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z domova a ze sv#ta

„Mírové rakety“ z KLDR. Foto: archiv

Vít Bárta odchází? Foto: archiv

Dopravní podnik hl. m. Prahy 
vypov!d!l vysok"m #kolám spolupráci
DPP by m!l spor se "kolami vy#e"it do
konce dubna, jinak  od 1. kv!tna ji$ ne -
budou moci studenti p!ti vysok%ch "kol
vyu$ívat v m!stské hromadné doprav!
studentské karty vydané "kolou. T%ká se
to zhruba 80 tisíc student&, a to z UK,
V'E, (VUT, (eské zem!d!lské univerzity
a AMU. Pokud se spor nevy#e"í, budou si
muset studenti vy#ídit nové pr&kazky. O
sní$ené jízdné ale nep#ijdou.

Peake chce nahradit Johna ve vedení
V!cí ve$ejn"ch 
Sou)asná vicepremiérka a první místo -
p#edsedkyn! strany VV Karolína Peake
bude kandidovat na p#edsedkyni V!cí
ve#ejn%ch ji$ po druhé. Sama prosazo-
vala odchod z vlády u$ v dob!, kdy Radek
John ode"el z postu ministra vnitra. VV
v%razn! tratily u sv%ch voli)&, vyslovilo by
se pro n! jen 1,4 % lidí. Strana tedy chce
jasn! rozhodnout, zda bude pokra)ovat
v sou)asném politic kém stylu.

Zdravotní poji#%ovny budou rozdávat
pokuty
Soubor reformních opat#ení, kter% práv!
mí#í do vlády, #e"í, za co se budou peníze
z ve#ejného poji"t!ní utrácet. Lidé by si
m!li za)ít platit levn!j"í léky, zubní
plomby nebo zdravotnické prost#edky.
Pokutovat je pak zdravotní poji"*ovny
budou v p#ípad!, $e poru"í lé)ebn% re$im
v ambulanci. Za to zaplatí zhruba tisí-
cikorunu, v nemocnicích bude )ástka
vy""í. MICHAELA BEZVODOVÁ

V S"rii nastalo k$ehké p$ím!$í 
Klid zbraní za)al dnes po 5. hodin! ranní
st#edoevropského )asu. Mírov% plán
navr$en% zmocn!ncem OSN a Ligy arab-
sk%ch stát& Kofi Annanem tak poprvé po
roce krvav%ch povstání zastavil nelidské
zásahy autokratického prezidenta Ba"ára
Assada. P#ím!#í ale p#edpokládá i sta -
$ení syrsk%ch vojsk, pozorovatelé v"ak za-
tím nezaznamenali $ádn% pohyb p!choty
nazna)ující ústup z dobyt%ch povstalec -
k%ch pozic. V)era armáda vyu$ila posled-
ního dne p#ed vyhlá"ením p#ím!#í a zaú-
to)ila na ohniska povstání, kde zabila asi
25 civilist&.

V&era se t$ásla zem! v Indonésii,
dnes v Mexiku
Série zem!t#esení o síle 8,6 a 8,2 magni-
tuda v)era zasáhla oblast u západního
cípu indonéského ostrova Sumatra v In-
dickém oceánu. Epicentrum le$elo asi
500 kilometr& od pevniny, p#esto takto
silné zem!t#esení ihned vyvolalo obavy
z hrozících vln tsunami. Obyvatelé z ní$e
polo$en%ch oblastí byli evakuováni.
P#ílivová vlna nikoho neohrozila, nebo*
dosahovala maximáln! n!kolika desítek
centimetr&. P#edpokládan% po)et ob!tí
v"ak p#ekvapiv! není vzhledem k síle
ot#es& vysok%, agentura Reuters zatím
hlásí p!t mrtv%ch. Zem se t#ásla i na
opa)né stran! sv!ta, u pob#e$í severozá-
padního Mexika. Ot#esy o síle 6,9 stupn!
magnituda si v"ak nevy$ádaly v!t"í "kody
ani ob!ti na $ivotech.

DAVID !TRUP

N!kdo na v%ro)í pou"tí petardy, Se -
verní Korea chce u p#íle$itosti 100.
v%ro)í narození Kim Ir-sena vypustit
raketu s dru$icí. KLDR tvrdí, $e rake-
tu schopnou nést jadernou hlavici
pou$ije na mírové ú)ely, ale mnoho
zemí má podez#ení.  Ji$ní Korea, Ja -
ponsko a Rusko  dokonce upozor -
nily, $e raketu sest#elí, pokud se ob-
jeví nad jejich územím.

Severní Koreu od vypu"t!ní sate -
litu neodradily ani protesty Západu
a Pchjongjang za)al odpo)ítávat
p!tidenní okno, ve kterém se má
start uskute)nit. Mezinárodní spole -
)enství pokládá start balistické rake -
ty za poru"ení rezoluce Rady bez -
pe) nosti OSN. Mírov%m ú)el&m ne -
v!#í a obává se, $e Severokorejci
cht!jí vyvinout raketu, její$ pomocí
by mohli zasáhnout jak%koli cíl na
Zemi. USA na start rakety odpov! -
d!ly pozastavením potravinové po-
moci.

Japonsko a Filipíny jsou kv&li star-

tu rakety v pohotovosti. Filipínská
vláda na#ídila odklon!ní let& a lodní
dopravy z oblasti, kam by mohly
dopadnout trosky satelitu. Japonsko
se stále nevzdává a hodlá Severoko-
rejc&m vypu"t!ní rakety do poslední
chvíle rozmlouvat diplomatickou
cestou. „Ale chceme b%t p#ipraveni
na v"echny alternativy,“ dodal ja -
pon sk% premiér Jo"ihiko Noda s tím,
$e zem! má v pohotovosti protirake-
tov% obrann% systém a pokud se
raketa objeví nad jejich územím,
nebudou váhat ji sest#elit.  

Zatím to ale vypadá, $e minimál-
n! dnes raketa nevyletí. D&vodem
jsou nep#íznivé pov!trností pod-
mínky. „Po)así je "patné, navíc te+
u$ vypr"el )as, kter% byl k vyslání
rakety pro dne"ní den stanoven,“
uvedla japonská agentura Kjódó.

Ji$ní Korea má podez#ení, $e kro -
m! vypu"t!ní rakety chystá KLDR
také t#etí podzemní jadernou zk-
ou"ku. ANNA !T"PÁNKOVÁ

U$ zítra si u obvodního soudu pro
Prahu 5 vyslechne Vít Bárta rozsudek,
kter% ovlivní jak jeho dal"í politickou
kariéru, tak obecn! podo bu sou)as-
né vlády. Premiér Petr Ne)as toti$
spolu s dal"ími politiky vyjád#il
nechu* setrvávat v p#ípad! Bártova
osvobození v koalici s V!cmi ve#ejn%-
mi (VV). Návrat Bárty vidí jako nep#i-
jateln% pokus vydírat vládu, po
kterém by zcela ur)it! ODS po$a -
dovala p#ed)asné volby, a vo leb ní
preference nazna)ují, $e by je VV jako
koali)ní strana neustály. Návrat "éfa
poslanc& VV si navíc nep#eje ani )ást
této strany. Sám Bárta se podle slov
své man$elky Kate#iny Klasnové, je$

P#esn! t%den po vypuknutí krize se
v úter% zástupci koalice dohodli na
dal"ím spole)ném postupu. Vládní
krizi za)al správní sbor V!cí ve#ej -
n%ch (VV), kdy$ 3. dubna vyzval své
mini stry k demisi. Petr Ne)as cht!l
v p#ípad! odstupu ministr& chystat
p#ed)asné volby, VV ale nakonec od
svého zám!ru ustoupily.

Ekonomi)tí minist#i se 10. dubna
dohodli na úsporách do dal"ích let,
díky kter%m bude sou)asná vláda
pokra)ovat. Mezi n! pat#í sní$ení

deficitu státního rozpo)tu, zavedení
7% solidární dan! pro ob)any s m! -
sí)ním p#íjmem p#es 100 tisíc korun,
dále nap#íklad vy""í da, z p#íjmu,
zápisné na vysok%ch "kolách nebo
pomalej"í r&st penzí. „Ke komu-
nikaci do"lo, mohlo k ní dojít d#ív.
Do"lo k ní po emocionálním v%bu -
chu V!cí ve#ejn%ch, nicmén! ú)el byl
napln!n," #ekl po jednání p#edseda
VV Radek John.

Pokra)ování koalice vítá i prezi-
dent Václav Klaus. Naopak proti je

opozice. „Petr Ne)as a Miroslav Ka -
lousek si v p#ímém p#enosu doslova
opucovali boty o V!ci ve#ejné a V!ci
ve#ejné znovu hodily p#es palubu
své p#edvolební sliby, jen aby je"t!
alespo, pár m!síc& z&staly ve vlá -
d!,“ #ekl (TK p#edseda (SSD Bo-
huslav Sobotka. Dodal, $e (SSD je
proti zvy"ování DPH i valorizaci d&-
chod& a oznámil, $e sociální de mo -
kraté se zú)astní protivládní de mon -
strace, která je svolána na 21. dub-
na. LAURA HAVLOVÁ

Vláda v úter% odsouhlasila pod-
statnou )ást da,ové reformy. Ús-
porná opat#ení  vznikla na základ!
díry v rozpo)tu na p#í"tí rok. Pokud
cht!jí politici zachovat naplánovan%
schodek, musí p#í"tí rok do svého
rozpo)tu získat navíc 42 miliard K)
a v roce 2014 dokonce o polovinu
víc. Vláda si od úsporn%ch opa#ení
slibuje vytvo#ení zdroj& pen!z for-
mou zpomalení r&stu penzí, zv%"ení
DPH, vy""í zdan!ní bohat%ch )i

zru"ení stropu zdravotního poji" -
t!ní.

Minist#i ve st#edu potvrdili v"ech-
ny zm!ny, na kter%ch se v úter%
kolektivn! shodli, a zárove, se do -
mluvili na jejím dal"ím fungování.
Odvrátila tak hrozbu rozpadu koali -
ce, kterou vyvolaly V!ci ve#ejné.

Co tedy vládní reformy p#inesou?
Chystá se sní$ení r&stu penzí a zv% -
"ení DPH. Aby byl zachován rozpo)-
tov% schodek ve v%"i 105 miliard ko-

run (3 % HDP), je t#eba u"et#it 23,6
miliardy. Podle aktuálních anal%z
toti$ ministr financí Miroslav Kalou -
sek nevybere do státní pokladny to-
lik pen!z, kolik p#edpokládal, pro-
to$e po)ítal s r&stem HDP o 2,5 %,
ale tato prognóza se zdá b%t nereál-
ná. Vláda zru"í v%hody pro zam!st-
nance v podob! pau"álních bonus&.
D&chodc&m bude zru"ena mo$nost
uplat,ovat slevu na dani. Da, z p#í -
jmu se ustálí na 20 % oproti nyn!j -

"ím 19 %. Zv%hodn!ná sazba DPH se
má zv%"it na 15 %  a základní sazba
na 21 %. Kalou sek jako jednu z )ástí
da,ové reformy prosazoval pone -
chání mo$ nosti )erpání pau"ál& ze
strany $iv nost ník&, ale plánoval zru -
"it mo$ nost kombinovat je s bonusy,
tzn., $e by $ivnostník nemohl uplat-
nit $ádnou slevu na dani. Kalousk&v
návrh nakonec nepro"el.

MAREK SAINER

Severní Korea slaví v"ro!í „v#!ného prezidenta“
Na jeho po!est vypustí raketu

Vládní krize po t"dnu kon!í, koalice pokra!uje

O Bártov# osudu rozhodne pátek t%ináctého
je místo p#ed sedkyní Poslanecké sn!-
movny, v p#ípad! odsouzení zp!t do
politiky nechystá.

Faktická "pi)ka VV Vít Bárta stanul
p#ed soudem poprvé 5. b#ezna.
P#ivedla ho tam $aloba státního za-
stupitelství, podle které rozdával
úplatky vlastním poslanc&m. Ty
u soudu po celou dobu zastupují
poslanec Jaroslav 'kárka a poslan -
kyn! Krist%na Ko)í. Ko)í m!la od
Bárty dostat 500 tisíc korun, 'kárka
170 tisíc. Spolu s nimi m!li dostat
peníze i dal"í poslanci, nicmén! ti
podporují Bártovu verzi, $e "lo
o p&j) ku kompenzující sní$ení po -
slaneck%ch plat&. Mimo sv!dectví
ov"em neexistují $ádné d&kazy, kte -

ré by jedno )i druhé tvrzení moh ly
podlo$it, jeliko$ 'kárka a Ko)í ne -
podali trestní oznámení okam$i t!,
ale a$ pozd!ji – p#i)em$ 'kárka je"t!
)ást pen!z z údajného úplatku po -
u$il, za co$ mu hrozí trest. Stejn! tak
m&$e b%t dodate)n! obvin!n z pod-
vodu, pokud by se prokázalo, $e
nahrávky o p#edání úplatku byly
zmanipulované.

Soudce Jan 'ott bude tedy zítra
postaven p#ed rozhodnutí, zda uv! -
#it Bártov%m slov&m o p&j)kách
a plá novaném pu)i sv%ch odp&rc&
nebo dát za pravdu t!m, kdo tvrdí, $e
Bárta místo p&j)ek rozdával úplat ky,
kter%mi se sna$il stvrdit své v&d)í
postavení ve stran!. TOMÁ! MIKLICA

Vláda odsouhlasila nejv#t&í !ást da'ové reformy



Pra!ské Rock Café dnes hostilo
 osm" ro#ník studentského festivalu
V$emi sm%ry 2012. Studenti Vy$$í
odborné $koly publicistiky p&ed-
stavili ná v$t%v ník'm zákulisí novi -
na&iny a p&iblí!ili jim tuzemské me -
diální pro st&edí. Panelov"ch diskuzí
se zú#astnily i známé tvá&e, v #ele
s Jolanou Vol dánovou, Erikem Tabe -
rym, Ada mem Jav'rkem a mnoho
dal$ích.

P&esto!e úst&edním tématem pro-
gramu byla práce reportér', diváci
m%li mo!nost dozv%d%t se o kontro-
verzním st&etnutí investigativní !ur-
nalistiky s bulvárem. Nejv%t$ím lá -
ka d lem byla otev&ená debata s Jola -
nou Voldánovou, která sice podle
vlastních slov bulvár ne#te, ale kdy!
se objeví #lánek o ní, dozví se o tom.
Po pulární moderátorka byla vst&íc-
ná, hned na za#átku &ekla: „Zeptejte
se m%, na co chcete.“ Voldánová se
mu sela vypo&ádat s otázkami, je! se
t"ka ly zpravodajství na (T 24 a p&e -
dev$ím nov"ch Událostí. „Zlep$it se
dá v!dycky n%co, #lov%k nesmí ustr -
nout. Zpravodajství je v!dycky první
na rá n%. Ta zm%na je tak radikální, !e
je$t% není mo!né hodnotit, jak bude
p&ijata ve&ejností,“ vyhodnotila si -
tuaci.

Celodenní festival nabídl také
$iro ké spektrum seberealizace
a work  shop'. Zájemci si mohli vy -
zkou$et práci se #tecím za&ízením,
sportovní komentování pod vede -
ním odbor ník' nebo navázat pra-
covní kontakty na afterparty.

ANDREA DAI!OVÁ
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Dobov! oble"ení cestující p#ed nalod!ním. Foto: $TK

Jolana Voldánová na festivalu.
Foto: Petr Toman

Balmoral se plaví po stopách Titaniku

P#iznejme si to. Vládnutí sou"asné koalice
se podobá spí%e sanatoriu pro du%evn! choré,
av%ak i na tento stav jsme si zvykli. Postup-
n! si p#i vykáme na protesty v%ech mo&n'ch
aktivist(, iniciativ a dal%ích podiv n'ch
uskupení. Pro" se ale bez vá& ného pov%im-
nutí spokojíme s tím, kdy& vláda pop#e svou
existenci zvy%ováním dan!, a ve v'sledku
t!m úsp!%n!j%ím je%t! napa#í solidární da).

Rád bych se zastavil práv! u soli dární
dan!, p#i které m! doslova mrazí. M(&eme
n!komu vnutit solidaritu? Pro" trestat ma-
jetné tím, &e jim „p#evedeme“ sedm procent

z ka& dého v'd!lku, kter' je vy%%í ne& sto
tisíc? P#ipome)me si, &e peníze nej d#ív p(j-
dou do státní kasy, kde je pá ni ú#edníci
s radostí p#erozd!lí, n!co se vypa#í a a& poté
p(jdou prost#edky s velkou slávou k sociáln!
slab %ím. Dodávám, &e není lep%í pracovní
motivace pro nezam!stnané, ne& jim dát pár
dal%ích pen!z bez práce.

Ptám se, jestli tahle vláda v!#í je%t! v n!-
jakou koncepci, "i alespo) ideologick' sm!r,
proto&e ve víru posledních let se mi pojmy
pravice a levice slévají v jeden %patn!
uva#en' gulá%. Politici tím nastavují podi-

vn' trend, kdy otráven' voli" volá po vlád!
odborník(, ani& by ho zajímalo, kde ty
odborníky p!stují. Z#ejm! jak'si blanick'
syndrom, p#i kterém oby"ejn' "lov!k
o"ekává, &e oni se prost! objeví, nastolí
po#ádek a v tom hor%ím p#ípad! k'vne na
slovní pr(jem "len( V!cí ve#ejn'ch.

Dovolím si tedy mal' apel na na%e
sou"asné vládce. Bu*te prosím tak od v!ci
a dr&te se alespo) základních pilí#( svého
programu, rád bych toti& je%t! n!jakou
dobu v!#il, &e strany se od sebe neli%í jen
jménem. DAVID K!APKA

Americké ministerstvo spravedlnos-
ti ve st&edu za!alovalo firmu Apple
a n%kolik dal$ích vydavatel'. Obvini-
lo je z toho, !e uzav&eli kartelovou
dohodu ohledn% cen elektronick"ch
kní!ek. „Obvin%ní vydavatelé se spo-
jili s firmou Apple. Jejich spole#n"m
cílem bylo omezit cenovou konku -
renci v prodeji elektronick"ch knih,“
uvedlo ministerstvo pro agentury AP
a Reuters.  Spot&ebitelé tak kv'li do-
hod% zaplatili zbyte#n% asi o sto mil-
ion' dolar' více, v p&epo#tu p&es
dv% miliardy korun.

)aloba se t"ká vydavatelství Ap-
ple, Penguin Group a Macmillan.
Obvin%ní p'vodn% zahrnovalo také
vydavatelství HarperCollins Publi -
shers, Simon & Schuster a Hachette
Book Group, s t%mi se v$ak vláda
dohodla na urovnání sporu. Dojed-
nané podmínky ale nezve&ejnila.

Údajná kartelová dohoda s cílem
zv"$it maloobchodní ceny elektron-
ick"ch knih a omezit konkurenci
vznikla v dob%, kdy se Apple chystal
uvést na trh sv'j po#íta#ov" tablet
iPad. Podle agentury AP tak reagov-

ala na úsp%ch internetového malo -
obchodu Amazon p&i prodeji elek-
tronick"ch knih za nízkou cenu.

Obvin%ní nyní vy$et&uje i Evrop-
ská unie. Místop&edseda Evropské
komise odpov%dn" za politiku hos -
po dá&ské sout%!e Joaquín Almunia
&ekl, !e v nejbli!$í dob% ov%&í, zda
jednání dohodnut"ch vydavatel' by-
lo v souladu se zachováním hos -
podá&ské sout%!e a ochran% spot -
&ebitel'.

ADÉLA SK"IVÁNKOVÁ

A! 3500 korun by m%li vysoko$koláci
platit za ka!d" semestr studia – a to
mo!ná u! od leto$ního podzimu. Na
zavedení zápisného se v úter" shodla
vládní koalice. Podle návrhu by
peníze vybrané na zápisném m%ly z'-
stat univerzitám. Nám%stek ministra
$kolství pro vysoké $kolství Ivan Wil-
helm ale p&ipou$tí, !e o problému se
bude je$t% dále jednat.    

Nov" vládní návrh s sebou nese
rozporuplné reakce. „Vláda chce dále
$krtat ve&ejné prost&edky ve vysokém
$kolství, tohle je jen záplata na ne-
dostatek financí,“ &íká p&edseda Stu-
dentské komory Rady vysok"ch $kol
Miroslav Ja$urek a dodává, !e se jed-
ná jen o pokus odvést pozornost
k témat'm, která nejsou v'bec pod-
statná.

„Dlouhodob% se jedná o krok
správn"m sm%rem,“ myslí si naproti

tomu Josef Hynek, rektor Univerzity
Hradec Králové. Vadí mu ale nejisto-
ta spojená s návrhem. Stále toti!
není jasné, na co bude mo!né fi-
nan#ní prost&edky ze zápisného
pou!ít a zda pouze nenahradí finance
ze státního rozpo#tu ur#ené vysok"m
$kolám. Premiér Petr Ne#as ale
zd'raznil, !e #ást zápisného bude
sm%&ovat na vyplácení stipendií. 

„Poplatky by nem%ly b"t bariérou
pro vstup na vysokou $kolu,“ uvádí
nám%stek ministra $kolství Wilhelm.
Z tohoto d'vodu ministerstvo $kol-
ství plánuje zavést sociální úlevy pro
studenty ze sociáln% slab"ch rodin.
Zavedení zápisného by se také
nem%lo t"kat sou#asn"ch student',
proto!e by podle Wilhelma m%li mít
mo!nost studovat za podmínek, za
jak"ch studium zapo#ali.  

KATE"INA LANKOVÁ

Psal se 10. duben 1912, kdy vyrazil
na svou první a bohu!el i poslední
plavbu Titanic, v té dob% nejv%t$í
a nejluxusn%j$í parník. Údajn% ne -
po topiteln" kolos o #ty&i dny pozd%ji
narazil do ledovce a klesl do hlubin
Atlantiku. Katastrofu nep&e!ilo asi
1500 cestujících.

Jako p&ipomínka tragédie, od ní!
uplynulo sto let, vyrá!í po stejné
trase lo* Balmoral. Ta má osudovou
cestu Titaniku napodobit, samoz&e-
jm% v$ak bez tragického konce. Ces-
tující, kte&í za palubní vstupenku
zaplatili v p&epo#tu od 70 tisíc do
170 tisíc K#, se vydali po stopách
slavné lodi v ned%li. V den stého

v"ro#í jeho potopení p&iplují na mís-
to, kde se tragédie odehrála. Tam
spole#n% uctí památku ob%tí vzpo -
mín kovou ceremonií.

Balmoral ale nekopíruje jen trasu
slavného parníku. Pokrmy v restau-
racích p&esn% odpovídají t%m, které
se p&ipravovaly pro pasa!éry ztros -
kotané lodi, a i cestující oblékli
dobové $aty.  Po palub% se prochází
mu!i s bu&inkami, typick"mi pro
po#átek dvacátého stolení, stejn%
jako !eny v ko!e$inách a s klobouky.

K v"ro#í Titaniku vznikla i 3D verze
legendárního filmu Jamese Camero -
na. Více o filmu #t%te na stran% 3.

ELLEN BRENDLOVÁ

Soudní proces s Vítem Bártou a Jaro -
slavem +kárkou pomalu kon"í. Afektované
v'stupy Krist'ny Ko"í, která vybojovala
od%kodné 5000 za k#ivé na#"ení z %í#ení
pohlavních nemocí. Soukromé sch(zky
„ve#ejn'ch v!cí“ nad t!&k'm francouzsk'm
vínem. Bártovy slzavé projevy zklamání.
Ale nejsme to my, kte#í bychom m!li b't
zklamaní? Cht!li jsme vym!nit politiky,
„vykrou&kovali“ jsme Langry a místo nich
jsme zvolili ty poctivé, up#ímné a p#ede-
v%ím nezkorumpované a "estné. Nebo jsme
si to alespo) mysleli. Jen&e te* ty „poctivce“
sledujeme, jak p#ed soudem vysv!tlují
kauzy s úplatky. Bárta se obhajoval, cht!l
b't %t!dr' a vyrovnat zkracování posla-
neck'ch plat(. +kárka sice obdr&ení
„daru“ ohlásil, ale p#ed tím "ást pen!z stej -
n! utratil.

Jak jejich obhajoba zap(sobila na soud-
ce, se dozvíme zítra, i kdy& u& te* je
pravd!podobné, &e p#ehnan! p#ísn' trest
nepadne. Ale alespo) jsme se n!jakého
soudního vy%et#ování do"kali, proto&e
i takové samoz#ejmosti v na%em sytému
n!kdy selhávají... I kdy& v!t%í slovo ne&
samotní soudci asi budeme mít nakonec
my, a& budeme v%echny na%e ob&alované
soudit u volebních uren. A& za dva roky
(nebo d#ív) budeme rozhodovat, co dál.

Dáme sbohem mód! puntíkat'ch kra-
vat, vzep#eme se evoluci a po%leme di-
nosaury zp!t do hry? Mo&ná budeme
nakonec (laskav!) u%et#eni. T#eba se vrátí
ná% state"n' a chrabr' ú#ednick' rytí#,
kter' pomalu sm!#uje k Hradu, aby po-
mohl na%í zemi, kdy& je jí op!t nejh(#.

DENISA MORGENSTEINOVÁ

„Hor%í to u& b't nem(&e!“ „V p#í%tích vol-
bách budu volit komunisty.“ „Tahle vláda
ni"í na%i zemi, p#í%ern!j%í jsme je%t!
nem!li.“

V úter' si vláda pro&ila horké chvilky
v boji o p#e&ití. A ze %kodolib'ch p#ísp!vk(
na diskusních fórech, blozích a stránkách
novin vyplynulo, jak nízkou podporu ve#ej -
nosti má Petr Ne"as se svou partou. A"ko-
liv jde o kabinet vze%l' z demokratick'ch
voleb, jeho& p#edstavitelé p#edem upozor)o-
vali na nutnost %krt(, $echy chu, k refor-
mám, zdá se, p#e%la.

Zásluhy na tom má nejmen%í koali"ní
strana V!ci ve#ejné, která p#edvádí, &e
i s mal'm ka%párkem se dá zahrát velké di-
vadlo. „Veverky“ u& rok st#ídav! vyce)ují
zoubky, honí se za svou ohá)kou a p#e -
skakují z v!tve na v!tev ve snaze zachránit

si nenapraviteln! po%ramocenou pov!st.
Neuv!domují si, &e nejlep%í by pro v%echny
bylo, kdyby si na%ly útulnou díru, v ní& by
mohly ti%e chcípnout.

Na%tvaní voli"i v%ak na druhé stran! ne-
tu%í, co by znamenalo jisté vít!zství levice
v p#ed"asn'ch volbách. Oran&oví a rudí by
p#eochotn! spojili síly a na jedno volební ob-
dobí ud!lali z $eské republiky socialistick'
ráj. Bohuslav Sobotka ostatn! oznámil, &e
plánuje zru%it v!t%inu reforem a znev'hod-
nit podnikatele a firmy. Obávám se, &e
d(sledkem plánovaného ráje by bylo peklo,
jako u& tolikrát v historii.

T#eba&e sou"asná vláda není perfektní
(nev!#ím, &e by nekone"né zvy%ování daní
n!"emu pomohlo), mohli bychom na ni za
pár let vzpomínat s láskou. 

RADEK BLA"EK

Vláda odsouhlasila zápisné
na vysok#ch $kolách

USA %aluje Apple za vysoké ceny e-knih

V$emi sm&ry s noviná"i
Solidární spole'enská apatie. Nov# trend?

Od tajn#ch nahrávek
k pohlavním chorobám

Aby nás ten smích brzy
nep"e$el…



Spousta alkoholu, hudby a zábavy.
I tak m!"e vypadat studium na vysoké
#kole. Studenti "urnalistiky na UK
uspo $ádali v úter% ve&er v pra"ském
RockCafé první ro&ník 'urna festu,
koncertního ve&era v(novanému fa -
nou#k!m rocku, ale i zájemc!m o bu-
doucí studium.

U" v osm hodin za&al koncert první
"urna-kapely, jmenovit( Tie for Die.
V klubu je#t( nebyla hlava na hlav(,
ale za&ínalo to vypadat, "e se schyluje
k dlouhému ve&eru. Hned od po&átku
sliboval dob$e ozvu&en% prostor Rock-
Café dobrou zábavu. Kdy" se parket
pod pódiem za&al plnit, nastupovali
Brus Kembl v &ele s Vojtou Kovalem.
Sm(sice rocku a funku na obecenstvo
zafungovala velice dob$e a ke konci
vystoupení byla znát i citelná odezva.

Dal#í st$ídání strá"í a z reproduktor!
u" zn(l zp(v frontmana seskupe ní
Soon Day To Davida Randu#ky. Zejmé-
na ze skupinky &ty$ d(v&at trsa jících
p$ímo pod Davidem &i#ela dobrá nála-

da. „Jsme jeho fanynky, na v#t( vujeme
skoro ka"d% koncert,“ pochlubila se
Ani&ka, dvacetiletá studentka.

Posledními vystupujícími p$ed kon-
cem byli pop-rockoví Duckies. V tu
chvíli v(t#ina pohled! sm($ovala na
baskytaristu Honzu Hrbka. Na záv(r

p$i#lo p$ekvapení v podob( provizorní
kapely pocházející také ze "urnalis -
tické líhn(. „Ve&er se povedl a myslím,
"e se v#ichni dob$e bavili. Ur&it( bu -
deme chtít 'urna fest v p$í#tím roce
zopakovat,“ uzav$el hlavní po$adatel
David Randu#ka. PAVEL JÍNA
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Kapela Soon Day To v akci. Foto: Filip S!kora

"urnalisté prokázali hudební vlohy

Nonstop &tení ’68 Publishers – tak
zní název akce, kterou ze st$edy na
&tvrtek po$ádalo Soukromé gymna-
sium Josefa )kvoreckého. Od osmi
ráno se tu následujících 24 hodin
p$ed&ítaly krátké ukázky z d(l, která
vy#la práv( v tomto nakladatelství.

Maraton zahájil Václav Kri#tof, za-
kladatel Spole&nosti Josefa )kvo -
reckého, a po n(m se vyst$ídalo p$es
70 obdivovatel! slavného toront -
ského nakladatelství. Nebyli to ale
ani zdaleka jenom )kvoreckého skal -
ní fanou#ci, kdo p$i#li p$e&íst úryvek
ze své oblíbené knihy. Gymnáziu se

povedlo p$emluvit i takové osob-
nosti &eské literární scény, jak%mi
beze sporu jsou nap$í klad Karel
Hví" *ala, Ji$í D(de&ek a Petr Král.
Mlad#í generaci pak zastoupil na -
p$íklad Michal Viewegh. 

Akce byla zam%#lena jako pocta
v lednu zesnulému Josefu )kvorec -
kému. Zárove+ ale m(la i náv#t(v -
níky seznámit s nakladatelstvím ’68
Publishers, které v roce 1971 zalo"il
tento spisovatel spolu s man"elkou
Zdenou Salivarovou a p$iblí"it st( -
"ejní díla autor!, kte$í pod jeho hla -
vi&kou vydávali.  ANNA ZUNOVÁ

Korup&ní aféra V(cí ve$ejn%ch pokra -
&uje na divadelních prknech. Pra" ské
A studio Rubín uvedlo 1. dub na pre-
miéru pokra&ování Blon *até bes tie.
Sarkastické p$edstavení s ná zvem
Blon*atá bestie vrací úder  reaguje na
probíhající soudní proces Víta Bárty,
Krist%ny Ko&í a Jaro slava )kárky. 

V hlavní roli Krist%ny Ko&í se op(t
p$edstavila here&ka Barbora Polá -
ková, která má projev a gesta dnes u"
b%valé poslankyn( VV nacvi&ené do
posledních detail!. Asi nejvíce
z$etelné je to ve chvíli, kdy lí&í cestu
studentky, je" se p$es jobs.cz dostala
a" do v%znamn%ch politic k%ch kruh!.
Nechybí ani „intelektuální“ br%le
a ka belka L!j V%ton. 

V%born( ztvárnil Víta Bártu Luká#
P$íkazk% a )kárku Jan Vlas. Vítovy
pla&ící scény, kdy slzy st$íkají a" do

publika, "alování a obvi+ování Ko&í,
se st$ídají s kódovan%mi roz ho vory
Pavla Béma a Romana Ja nou#ka, tak-
té" v podání P$íkazké ho a Vlase. Herci
v t(chto rolích na prosto excelují. U"í-
vají si kokainov% ve&írek, hrají golf
nebo $e#í v%b(rové $ízení VZP – Bém
z Hima lájí, Janou #ek ze sauny. 

Celou komedií provází a vtipn( ko-
mentuje Ond$ej Pavelka, jen" si se
sklenkou &erveného v ruce a vá havou
ch!zí st$ihl roli Radka Johna, posléze
v(#titele z k$i#,álové koule, kter% di-
vák!m podle jejich p$ání sd(lí prav-
du nebo budoucnost. Na scén( se
v podání Polákové objeví i )kárk!v
bojov% pes nebo, stejn( jako v prv -
ním „díle“, MUDr. Jan Martínek se
svou p$edná#kou o tom, „zda jsme,
nebo nejsme v prdeli“. 

!ANETA DERNEROVÁ

Blon#atá bestie vrací úder

Podlehl James Cameron dojetí ze
stého v%ro&í ztroskotání Titaniku,
nebo se rozhodl vyt("it ze svého
druhého nejúsp(#n(j#ího filmu je#t(
n(jaké dolary navíc? T("ko $íct, jaké
pohnutky Camerona k 3D podobn(
vedly, ale klidn( si ji mohl odpustit.
Populární technologie, která by divá-
ka s polariza&ními br%lemi m(la
vtáhnout p$ímo na palubu potáp(jí -
cího se parníku, se toti" trochu mi -
nu la ú&inkem. 

Jak jsem se t(#il na chvíli, kdy se
z plátna vyno$í p$í* lodi a já budu na
dosah Leonardovi i Kate na její #pi& -

ce. Koupil jsem si lístek do 6. $ady ki-
na IMAX, aby m( v oné srdceryvné
chvíli krom zp(n(ného mo$e nic
neru#ilo. Nejv(t#í &eské filmové plát-
no v#ak stejn( nepomohlo, proto"e
prostorov% efekt byl nep$esv(d &iv%,
v mnoha záb(rech jsem si ho ani
nev#iml. P$i rychlej#ím pohybu ka -
mery se v#e rozmazávalo, v dia lozích
byla prostorovost naopak p$ehnaná.
Jako prost% divák jsem si neustále
uv(domoval, "e tento film je jen 3D
p$evedením starého dobrého holly-
woodského blockbus teru.

Mo"ná se James Cameron inspi -

roval od svého nemén( zku#ené ho
kolegy George Lucase, kter% je zná -
m% neustál%m p$ed(láváním sv%ch
Star Wars. V únoru vydal 3D verzi
prvního dílu, p$ed tím v#ak Hv(zdné
války n(kolikrát digitáln( p$ed(lal
i p$est$íhal. T$eba se tak od Camero -
na do&káme 3D Terminátora, nebo
speciální verze 2D Avatara p$ed ze-
len%m plátnem bez po&íta&ov%ch
efekt!. Tak"e u" rad(ji "ádné pros-
torové p$ed(lávky star%ch dobr%ch
film!, ale rad(ji n(co nového. T$eba
v roce 2016 dal#ího Avatara.

DAVID "TRUP

Filmov$ Titanic dostal t%etí rozm&r

Hned p$i vstupu &eká na náv#t(vníka
p$íjemné p$ekvapení, místo do ga-
lerie vchází do vietnamské samoob-
sluhy, kde si krom( vstupenky m!"e
zakoupit i prací prá#ek, pivo nebo
bramb!rky. Kri#tof Kintera zakom-
ponoval do své konceptuální v%stavy
ve druhém pat$e M(stské knihovny
i vchod a #atnu a cel% prostor
rozd(lil na dv( &ásti, temnou a sv(t-
lou. Za&íná zajímavá podívaná. Kin-
terovy V%sledky anal%zy, patnáctileté
pozorování sv(ta kolem sebe, reagu-
jí na konzumní spole&nost, provoku-
jí, pobu$ují, ale i baví a otevírají
nov% pohled na realitu. 

Kousek od vchodu zaujme hlasit(
nadávající ta#ka, projdeme kolem
stáda jelen!, kaktusu, zbyte&n%ch
elektrospot$ebi&! a za poblikáva-
jícího sv(tla se dostáváme k &ertovi,
kter% je sly#et u" z dálky. Hraje na
buben a poslouchá #patné zprávy
v rádiu – d(sivá ukázka, jak nás mé-
dia ovliv+ují. Bezmocnost v "ivot(
znázor+uje postavi&ka kluka mlátí -
cího hlavou do zdi. Veselej#í &asti
v%stavy dominují barevné sochy
a hlavn( ukecan% havran, kter% se

sna"í b%t co nejvíce jako &lov(k, má
kalhoty a mluví, pochytil v#ak jen
reklamní slogany a zautomatizovaná
hesla. Záv(rem Kintera vystavuje
své obrazy, jednoduché, barevné
a vylep#ené igelitkami a kondomy. 

Na prohlídku si m!"ete zajít a" do
13. kv(tna a vymezte si nejmén(
hodinu, a, si v#e v klidu osaháte
a poslechnete.

KATE#INA S$KOROVÁ

Kinterova kritika konzumu

Venus. Foto: archiv

Den p$ed uzáv(rkou pro podávání
p$ihlá#ek oznámila Markéta )ev&íko -
vá, mluv&í ministerstva kultury, "e
v%b(rové $ízení na post #éfa Národ-
ního divadla se ru#í. Tento krok vy -
sv(tluje &ekáním na v%sledky auditu,
kter% se krom( hlavní scény d(lal i ve
Státní ope$e. Po vyhodnocení v%sled-
k! bude vyhlá#eno v%b( rové $ízení
znovu - roz#í$ené o nová kritéria. „Mi -
nistryn( Alena Hanáková je p$esv(d -
&ena o tom, "e po dopln(ní pod-
mínek ve$ejného $ízení a po dal#ích
konzultacích s odborní ky se otev$e
je#t( v(t#í prostor pro v%b(r nejvhod-
n(j#ího kandidáta,“ uvedla )ev&í -
ková. V &ele ND z!stane prozatím
Ond$ej -ern%, kter% od b$ezna

lo+ského roku #éfuje i Státní ope$e.
I p$es spekulaci médií, které krom(

-erného zmi+ovaly re"iséra Tomá#e
)imerdu a ekonoma Tomá#e Prouzu,
z!stávají ji" podané p$ihlá#ky v ano -
nymit(. Kandidáti je mohou p$epra-
covat podle toho, co budou vy"ado -
vat nová kritéria. Podle ministerstva
m(li uchaze&i o pozici $editele p$ed-
lo"it plán rozvoje a $ízení divadla,
koncept financování, a hlavn( návrh
transformace ND a Státní opery. Tyto
celky byly 1. ledna slou&eny. K trans-
formaci má dojít v pr!b(hu p$í#tích
t$í let, samostatné mají z!stat sbory
i orchestry, av#ak plán po&ítá se
slou&ením baletních soubor! a sólis -
t! obou scén. JAN HRBEK

Na %editele ND si po'káme

„Jak vidíme na#i budoucnost? Vid(li
jsme ji v minulosti v jasn%ch bar vách?
P$ipadá nám dnes #edivá? Je sou&as-
nost hysterická? 'ijeme ve stínu bu-
doucnosti?“ Odpov(di bude hledat
Festival spisovatel! Praha. Tématem
leto#ního ro&níku autor ského setkání
bude futuristická vize „Existuje pouze
budoucnost“. 

„Vracíme se tím i k futuristické es-
tetice, která kladla d!raz na rychlost,
dynamiku a soub("nost. Budoucnost
je #edivá, máme z ní strach,“ uvádí za-
kladatel a prezident festivalu Michael
March. Na Nové scén( Ná rodního di-
vadla a na dal#ích místech (Pra"ská
k$i"ovatka, Galerie Louvre, americké
centrum Hovory apod.) se p$edstaví

mezi 14. a 18. dubnem více ne" desít-
ka v%znamn%ch sv(tov%ch i domácích
spisovatel!.

První festivalov% den otev$e pro-
jekce film! na motivy d(l pozvan%ch
spisovatel!. Kontroverzní Tirza, nej -
nov(j#í román nizozemského pro-
vokatéra Arnona Grunberga, bude ve
filmové podob( uvedena za p$ítom-
nosti autora. 'ivotní náplní spiso-
vatele "idovsko-n(meckého p!vodu
je provokovat a drá"dit #iroké pub-
likum. Kontroverzní romány, které se
nevyh%bají cynismu a vulgarit(, vzbu -
 zují u &tená$! obrovsk% ohlas, ale
zárove+ d(lí publikum na názorov(
protich!dné tábory. 

Festival bude slavnostn( zahájen

Gala ve&erem v ned(li 15. 4. V kom-
ponovaném ve&eru se v rámci disku -
se p$edstaví mimo jin%ch i Anita De-
sai, indická spisovatelka zt(les+ující
lidskost, trp(livost a inteligenci. V($í,
"e v%chod a západ nejsou protich!d-
n%mi sv(ty, n%br" paralelními – podle
spisovatelky v#ude nachá zíme stejné
touhy a p$ání. 

Z &esk%ch autor! se p$edstaví Emil
Hakl, Martin Vop(nka a ve Francii "i-
jící &esk% prozaik Patrik Ou$edník. 

Jeden z prvních nezávisl%ch festiva -
l! v &eském prost$edí navazuje na tra -
dici &tení autor! b%valého sov(tské -
ho bloku, které v 80. le tech Michael
March organizoval v lon d%n ském
Keat‘s House. KATE#INA SOU%KOVÁ

Festival spisovatel( v duchu futurismu

O tom, "e „není dechovka jako de-
chovka“, se m!"ete p$esv(d&it u"
v pon d(lí 16. dubna v pra"ském Palá-
ci Akropolis. Jedenácti&lenná skupi na
hudebník! Fanfare Ciocarlia z ma lé

vesnice na hranicích Rumunska vyrá"í
op(t na své ka"doro&ní evropské tur -
né. Skupina je oce+ována jak po -
slucha&i, tak hudební kritikou. V roce
2006 získala ocen(ní BBC World Mu-

sic Award. -eské publikum se s kape -
lou setkalo poprvé v roce 1999. 

Temperamentní Fanfare pojí se
st$edoevropskou dechovkou jen vel-
mi málo – lidové motivy a dechové
nástroje. Ani tento spole&n% rys není
stoprocentní. V%razn%m prvkem tvor-
by Rumun! je tenor saxofon. Horká
balkánská povaha a inspirace jazzem
vyslou"ila pro Fanfare ozna&ení nej -
rychlej#í skupiny svého "ánru.

Alternativní kapely a "ánry pumpu-
je do -eska agentura Rachot u" p$es
20 let. Pódium Akropole nestihne po
posledním koncertu ani vychladnout.
18. dubna na jeho prkna nastoupí Ni-
zozemsk% experiment s názvem ZEA.
Sólov% projekt zp(váka punkové
skupiny The Ex pot(#í #iroké spek-
trum p$íznivc! nejen punku a rocku,
ale p$ekvapiv( i elektronické hudby.

NIKOLA KREJCAROVÁ

Nejsvi)n&j*í dechovka op&t v Praze

24 hodin se !kvoreck$mFoto: archiv
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Gólman Martin R!"i#ka $e%í závar p$ed svou brankou. Foto: archiv

Radek &t'pánek s Tomá%em Berdychem se radují z postupu do semifinále. Foto: archiv

Libereck( Vodvárka sme#uje p$es ostravsk( blok. Foto: MF Dnes

V!t"í "anci doplnit #eské Bud!jo -
vice ve finálové dvojici mají po
úterním zápase volejbalisté Liberce,
kte$í porazili Ostravu 3:1 a v sérii se
ujali vedení 3:2 na zápasy. %est& duel
se hraje dnes na palubovce Ostravy.

Severo'e"i s v&jimkou prvního setu
zápasu dominovali. Lépe servírovali
a v útoku se mohli op$ít o nejvíce bo-
dujícího hrá'e utkání Hadravu. Po prv -

ním prohraném setu se navíc sv!$enci
trenéra Nekoly zlep"ili i v obran! na
síti a hnáni dop$edu vyprodanou do -
mácí halou utkání oto'ili ve velkém
stylu. Slezan(m se v následujících se -
tech nepoda$ilo p$ekonat hranici 19
bod(.

„Za'ali jsme v&born!, domácí na -
opak zak$iknut!. Bohu)el jsme ale
nevyu)ili tlak z prvního setu a nastal

nám problém s uhráváním bodov&ch
balon(. Od té doby u) domácí zápasu
kralovali a my jsme d!lali jen chyby.
Doma ale vyhrajeme a do Liberce
je"t! ur'it! p$ijedeme,“ slíbil sv&m
fanou"k(m ostravsk& kou' Zden!k
%mejkal.

VK Dukla Liberec - VK Ostrava 3:1 
(-21, 18, 13, 19)

MAREK DAVID
O prodlou)eném víkendu se diváci na
pra)ské antuce v O2 aren! do'kali na -
pí nav&ch a velmi vyrovnan&ch soubo-
j(. V úvodní dvouh$e porazil Tomá"
Berdych za necelé dv! hodiny Viktora
Troického 6:2 6:1 6:2. Radek %t!pánek
na kurtu bojoval p$es p!t hodin. Na
sv!tovou osmi'ku Janka Tipsarevi'e
v"ak nakonec nesta'il a prohrál 7:9
v pátém setu. První den 'tvrtfinále
Davisova poháru tak skon'il vyrov-
nan&m stavem #esko–Srbsko 1:1.

Sobotní 'ty$hru ovládla dvojice
Berdych–%t!pánek. Proti srbskému
páru Zimonji'–Bozoljac získal 'esk&
t&m d(le)it& druh& bod v&hrou ve
t$ech setech 6:4 6:2 7:6.

K postupu #ech( do semifinále pak
u) sta'ilo prom!nit jedin& bod
v ned!lním utkání Berdycha s Tipsare-
vi'em nebo v záv!re'ném zápase %t! -
pánka s Viktorem Troick&m. Po vyrov-

nané skoro 'ty$hodinové bitv! nesta'il
Srb Tipsarevi' na lep"ího Berdycha. Ve
t$ech setech mu podlehl v záv!re'n&ch
tie-breacích 7:6 (8:6) 7:6 (8:6) 7:6 (9:7)
a zajistil postup 'eského t&mu do
semifinále. Berdych oplatil porá)ku ze
semifinále v roce 2010 v B!lehrad!,
kdy Srbové vy$adili 'esk& t&m a zne -
mo)nili mu ú'ast ve finále.

Luká" Rosol v záv!re'né dvouh$e
vít!zstvím nad Viktorem Troick&m 7:6
(5) 7:5 u) jen potvrdil dobrou formu
celého t&mu. #eskou reprezentaci díky
v&sledku 4:1 'eká v polovin! zá$í
v Bue nos Aires semifinále se siln&m
t&mem Argentiny. Argentinsk& hrá'
Juan Martín del Potro vy$adil ve 'tvrt -
finále Chorvatsko po v&h$e nad Ma -
rinem #ili'em 6:1 6:2 6:1. Dal"í semi-
finálovou dvojici tvo$í %pan!lsko
a USA. EVA NÉMETHOVÁ

Dvacet vst$elen&ch gól( v prvních
dvou zápasech, tak za'alo finále hoke-
jového play-off. Oba t&my jsou velmi
vyrovnané a v utkáních to bylo znát.
První dv! st$etnutí se odehrála na led!
Pardubic. Brno velmi produktivní hrou
zasko'ilo soupe$e, první klání prohrálo
a) v nájezdech a ve druhém dokázalo
zvít!zit 6:5. S bilancí 1:1 na zápasy se
tak celá série p$esouvá do moravské
metropole.

Úvodní utkání probíhalo v pardu-
bické re)ii. Domácí vst$elili první bran -
ku, av"ak Brno dokázalo vyrovnat. Par-
dubi'tí se je"t! n!kolikrát dostali do
vedení, hosté ale náskok v)dy stáhli
a zápas rozhodly a) samostatné ná-
jezdy. V nich se trefil jen úto'ník
Koukal a zajistil domácím první bod.

Následující den ovládlo pardubic -
ko u halu Brno. Jeho hrá'i byli rychlej -

"í, aktivn!j"í a drav!j"í. Je"t! sedm
minut p$ed koncem se zdálo, )e Brno
s p$e hledem Pardubice porazí.  V 53.
mi nu t! se v"ak trefil v pardubické p$e -
si lovce p!t na t$i Pí"a a sní)il tak ve-
dení host( na 6:3. Tím odstartoval
mohutné dotahování domácích. Hrá'i
Pardubic v"ak na zvrat nem!li dosta -
tek 'asu a brn!nská Kometa nakonec
uhájila vít!zství 6:5.

D(vodem velkého po'tu inkaso-
van&ch branek je jak nervozita hrá'(,
tak i pom!rn! nejist& v&kon obou
branká$(. Gólman Pardubic  R()i'ka
i brn!nsk& Trvaj byli v dosavadním
pr( b!hu play-off velkou oporou, ale ve
finále se jim zatím tolik neda$í. Také
obránci na obou stranách se dopou -
"t!li "koláck&ch chyb, které vedly k vy-
lou'ením a následn&m gól(m. 

PETRA KLEINOVÁ

Kv'ten 2006. Italská Serie A za"ívá %ok.
Juventus Turín, AC Milán, Fiorentina a
Lazio )ím byli usv'd#eni z ovliv*ování zápas!
a podplácení rozhod#ích. V #ervenci tého" roku
je vynesen verdikt, v%echny t(my jsou
potrestány. Nejh!$e dopadá Juventus – vít'z
dvou posledních ro#ník! p$ichází o trofeje z
roku 2005 i 2006 a sestupuje do Serie B.
Posledním pohárem pro vít'ze ligy, kter( mu
z!stává, se stává ten z ro#níku 2002/2003. 

P$ichází ohromn( úpadek – z klubu od-
cházejí sponzo$i, ale co je hor%í, zdánliv' ji" po-
topenou lo+ opou%t'jí hrá#i. Mezi nejslavn'j%í
pat$í Zlatan Ibrahimovi#, Patrick Vieira #i

tehdej%í kapitán mistr! sv'ta Fabio Can-
navaro. Jiné opory naopak z!stávají, #ím" se
na dlouhé roky zapisují do srdcí fanou%k!.
Mezi nimi je i #esk( fotbalista Pavel Nedv'd.
Spolu s ním je%t' nap$íklad branká$ Gian-
luigi Buffon nebo modla Juventusu, Alessan-
dro Del Piero, kter( po této sezon' nejspí%e
ukon#í hrá#skou kariéru.

I p$es bodov( ode#et, kter( byl Turínsk(m
navrch p$ibalen do druhé ligy, se t(m bez
v't%ích problém! ocitl zp't mezi elitou. To bylo
v roce 2007. Od té doby se mu nepoda$ilo
vystoupat a" na úpln( vrchol – nejblí"e mu
byl p$ed t$emi lety, kdy skon#il druh(. Na

první Inter Milán v%ak hled'l z uctivé vzdá -
lenosti, po posledním kole ztrácel rovn(ch de-
set bod!. Ve dvou následujících ro#nících
skon#il dokonce a" na nelichotivé sedmé p$í#ce.

Nyní v%ak sv'$enci trenéra Antonia Con-
teho, kter( t(m p$evzal na konci p$ede%lé se-
zony, py%n' stojí v #ele slovutné Serie A a stej -
n' jako jejich fanou%ci doufají, "e o toto
umíst'ní ji" nep$ijdou. Snad jen AC Milán,
ztrácející na Juventus pouh( bod, m!"e turín-
ské #ekání na prvoligov( primát prodlou"it o
dal%í rok. A Del Pierovi tak vzít mo"nost odejít
se zlat(m pohárem v náru#i. 

JI!Í LINHART

Poté, co na Letné porazili Spartu, se
fotbalisté P$íbrami p$edvedli i doma
proti Jablonci. V p$est$elce zvít!zili 4:3
a dostali se na páté místo práv! p$ed
svého soupe$e. Dal"í t&m ze severu
#ech, Liberec, se po minulém kole
sice probojoval do 'ela, nestihl se tam
v"ak ani usadit. V klí'ovém utkání na
vlastním h$i"ti podlehl hned dal"í ví -
kend probuzené Spart!, která i díky
dv!ma gól(m mladíka Krej'ího vrátila

Liberci t$ígólov& p$íd!l z podzimu –
vyhrála 3:1 a je op!t první. Zaváhání
Libereck&ch vyu)ila Plze*, která o gól
porazila Slovácko. Situace na "pici se
tak zdramatizovala. Sparta vede s 52
body, Liberec je druh& se ztrátou jed-
noho bodu a jen o dal"í t$i body za
ním se nachází Plze*. %est kol p$ed
koncem slibuje Gambrinus liga atrak-
tivní souboj o to, kdo se letos stane
mistrem. JI!Í LINHART

Jaroslav H$ebík, jeho" v't%ina spar,ansk(ch
fanou%k! p$inejmen%ím nemá ráda, se
v pr!b'hu zimní p$estávky ji" pot$etí vrátil
do Sparty, tentokrát jako generální sportovní
mana"er.  Jeho p$edchozí pokusy na Letné
skon#ily neslavn' a nem'ly dlouhého trvání.
H$ebík toti" v"dy p$ijde s ambicí, "e od zák-
ladu zm'ní kádr i hru t(mu a dostane ho na
evropskou úrove*. To se mu i da$ilo, dostal
Spartu dokonce do osmifinálové skupiny
Ligy mistr!. S jeho p!sobením v%ak souvisel
i pokles v(konnosti v domácí sout'"i. Není se
#emu divit. Po ka"dé radikální zm'n' chvíli
trvá, ne" se v%ichni sehrají a nau#í se, co mají
d'lat. H$ebík nikdy nem'l dost #asu na to,

aby jeho zm'ny sta#ily "dozrát" a p$i nést
ovoce.

V%ichni s nap'tím o#ekávali, jak to do -
padne tentokrát. Úpln' slavné to není. Spar-
ta ztratila %estibodov( náskok z podzimu
a nyní se p$etahuje o vedoucí pozici s Li ber -
cem. P$edev%ím ale hrála o%kliv( a nudn(
fotbal. Fanou%ci zareagovali po svém, na zá-
pasy jich chodí mén'. Ti, kte$í tam jsou, bu+
ml#í, nebo stále #ast'ji skan dují heslo "H$e-
bík ven!". Za sou #asn( stav ale m!"ou pri -
márn' hrá#i, kte$í p$es zimu usnuli na vav -
$ínech a do jarních zápas! nastupovali bez
nejmen%í motivace #i bojovnosti. Pot( kali se
ale vesm's se slab(mi soupe$i, a tak bodová

ztráta není tak vysoká, aby je stála titul.
Z$ejm' jim za#íná docházet, "e liga je%t'

není u konce. S P$íbramí sice p$ekvapiv'
prohráli, zato hráli pohledn( úto#n( fotbal
a bojovali a" do samého záv'ru. V klí#ovém
duelu s Libercem u" ale vyhráli. Pro Spartu
a H$ebíka má leto%ní sezóna jen dv' mo"ná
vyúst'ní. Bu+ Sparta vyhraje titul, zajistí si
místo v Lize mistr!, a H$ebík bude mít
kone#n' #as ud'lat z ní t(m evropsk(ch kvalit.
Anebo Leten%tí titul nezískají a celé to skon#í
jako p$i p$edchozích H$ebíkov(ch pokusech:
nadávkami, v(hru"kami, obvi*ováním
a mo"  ná i dal%ím urychlen(m odchodem.

JAKUB "NAJDAR
Trenér národní hokejové reprezentace
Alois Hadamczik se musí na leto"ním
mistrovství sv!ta obejít bez úto'níka
Tomá"e Rolinka a gólmana Ond$eje
Pavelce. V obou p$ípadech se jedná o
velmi citelnou ztrátu. Rolinek v roli
kapitána dovedl na posledních dvou

"ampionátech 'esk& t&m ke zlaté a
bronzové medaili. Momentáln! se
pot&ká s bolestmi ky'le. Pavelce ne-
pustil jeho mate$sk& klub Winnipeg,
aby se branká$ mohl zregenerovat po
sezon! a nep$i"el ke zbyte'nému
úrazu. LUCIE KU"EROVÁ

Hokejová p"est"elka v Pardubicích: Play-off vrcholí

Získá Juventus po devíti letech italsk# titul?

Do t"etice v$eho dobrého s Jaroslavem H"ebíkem P"íbram jede, Sparta procitá

%e$tí tenisté postupují 
do semifinále Davis Cupu

Na MS bez Pavelce a Rolinka

Volejbalisté Liberce jsou kr&'ek od finále


