletrÏním paláci vyhlásí
druhého laureáta ceny 333, urãe-
né mlad˘m umûlcÛm do 33 let
z âeska a Slovenska. Ve hfie o ce-
nu je jedenáct finalistÛ, jejich dí-
la vãetnû vítûzného exponátu vy-
staví NG od 28. listopadu do 1.
bfiezna 2009. Ocenûné dílo se
stane souãástí galerijní sbírky
a jeho autor získá odmûnu ve v˘‰i
333 000 korun. Vítûzem prvního
roãníku Ceny NG byla loni umû-
lecká skupina ZTOHOVEN s pro-
vokativním dílem Mediální reali-
ta, kvÛli nûmuÏ se její tvÛrci do-
dnes soudí.

V Dlouhé vtěsnají Shakespeara
do dvou hodin
PraÏské Divadlo v Dlouhé uvede
v sobotu ãeskou premiéru hry
Souborné dílo Williama Shakes-
peara ve 120 minutách. ReÏisér
Jan Borna obsadil do v‰ech rolí
pouze Jana Vondráãka, Miroslava
Táborského a Martina Matejku.
Hra autorÛ Jesseho Borgesona,
Adama Longa a Daniela Singera
podle reÏiséra poukazuje na sou-
ãasn˘ zkratkovit˘ zpÛsob pfiijímá-
ní kultury. „Ve 120 minutách lidi
skuteãnû dostanou kompletní dí-
lo Shakespeara, coÏ je dílo, které
je potfieba znát, protoÏe ten ãlo-
vûk ovlivnil my‰lení a kulturu ce-
lého lidstva. A kdo nezná Shakes-
peara, je prostû barbar. Tady ho
diváci za dvû hodiny dostanou ce-
lého, a pak se s tím mohou pat-
fiiãnû chlubit,“ fiíká Miroslav Tá-
borsk˘. 

Vila Tugendhat se nejspíše už
příští rok dočká opravy 
Dlouho odkládaná rekonstrukce
funkcionalistické vily Tugendhat
zaãne pravdûpodobnû pfií‰tí rok.
Oznámil to námûstek brnûnského
primátora Ladislav Macek. Úko-
lem vítûze vypsaného tendru bu-
de rovnûÏ zpracování související
projektové dokumentace. Ta byla
dosud sporná, a proto brzdila
start oprav. Antimonopolní úfiad
prohlásil poslední v˘bûrové fiíze-
ní z roku 2004 za nezákonné, ne-
boÈ jeho vítûz, sdruÏení OMNIA,
podle nûj nesplnil podmínky sou-
tûÏe. Jediná ãeská stavba moder-
ního umûní zapsaná do fondu
UNESCO je podle památkáfiÛ ve
velmi ‰patném stavu a obnovû se
podrobí v‰echny její ãásti vãetnû
staticky naru‰en˘ch základÛ. 

Katefiina Hanáãková

Igor Kytka
www.ifles.cz/kytka

JiÏ popáté usedly po celé âeské
republice ke spoleãnému ne-
dûlnímu obûdu rodiny v rámci
projektu Rodina od vedle. Tím
odstartoval tfiídenní program
Integrace cizincÛ, jehoÏ sou-
ãástí kromû spoleãného obûda,
byl také Multikulturní veãer
a konference pro odbornou ve-
fiejnost. Staãilo vyplnit elektro-
nick˘ formuláfi na interneto-
v˘ch stránkách obãanského
sdruÏení Slovo 21 a spolu s ro-
dinou se zapojit.

Koordinátofii projektu se
snaÏili k sobû nalézt rodiny
z fiad âechÛ a cizincÛ tak, aby
je spojovalo co nejvíce zájmÛ,
byly srovnatelného vûku a po-
stavení. Mezi poslání odborné-
ho asistenta, kter˘ je pfiípra-
vám i samotnému obûdu pfiíto-
men, patfií pfiipravit Ïivnou pÛ-
du ke konverzaci a pfiedejít
moÏn˘m nedorozumûním. Nû-
kdy se rodinám podafií si vzá-
jemn˘ kontakt udrÏet a stanou
se dobr˘mi pfiáteli. Od roku
2004 se spoleãného obûda zú-
ãastnilo celkem 636 rodin, kte-
ré mûly moÏnost se navzájem
poznat, dozvûdût se o zvyklos-
tech a tradicích kultury a zemû
pÛvodu.

Multikulturní veãer  »Od
vedle« v Musicbaru Futurum,
na nûmÏ se setkali aktéfii ne-
dûlního obûda, se nesl v rytmu
latinské a v˘chodoevropské
hudby. 

Amatérsk˘ soubor Lama De
Belig zahájil program taneã-
ním vystoupením v krojích, re-
prezentujícím tradiãní kulturu
a folklór KalmykÛ Ïijících
v âR. Kalmycko je republika
v rámci ruské federace, jehoÏ
obyvatelé, pÛvodnû Mongolo-
vé, pfiikoãovali pfied 400 lety
a zasadili se o vytvofiení jediné
evropské zemû, kde je tradiã-
ním náboÏenstvím buddhis-
mus. Dále se pfiedstavili hu-
debníci, pÛvodem ze Srbska
a ¤ecka, v kapele Boro Balkan

Band, ktefií náv‰tûvníkÛm za-
hráli originální hudbu ¤ecka,
Makedonie, Srbska a Bosny
a Hercegoviny. Po hostech
z v˘chodní Evropy pfii‰li na pó-
dium Santy y su Marabú z Ku-
by. Na taneãním parketu se
objevili dva ãerno‰‰tí taneãní-
ci. Chvíli pfiedvádûli své umûní
a pak pfiibrali i dosavadní di-
váky a posluchaãe. Tak jako na
hodinách aerobiku je vedli
a uãili africk˘m taneãním prv-
kÛm v rytmu salsy. Kromû ba-
ru byla náv‰tûvníkÛm nabíd-
nuta i ochutnávka ethnocate-
ringu.

Dvoudenní mezinárodní
konference »Souãasná situace
v oblasti integrace cizincÛ v âR
a Evropû« mûla pfiinést urãité
srovnání s konferencí »Inte-
grace cizincÛ v Evropû« z roku
2003 a pfiedstavit dal‰í smûry
a zpÛsoby integrace napfiíã Ev-
ropou. V prostorách Lichten-
‰tejnského paláce se po dva
dny setkávali pracovníci, od-
borníci a vládní ãinitelé z fiad
státních i nestátních organiza-
cí, ze sedmi evropsk˘ch zemí,
které se tomuto tématu vûnují.
Cílem bylo pfiedstavit nejrÛz-
nûj‰í projekty a pfiístupy, sdí-
let navzájem zku‰enosti, roz‰i-
fiovat znalosti z oblasti práva
i sociologie azylové a migraãní
politiky.

Souãástí programu byla ta-
ké vernisáÏ  »oboustranné« v˘-
stavy Hádej, kdo jsem?, kterou
pfiipravilo obãanské sdruÏení
Romea. Od 18.12. bude pro zá-
jemce k vidûní v kinû Aero.

V souãasné dobû Ïije na úze-
mí âeské republiky 410 094
(stav ke dni 31.5.2008) cizincÛ
dle âeského statistického úfia-
du. Aãkoliv se projekt Rodina
od vedle zdá b˘t sv˘m rozsa-
hem jako kapka v mofii, indivi-
duální pfiístup má vût‰inou da-
leko lep‰í a trvalej‰í pfiínos. Na
rozdíl od celoplo‰n˘ch projek-
tÛ, které nerespektují konkrét-
ní situaci cizincÛ v âeské re-
publice a mnohdy hraniãí s po-
ru‰ováním jejich dÛstojnosti.

Kateřina Mikešová
www.ifles.cz/mikesova

Vãera skonãil 11. roãník Festi-
valu francouzského filmu. Tra-
diãnû jej pofiádalo francouzské
velvyslanectví v Praze, organi-
zace UniFrance, propagující
francouzské filmy v zahraniãí,
dále IFP – Francouzsk˘ institut
v Praze a Francouzská aliance.
Festival probûhl v osmi mûs-
tech âeské republiky (Praha,
Brno, âeské Budûjovice, Hra-
dec Králové, Olomouc, Ostra-
va, Pardubice a PlzeÀ). Organi-
zátofii uvedli 42 celoveãerních
a 19 krátkometráÏních filmÛ
rozdûlen˘ch do pûti sekcí, vãet-
nû dvou novinek: Veãer krát-
k˘ch filmÛ a Panorama, kde
byly pfiedstaveny ãtyfii kopro-
dukãní snímky. Spolupracující
zemû zastupoval Libanon (Ka-
ramel), Izrael (Citrónov˘ sad),
Belgie s Nûmeckem (Rumba)
a Island (Back Soon). Divácky
nejúspû‰nûj‰í filmy loÀského
roku uvedla sekce Filmové hi-
ty, napfiíklad PafiíÏi, miluji tû
nebo Asterix a Olympijské hry.
Animovan˘ snímek Persepolis
získal ocenûní poroty v Cannes
a loÀsk˘ festival zahajoval. 

Jitka Štollová
www.ifles.cz/stollova

Panenská královna AlÏbûta I. se
netají sv˘m milostn˘m Ïivotem
a William Shakespeare nedá
dohromady dvû slova. Postavy
ve hfie âaj u královny jako by
revoltovaly proti sv˘m historic-
k˘m pfiedobrazÛm. ·koda jen,
Ïe v opojení nad sv˘mi divadel-
ními gesty zapomínají posou-
vat dûj dopfiedu.

Hra nûmecká autorky Esther
Vilarové rozhodnû nepfiipomí-

ná poklidn˘ ãaj o páté. Diváci
nahlédnou do pokoje nejvût‰í
anglické panovnice, královny
AlÏbûty I. (Eli‰ka Balzerová),
v nûmÏ se odehrává pfiedstave-
ní moci, touhy po moci a bez-
moci. Vládkynû britského im-
péria se probouzí jako stáfiím
poznamenaná Ïena, ve tmû ‰át-
rá po paruce na ple‰atou hlavu
a ãichacím prá‰ku, nezdráhá
se pfiijmout arcibiskupa oble-
ãená jen v negliÏé. To v‰e dûlá
se vzdorovitostí a cynismem,
pod kter˘mi jen obãas cítíme

du‰evní únavu a strach ze smr-
ti. »Panenství anglické králov-
ny je stejn˘ m˘tus jako panen-
ství té va‰í Marie,« utrousí AlÏ-
bûta k arcibiskupovi (Zdenûk
Palusga), zatímco se pfiipravuje
na audienci Williama Shakes-
peara.

Slavn˘ autor pfiichází v po-
dobû neupraveného, nervózní-
ho chlapíka, neschopného vy-
slovit vûtu. BohuÏel mu to vydr-
Ïí po celé pfiedstavení. TûÏko
uvûfiit, Ïe je moÏné, ...
a více na www.fles.fsv.cuni.cz

Leto‰ní roãník otevfiel dopo-
sud nejdraÏ‰í francouzsk˘ film
Vefiejn˘ nepfiítel ã. 1. Slavnostní
pfiedpremiéra probûhla ve ãtvr-
tek 20. listopadu ve velkém sá-
le kina Svûtozor. Zúãastnil se jí
i reÏisér Jean-François Richet.
Na festivalu byla zároveÀ pfied-
stavena i druhá ãást biografic-
ké ságy – Vefiejn˘ nepfiítel ã. 1:
Epilog. Oficiální premiéry obou
snímkÛ u nás probûhnou 11.
prosince a 1. ledna.

Mezi dal‰í oãekávané udá-
losti festivalu patfiila pfiedpre-
miéra filmu Mezi zdmi reÏisé-
ra Laurenta Canteta. Snímek
získal Zlatou palmu v Cannes
a odehrává se v prostfiedí
stfiední ‰koly na drsném pafiíÏ-
ském pfiedmûstí.  U nás má

Mezi zdmi premiéru dnes ve-
ãer.  V sekci  Pfiedpremiéry
mohli diváci zhlédnout je‰tû
Mlãení Lorny a Podzimní za-
hrady. V prvním pfiípadû se
jedná o snímek, kter˘ získal
v Cannes cenu za scénáfi,
v druhém o politickou satiru.
Repertoár festivalu obohatil
i jeden pfiedpremiérov˘ doku-
ment. Zamilovaná zvífiata re-
Ïiséra Laurenta Charbonniera
zobrazují rituály, které probí-
hají bûhem námluv v pfiírodû.
âeská premiéra je na konci
ledna 2009. 

Vloni nav‰tívilo festival 15 ti-
síc divákÛ, letos pfiibyly dal‰í
dva tisíce. DÛvodem bylo i uve-
dení ‰esti pfiedpremiér oproti
minul˘m tfiem. 

� Mezi zdmi: 27. 11. 2008 (Laurent Cantet, Francie 2008)
� Podzimní zahrady: 27. 11. 2008 (Otar Iosseliani,

Francie/Rusko/Itálie 2006)
� Vefiejn˘ nepfiítel ã. 1: 11. 12. 2008 (Jean-François Richet,

Francie/Kanada/Itálie 2007)
� Vefiejn˘ nepfiítel ã. 1: Epilog: 1. 1. 2009 (Jean-François

Richet, Francie 2007)
� Zamilovaná zvífiata: 29. 1. 2009 (Laurent Charbonnier,

Francie 2007)
� Mlãení Lorny: 19. 2. 2009 (Jean-Pierre Dardenne, Luc

Dardenne,  Francie/Belgie/Itálie 2008)

Nedûlní obûd: Dialog kulturTurné skupiny Sto Zvífiat pfiedstavuje její dal‰í tváfi 

Královna v negliÏé vyvolává potlesk i zdviÏené oboãí

JANA JELÍNKOVÁ. Zpěvačka kapely Sto zvířat.

PREMIÉRY
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Fotbalová liga v polovinû: Slavia první, Svûrko‰ platil
� V první části soutěže zaujal útočník Huňa, který bojuje o titul krále střelců
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Vladimíra Kuklíka
Ekonomická krize uÏ zaãíná za-
sahovat i do sportu. Poji‰Èovna
AIG, hlavní sponzor Mancheste-
ru United, byla kvÛli hrozbû kra-
chu definitivnû odkoupena ame-
rickou vládou. Vedení anglické-
ho klubu na nic neãekalo a jalo
se hledat nov˘ zdroj financí. Tím
se nakonec stala ‰v˘carská spo-
leãnost Hublot, v˘robce luxus-
ních hodinek. Logo donedávna
nejvût‰í poji‰Èovny svûta se bu-
de skvût na dresech Cristiana
Ronalda a spol. do roku 2010,
poté ovládnou Old Trafford na
ãtyfii roky ·v˘cafii. 

Finanãní podporu ponûkud ji-
ného typu poÏaduje b˘val˘ ra-
kousk˘ sjezdafi Matthias Lan-
zinger, jenÏ pfii‰el loni v bfieznu
po dûsivém pádu o nohu. Pfiinej-
men‰ím 100 000 eur (2,5 milio-
nu korun) chce vysoudit na Me-
zinárodní lyÏafiské federaci, nor-
sk˘ch pofiadatelích Svûtového
poháru v Kvitfjellu a nemocnici
v Oslu. Nor‰tí lékafii amputovali
Lanzingerovi po osudném slalo-
mu levou nohu pod kolenem.
Raku‰an podá Ïalobu na v‰ech-
ny tfii instituce, protoÏe není
pfiesnû známo, kde do‰lo k údaj-
nému pochybení.

Formuli 1 moÏná ãeká dal‰í
z fiady inovativních pravidel. ·éf
nejsledovanûj‰ích závodÛ svûta
Bernie Ecclestone chce prosa-
dit udílení medailí pro tfii nej-
lep‰í jezdce v kaÏdém závodû,
tak jako je tomu u vût‰iny ostat-
ních sportÛ. Bodov˘ systém by
byl zru‰en, celkov˘m vítûzem
Formule 1 by se stal jezdec, kte-
r˘ získá nejvíce zlat˘ch medailí.
Návrh má proto fiadu odpÛrcÛ.
DÛvodem je fakt, Ïe pilot, jenÏ
ve v‰ech závodech získá stfiíbr-
nou medaili, prohraje titul s ví-
tûzem jediné Velké ceny.

O nov˘ch pravidlech se disku-
tuje také v Itálii. Fotbalové osob-
nosti Gianluca Vialli a Marcel-
lo Lippi poÏadují zavedení ko-
dexu chování, kter˘ by zabránil
simulování hráãÛ a jejich v˘pa-
dÛm proti rozhodãím, soupe-
fiÛm i fanou‰kÛm. 

âesk˘ bitkafi David Koãí je
v NHL za ‰patné chování vÛãi
soupefiÛm naopak placen. Duel
s ochráncem hvûzd New Yorku
Coltonem Orrem stejnû jako ce-
l˘ zápas Tampa Bay Lightnings
a New York Rangers vítûze ne-
mûl. Po nûkolika ranách pfietáhl
Koãí dres Orrovi pfies hlavu
a rozhodãí oba kohouty rozdûlili.

Petr Šedivý
www.ifles.cz/sedivy

Slavia blízko obhajobû titulu,
Sparta v hluboké krizi. Tak vypa-
dá fotbalová liga ve své polovi-
nû. V ãele soutûÏe mají slávisti
uÏ osmibodov˘ náskok. Pfiesto
se je‰tû neradují. »Mluvit teì
o titulu by byla chyba. Tabulka
bude dÛleÏitá aÏ po tfiicátém ko-
le, « varoval útoãník Tomá‰ Ne-
cid po utkání s Teplicemi (3:1).
Liga v‰ak na podzim neÏila jen
pfiíbûhy dvou nejvût‰ích ãesk˘ch
klubÛ. Kdo v první polovinû sou-
tûÏe nejvíc potû‰il?

Slavia září
Jeden prohran˘ zápas, sedmatfii-
cet vstfielen˘ch gólÛ, nejlep‰í
obrana v lize a hlavnû obrovsk˘
náskok na prvním místû. Slavia
navázala na minul˘ roãník a dál
kraluje ãeskému fotbalu.
Navíc hraje pohledn˘ fotbal pln˘
pohybu, rychl˘ch pfiihrávek
a vtipn˘ch kombinací. Îe Slavia

táhne dokazuje i prÛmûrná náv-
‰tûva v Edenu – 10 596 divákÛ,
nejvíc z celé ligy!

Pokud ve druhé polovinû sou-
tûÏe nezabfiedne do opravdu
hluboké krize, má titul v kapse.

Střelec Huňa
Kolik dokáÏete vyjmenovat hráãÛ
Pfiíbrami? Minimálnû jednoho
urãitû. Z neznámého Daniela Hu-
ni se stal jeden z nejÏádanûj‰ích
útoãníkÛ ligy. Chvíli dokonce vé-
vodil tabulce stfielcÛ. Teì je dru-
h˘ s deseti zásahy a na vedoucí-
ho Necida ztrácí jen jeden gól.

Dá se pfiedpokládat, Ïe v ma-
lém klubu dlouho nevydrÏí. Os-
travsk˘ trenér Karel Veãefia uÏ
pfiiznal, Ïe by o HuÀu mûl zá-
jem, pokud mu v zimû odejde re-
prezentaãní útoãník Václav Svûr-
ko‰. Dal‰ími kluby, kam by mohl
devûtadvacetilet˘ hráã odejít,
jsou Sparta, která se v útoku
trápí, a Slavia, jeÏ pfiijde o Neci-
da. Ten bude od ledna hrát za
CSKA Moskva.

Petr Šedivý
www.ifles.cz/sedivy

Ligu ale provázela i zklamání.
Hned nûkolik t˘mÛ totiÏ nepo-
dává v˘kony, jaké by si pfiedsta-
vovaly. NejhÛfi je na tom ambi-
ciózní ÎiÏkov, kter˘ v dal‰ích
patnácti zápasech bude bojovat
o záchranu. Nedafií se ani nûkte-
r˘m velk˘m muÏstvÛm. Kromû
Sparty hrajou chabû i Brno, Te-
plice a PlzeÀ. A negativnû na se-
be upozornili i nûktefií hráãi. Te-
plick˘ Petr Luká‰ napfiíklad
úmyslnû zlomil ãelist Martinu
Müllerovi z Pfiíbrami. Jaké zá-
porné události zaujaly nejvíc? 

Trápící se Žižkov
V minulé sezonû skonãila Vikto-
ria ÎiÏkov desátá, teì chtûla je‰-
tû v˘‰. Zatím se ale pofiádnû trá-
pí. Vyhrála jen tfii zápasy a cel˘
podzim se pohybuje na sestupo-
v˘ch pozicích. Aktuálnû je pat-
náctá a na jafie ji ãeká stíhací zá-
vod za lep‰ím umístûním.

ÎiÏkov ale není jen ve v˘sled-
kové krizi. Problémy jsou i pfií-
mo v muÏstvu. U t˘mu se vystfií-
dali uÏ tfii trenéfii, padl také
sportovní fieditel Pavel Kuka.

Svěrkošův zkrat
Mûl b˘t hlavní hvûzdou ligy.
Mlad˘ reprezentant Václav Svûr-
ko‰ z Baníku Ostrava na sebe
ale nejvíc upozornil úplnû jinak.
Po utkání 6. kola proti Teplícím
totiÏ neskousnul poráÏku 0:1
a napadl Antonína Rosu, které-
ho chytnul pod krkem. »Chytnul
jsem ho jen za dres, « bránil se
ostravsk˘ útoãník.

Od disciplinární komise do-
stal pokutu 80 tisíc korun.

Petr Šedivý
www.ifles.cz/sedivy

Na pfiedposlední listopadov˘ ví-
kend ãesk˘ judista Jaromír JeÏek
jen tak nezapomene. V Záhfiebu
zakonãil úspû‰nou sezonu tfie-
tím místem na mistrovství Evro-
py do 23 let.

»Paráda, « rozpl˘val se. »Po
tom, jak jsem zkazil olympiádu,
jsem velkou medaili potfiebo-
val.«

Byl to pro nûj zlomov˘ rok.
Definitivnû se zafiadil do abso-
lutní ‰piãky – ve Vídni vyhrál
turnaj Svûtového poháru, dva-
krát byl tfietí a na seniorském
evropském ‰ampionátu skonãil
pát˘.

Pfiesto s právû konãícím ro-
kem úplnû spokojen˘ není. Vr-
cholem pro nûj totiÏ mûly b˘t
olympijské hry v Pekingu, kde
od nûj mnozí ãekali medaili. On
ale prohrál uÏ v prvním kole.
»Hroznû mû to mrzí, chtûl jsem
lep‰í v˘sledek, « lituje vyfiazení
je‰tû dnes.

PÛvodnû chtûl po olympiádû
sezonu ukonãit a odpoãívat
pfied dal‰ím rokem. Neúspûch
ho ale namotivoval k dal‰ímu

Michael Bereň
www.ifles.cz/beren

Finanãní krize. Tohle sousloví
od léta stra‰í politiky, burzovní
makléfie, manaÏery a dal‰í in-
vestory. V souvislosti s padající-
mi kurzy akcí se zaãalo hovofiit
o tom, zda krize zasáhne sport.
Dnes je jasné, Ïe ani tomuto fe-
noménu se hubené ãasy nevy-
hnou. Kam aÏ se mÛÏe krize pro-
hloubit a kde jsou nejvût‰í pro-
blémy?

Ukrajině se pořadatelství EURO
vzdaluje
Polsko a Ukrajina - dvû zemû,
b˘valé socialistické satelity, zís-
kaly v dubnu loÀského roku
moÏnost hostit evropsk˘ ‰ampi-
onát. Ale uÏ od poãátku se pot˘-
kají s nejrÛznûj‰ími pfiekáÏkami,
které jim v pofiádání turnaje
brání. Polská i ukrajinská vláda
se zaruãily, Ïe ‰ampionát pro-
bûhne. JenÏe stadiony se staví
pomalu, chybí infrastruktura.
Na starém kontinentu se hlasitû
volá, aby se Ukrajina s Polskem
vzdaly pofiadatelství. V záfií ale

UEFA rozhodla, Ïe v pfiípravách
mohou pokraãovat. Riskují tím
propadák. Na Ukrajinû se totiÏ
pot˘kají s polticky nestabilní si-
tuací. Od roku 2006 ãekají Ukra-
jince tfietí parlamentní volby.
Starosti mají i finanãníci. Domá-
cí mûna zaznamenala pokles,
krachují banky a tradiãní chlou-
ba prÛmyslu – ocelárny. Ukra-
jinská vláda musela pozastavit
pfiípravy na EURO 2012. Jedin˘
stadion stojí v Dnûpropetrov-
sku, pfiitom prezident UEFA Mi-
chael Platini uÏ dfiíve prohlásil,
Ïe pokud nebudou arény v hlav-
ních mûstech, pofiádání v˘znam-
né sportovní události Ukrajinû
i Polsku sebere.

Ohrožení olympijských her
v Londýně 
KvÛli finanãní krizi mají problé-
my dal‰í organizátofii. V rozpoãtu
olympiády, kterou bude pofiádat
v roce 2012 Lond˘n, vznikl scho-
dek 250 milionÛ liber (7,7 mili-
ardy korun). S penûzi se poãítá
pfii v˘stavbû olympijské vesnice.
»V‰echno bylo naplánováno v ji-
ném ekonomickém prostfiedí,

neÏ v jakém to bude nakonec re-
alizováno. Krize zasáhla olym-
piádu tvrdû, ale pfiipravili jsme
potfiebné kroky, abychom rozpo-
ãet nav˘‰ili minimálnû,« fiekl
agentufie Reuters John Armitt,
‰éf organizaãního v˘boru. âekat
na podepisování dal‰ích finanã-
ních dohod nechce, protoÏe by
tím byl ohroÏen termín dokonãe-
ní. Lond˘nské letní hry zfiejmû
nemají nÛÏ na krku a bezpro-
stfiednû nehrozí, Ïe by Velká Bri-
tánie o pofiádání nejvût‰í spor-
tovní události svûta pfii‰la. Je ale
témûfi jasné, Ïe megaloman-
sk˘ch her v podání ãínského Pe-
kingu se nedoãkáme, coÏ potvr-
dil i Jacques Rogge, ‰éf Meziná-
rodního olympijského v˘boru.

Konec zlatých časů
Fotbaloví mecená‰i si svou roz-
hazovaãnost uvûdomili uÏ dfiíve.
Pryã jsou ãasy drah˘ch pfiestupÛ,
tûÏko nûkdo pfiekoná rekord Zi-
nedina Zidana, kter˘ v roce 2001
pfiestupoval z Juventusu za 2,6
miliardy korun. Klidné pfiestupo-
vé vody rozvífiili aÏ bohatí ru‰tí
podnikatelé, ktefií své jmûní in-

vestují zejména do anglick˘ch
fotbalov˘ch klubÛ. Roman Abra-
moviã, majitel lond˘nské Chel-
sea, témûfi kaÏdoroãnû utrácí za
posily nûkolik set miliónÛ euro.
V rusk˘ch stopách jdou taktéÏ
‰ejkové z arabsk˘ch zemí, ale
i ameriãtí boháãi. 

JenÏe právû kvÛli propojení
klubÛ hrajících Premier League
s americkou ekonomikou budou
mít majitelé problémy. Zprvu se
nejohroÏenûj‰í zdál Manchester
United, jehoÏ sponzorem je ban-
ka AIG. Ta ãelila bankrotu, ale
vládní pomoc ji zatím zachráni-
la. HÛfie je na tom Liverpool. Je-
ho majitelé Tom Hicks a George
Gillett mají dva mûsíce na to,
aby splatili 350 miliónÛ liber
(témûfi 11 miliard korun) na-
shromáÏdûného dluhu. Liverpo-
ol tak asi ãeká zimní v˘prodej.
Krach islandské Landsban-
ki ohroÏuje West Ham United.
I u nás poznamenala krize fotba-
lov˘ celek – Jablonec pfii‰el o 20
miliónÛ od svého hlavního
sponzora. Podle expertÛ bude
muset fotbal ‰etfiit a nûktefií hrá-
ãi budou odcházet pod cenou. 

Hokejoví fanou‰ci v âeské re-
publice se pûstních soubojÛ do-
ãkají na extraligov˘ch stadio-
nech tûÏko. Na kluzi‰tích v USA
a Kanadû si bez bitek nedove-
dou diváci zápas NHL pfiedsta-
vit. KaÏd˘ t˘m má svého zlého
muÏe. Nûkoho, kdo brání nejvût-
‰í hvûzdy v klubu. ManaÏefii uÏ
v pfiestupové politice poãítají
s angaÏováním »bitkafie«. Zfiej-
mû se toto slovo stane nov˘m
hokejov˘m pojmem.

V kandsko-americké NHL uÏ
to tak je. A pfii této ãinnosti jsou
vidût i âe‰i. Kde se to v nich vza-
lo? Na ãesk˘ch a moravsk˘ch
rybnících tento druh tréninku
zfiejmû neabsolvovali. TûÏko
pfiedpokládat, Ïe chodili do res-
tauraãních zafiízení a klasické
hospodské ‰arvátky byly jejich
prÛpravou. Odpovûì bychom
mohli najít v brzk˘ch odchodech
mlad˘ch hochÛ. To je pfiípad Da-
vida Koãího. Hokejista, jenÏ se
do statistik nezapisuje góly
a nahrávkami, ale hráã, kter˘
sbírá trestné minuty. Nikoliv za
fauly, ale za úãast(i) v potyã-
kách.

Nechybûlo mnoho a pfii zahá-
jení leto‰ní sezony NHL v Praze
se ho fanou‰ci doãkali. Koãí
v‰ak  nenastoupil, místo nûj se
prali jiní. To je tfieba zdÛraznit,
bitky uÏ totiÏ nejsou v˘hrada nû-
kolika málo pofiízkÛ. Rukavice
zaãali shazovat techniãtí útoãní-
ci, staãí se podívat na Martina

Hanzala. Ten se pral poprvé
v NHL minul˘ t˘den. ¤íká se, Ïe
hokej bolí – za Atlantikem o to
víc. NiÏ‰í soutûÏe hráãe zocelí,
ani tam není o rvaãky nouze.
KdyÏ se do ní dostane  junior
z âeska, nauãí se jazyk, hraje
tûÏ‰í zápasy a také zkusí rozdá-
vat první rány.

Pak jsou dvû cesty, kde se
(ne)mohou se sv˘m »umûním«
uplatnit. V NHL po nich skoãí,
budou sice hrát ve ãtvrt˘ch laj-
nách, ale stanou se z nich body-
guardi prominentních hráãÛ.
Druhá cesta mnohdy vede zpát-
ky domÛ, kde je pûstních soubo-
jÛ jako ‰afránu. Není tu prostû
tradice. Otázkou je, zda pÛjde
i ledov˘ sport ve stopách dal‰ích
odvûtví a z Ameriky pfiebere zvyk
»bitkafisk˘ch« duelÛ. V rámci
zvy‰ování náv‰tûvnosti by to asi
byl tah správn˘m smûrem. Staãí
se podívat za mofie.

Musela by se v‰ak mûnit pra-
vidla, aby se hokejisté nebáli vy-
sok˘ch trestÛ. Tfieba se doãká-
me, Ïe vedle serveru hockey-
fights.com bude fungovat odkaz
na stránky hokejovebitky.cz. Ale
pak se mÛÏe stát, Ïe hokej nebu-
de hokejem, ale boxem mezi
mantinely.

Michael Bereň
autor je českým 
expertem na NHL

Bum, bum, bum! Je to hokej, nebo box?
NHL MICHAELA BERENĚ

MIMO HRU

VÝSLEDKY

Ekonomická krize dolehla i na sport

judo
ME do 23 let. Reprezentace âR.
Do 60 kg: 1. Petfiikov; do 73 kg: 3.
JeÏek; do 81 kg: 7. Komínek. 

lyžování
SP v Gällivare. MuÏi – ‰tafeta
4x10 km: 1. Norsko (Johnsrud,
Rönning, Hofstad, Northug)
1:30:58,8; 2. ·védsko (Rickards-
son, Olsson, Andreasson, Hell-
ner) -0,2; 3. Nûmecko (Filbrich,
Angerer, Reichelt, Teichmann) -

1,0; 4. âR I (Jak‰, Bauer, ·perl,
KoÏí‰ek) -1,2; 5. Rusko -1,4; 6.
Itálie -8,0 ...15. âR II (Magál,
Kupilík, Koukal, Raz˘m) -
3:41,5. Îeny – ‰tafeta 4x5 km: 1.
Norsko (Björgenová, Johaugová,
Steiraová, Kristoffersenová)
51:01,5; 2. Finsko (Muranenová,
Kuitunenová, Saarinenová, Ropo-
nenová) -0,4; 3. ·védsko (Hansso-
nová, Norgrenová, Haagová, Kal-
laová) -42,7; 4. Itálie -55,7; 5. Nû-
mecko -1:00,4. (âTK)

Judista JeÏek se zabydlel ve svûtové ‰piãce

tréninku, moc chtûl uspût na
mistrovství Evropy do 23 let.
A vyplatilo se! »Pral se skvûle, za
takov˘ v˘kon si medaili zaslou-
Ïil, « uvedl JeÏkÛv osobní trenér
Zdenûk Kasík.

Medaile ale pro závodníka
Sokolu Vr‰ovice nebyla jedin˘m
dÛvodem k radosti. Od pfií‰tího
roku uÏ nebude muset shazovat
pfied kaÏd˘m turnajem osm kilo,
v Záhfiebu totiÏ startoval v kate-

gorii do 73 kilogramÛ naposled.
Nedávno ohlásil pfiechod do ka-
tegorie do 81 kilogramÛ.

»Doufám, Ïe se mi bude dafiit
stejnû jako letos, «  dodal talen-
tovan˘ reprezentant.

MEDAILISTA S TRENÉREM. Český judista Jaromír Ježek (vpravo) se s trenérem Zdeňkem Kasíkem chlubí
bronzovou medailí z mistrovství Evropy.

Nejlepší posila
Tomáš Galásek (Baník 
Ostrava)

Nejhorší posila
Patrik Berger (Sparta Praha)


