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Inzertní trh v!"esku se m#ní. Vliv na
to mají p$edev%ím sociální sít#. Lidé,
kte$í je pravideln# pou&ívají, v#nují
více 'asu internetu ne& televizi. Na
tiskové konferenci to v!úter( uvedla
agentura ppm factum, která se pra -
videln# v#nuje v(zkumu vnímání
reklamy v "esku. 

Nejv#t%í ú'inek má reklama p$ímo
v!obchodech. Klasické letáky oce)uje
p$edev%ím star%í generace a ti, kte$í

nemají p$ístup k! internetu. Naopak
komer'ní televize jsou médiem, kde
se "e%i s inzeráty setkávat necht#jí.
Lidé si v%ak reklamy v%ímají nejvíce
práv# zde. 

Velice liberáln# se staví 'eská spo le' -
nost k!marketingovému vyu&ití kon -
troverzních témat, jako je alkohol nebo
sex. Od zbytku sv#ta se li%íme p$ede-
v%ím tolerancí erotiky v!rekla mách. Za
poslední dva roky se názor populace

na!tento typ tém#$ v*bec nezm#nil a je-
jí zákaz podporuje jen 7 % "ech*. Za
zmínku také stojí, &e navzdory lo)ské
metylalkoholové kauze lidem nevadí
reklamy na alkohol.

Nákup na základ# reklamy p$i zná -
vá polovina 'eské populace. Vy%%í
ovlivn#ní inzercí p$iznávají &eny, u&i-
vatelé sociálních sítí a lidé ve v#ku 30
a& 40 let. 

ROS!A SIKORA

U pra!ského m"stského soudu pokra#uje  proces
s Bohumírem $uri#kem, kter% v&roce 2008 zast'elil
podnikatele Václava Ko#ku
mlad(ího. Ko#kova p'ítelkyn"
Markéta Pale#ková $uri#ka !aluje o deset milion)
korun. Soud st'ede#ní projednávání po necelé p)l-
hodin" odlo!il.  
$uri#ko se v& soudní síni omluvil vdov" Edit"

Ko#kové, poukázal v(ak i na Ko#kovu vinu.  „Kdy-
by m" nenapadl, tak se to nestalo,“ prohlásil. Ko# -
ková vypovídala o vztahu svého mu!e a své n"kdej(í

p'ítelkyn" a Ko#kovy milenky Markéty Pale#kové.
Ta po $uri#kovi !ádá desetimilionové od(kodné.

Polovinu pro jejich spole#ného syna, t'i miliony pro
sebe a dva miliony pro své dal(í dít", které spolu
s&Ko#kou vychovávali. Soudkyn" Dagmar Stami -
disová doposud 'e(ila, zda má Pale#ková nárok na
jakékoli od(kodn"ní. „Musím konstatovat, !e za-
vra!d"n% vedl dv" domácnosti,“ prohlásila. 

Bohumíra $uri#ka poslal soud v&roce 2009 na

12,5 roku do v"zení kv)li incidentu, kter% se stal
v&'íjnu rok p'ed tím. V&pra!ské restauraci Monarch

se po k'tu knihy Ji'ího Paroubka Ko#ka mlad(í a
$uri#ko pohádali. $uri#ko pak z blízkosti t'emi
ranami Ko#ku usmrtil. Obvin"n% se hájil tím, !e se
pouze bránil. St'elba ale podle soudu nebyla p'i -
m"'enou obranou. 
$uri#k)v advokát Michal *alamoun po skon -

#ení jednání prohlásil, !e !alobu b%valé Ko# kovy

partnerky pova!uje za nesmyslnou. „Dostali 240
tisíc a nikdo z&p'íbuzn%ch nedostal více. Tak!e se

nám zdá absurdní, aby soud
p'iznával nad rámec jakékoliv

dal(í od(kodn"ní,“ uvedl. 
Projednávání !aloby bylo odlo!eno, proto!e ke

st'ede#nímu soudu nedorazil sv"dek. Podle *ala -
mouna se také soudkyni nepoda'ilo zajistit v(echny
listinné d)kazy, které s&p'ípadem souvisejí.  Dal(í
stání prob"hne 29. kv"tna. 

KLÁRA ZAMOU!ILOVÁ

„Mohu potvrdit, &e ve 'tvrtek s m(m
p$edchozím souhlasem za dr&eli p$í -
slu%níci Útvaru pro odhalo vání organi-
zovaného zlo'inu celkem 7 osob,“
$ekla minul( pátek médiím vrchní
státní zástupkyn# Lenka Bra dá'ová.
Prakticky okam&it# se na ve$ejnost
dostalo jméno soudce Havlína, v pr* -
b#hu t(dne pak p$ib(vala dal%í.

Havlín, kter( jako jedin( z obvi -
n#n(ch z*stává ve vazb#, si p$itom
lavici ob&alovan(ch vyzkou%el ji&
d$íve. V roce 2010 na n#j b(val( mi -
nistr spravedlnosti Ji$í Pospí%il podal
kárnou &alobu kv*li podez$ení, &e se
Havlín pokou%el ovliv)ovat proces
s Janem Harangozzem, jedním z ob -
vin#n(ch v kauze Berka. Harangozzo
byl p$ed soudem kv*li jízd# v opilosti.
Soudci tehdy Havlína potrestali pou -
h(m sní&ením platu.

Havlínova kariéra se v%ak neomezi-
la pouze na justici. Pod ministrem
Janem Kavanem soudce p*sobil také
jako velvyslanec v Chorvatsku a Bul-
harsku. Jeho diplomatické anga&má

ale skon'ilo fiaskem. Bulha$i si na -
p$íklad st#&ovali, &e p$i oficiální recep-
ci urá&el jejich zemi nebo &e na hrani -
cích p$ejel nohu celníkovi.

Cestu zpátky do taláru, proti které
se tehdy jeho nad$ízení stav#li, si
Havlín v roce 2002 vymohl &alobami
a soud mu dokonce musel vyplatit
u%lou mzdu. 

Ze 'tvrtého obvin#ného, nezná -
mého pra&ského advokátního konci -
pienta Borise +tefla, se vyklubala do-
sud nejzajímav#j%í postava celé kauzy.
+tefl v devadesát(ch letech p*sobil
jako $editel inspekce ministerstva vni-
tra a u& tehdy m#l b(t prodlou&enou
rukou mafiána Franti%ka Mrázka.
V listopadu 1992 byl kv*li nevyda$e -
nému policejnímu zásahu na Velké
Pardubické postaven mimo slu&bu.

Vzáp#tí se +tefl stal jednatelem re-
alitní spole'nosti Pentagos, kterou
o dva roky pozd#ji vlastnil Mrázk*v
blízk( p$ítel Miroslav Provod. S Pro -
vodem se v%ak setkal i jinde. 

Obvin#n( koncipient toti& p*sobil

také ve správní rad# nadace Interpo,
kterou Provod spole'n# s Mrázkem
a zp#vákem Karlem Gottem zakládal.
Interpo (nadace pro pomoc d#tem, je-
jich& rodi' zem$el p$i v(konu slu&by
u policie) m#lo b(t Mrázkov(m pro -
st$edkem, jak si pomocí Gottovy tvá$e
zavázat policii a udr&et si v ní styky.

Dal%ími obvin#n(mi v kauze jsou
státní zástupce Franti%ek Fiala, znám(
p$edev%ím kv*li procesu s $idi'em
tramvaje, kter( p$i nehod# na pra& -
ském Karlov# nám#stí zabil dva lidi,
a pra&sk( advokát Karel Mat#jka. To-
to&nost dal%ích dvou obvin#n(ch,
kte$í se pohybovali mimo justici, není
známa.

Obvin#ní by se podle v%eho m#la
t(kat p$edev%ím rozsudk* v doprav -
ních kauzách. Podle informací t(dení -
ku Respekt m#la Havlínova skupina
pomáhat $idi'*m proti odebrání $idi' -
ského pr*kazu. Aby se celá v#c nedo -
stala k soudu vy%%í instance, byla nut-
ná spolupráce obhájce, soudce i stát-
ního zástupce. KAREL HRUBE"

Do "eské republiky p$ichází vzd#lá-
vací projekt, kter( pom*&e &ák*m
lépe porozum#t probírané látce
a procvi'ovat si konkrétní p$íklady
podle vlastního tempa. Prost$ednic -
tvím krátk(ch po'íta'ov(ch videí si
mohou zopakovat procenta nebo
diferenciální rovnice. Zárove) budou
na webu moci sledovat své pokroky.

„Khanova %kola je zalo&ena na tom,
&e sdílí vzd#lávací obsah mírumilov-
nou cestou. Proto je velmi dobr(m do-
pl)kem toho, co se dít# samo pot$ebu-
je dou'it, ale také dopl)kem pro
rodi'e,“ uvedl p$edev'írem na tiskové
konferenci Jind$ich Fry', nám#stek
ministra %kolství, mláde&e a t#lov(-
chovy. Videa obsahují pouze virtuální
'ernou tabuli, na kterou se p$ená%í
rukopis, ka&d( krok komentuje hlas,
v#t%inou Sa%i Ra%ilova. Portál v sou -
'as nosti nabízí 353 videí.

Obsah se zam#$uje p$edev%ím na

matematiku a p$írodní v#dy, ale po -
stupn# budou p$ib(vat i humanitní
p$edm#ty. Khanova metoda je ur'ena
zejména vy%%ím ro'ník*m základních
%kol a st$edo%kolák*m. „Tento pro-
jekt je exemplárním p$íkladem toho,
jak mohou technologie pozitivn#
ovliv)ovat vzd#lávání,“ konstatoval
Ond$ej +te,, $editel spole'nosti Scio,
která se spole'n# s 'esk(m Googlem
rozhodla Khanovu akademii pod-
po$it. Cílem je postupn# p$elo&it cel(
vzd#lávací obsah do 'e%tiny.

Zakladatelem projektu je Ameri'an
Salman Khan, kter( p*vodn# dou'o-
val své sest$enice. Kdy& v%ak vid#l, &e
jeho práce má úsp#ch, rozhodl se
vytvo$it v(uková videa a umístit je na
internet. Postupn# je za'aly vyu&ívat
%koly a v sou'asné dob# jeho stránku
nav%t#vuje tém#$ %est milion* u&i-
vatel* m#sí'n#. 

ALICE ZOUBKOVÁ

Kabinet Petra Ne'ase na st$ede'ním
jednání neschválil odlo&ení ú'innosti
nového ob'anského zákoníku. Na t$i
tisíce paragraf* t(kajících se pod-
nikání, d#dického práva, ochrany
spot$ebitele nebo p$edpis* ve %kolství
se tak zm#ní k!novému roku.

Odlo&ení ú'innosti kodexu alespo)
o dva roky ji& d$íve prosazovala "SSD.
Cht#la tak p$edejít „zmatku a chao-
su“. Nejnov#ji se vláda tématem zab(-
vala, proto&e ministr Kalousek pro -
hlásil, &e nestihne zavést jednotné

inkasní místo. Ministr spravedlnosti
Pavel Bla&ek na v'erej%í tiskové kon-
ferenci prohlásil, &e obavy o kom -
plikace spojené s ro'ním zpo&d#ním
inkasního místa jsou liché. Podle n#j
na uplat)ování zákoníku v*bec ne -
bude mít vliv. 

Proti odlo&ení se vyjád$il i nastupu-
jící prezident Zeman, kter( sv*j postoj
ve st$edu vysv#tlil takto: „Po debat# 
s právníky mi bylo vysv#tleno, &e hlav -
ním d*vodem odlo&ení ob'anského
zákoníku je to, &e soudci, p$ípadn# ad-

vokáti, se necht#jí u'it nov( ob'ansk(
zákoník. A jedin( zp*sob, jak je k to-
mu p$im#t je, aby ten ob'ansk(
zákoník byl p$ijat.“ 

Nov( ob'ansk( zákoník nahradí
stávající, kter( platil padesát let. Bude
s! ním nutné sladit také ob'ansk(
soudní $ád. Ministerstvo spravedlnos-
ti se zde hodlá inspirovat ji& fungu-
jícím systémem v! Rakousku nebo
N#mecku. 

VERONIKA NOVÁKOVÁ

Korup!ní kauza v justici
Obvin#n"mi jsou soudce i koncipient s konexemi v podsv#tí. 

Khanova %kola otev&e !esk"m
d#tem sv#t virtuální v"uky 

PRAHA – 28. 2. 2013    Korup#ní kauza, kterou v minulém t$dnu za#ali rozplétat detektivové z ÚOOZ,
zná ji% tém&' v(echny své hlavní aktéry. Obvin&ní si vyslechl soudce pra%ského m&stského soudu
Ond'ej Havlín, státní zástupce Franti(ek Fiala, advokát Karel Mat&jka a také koncipient Boris "tefl,
kter$ m&l vazby na zavra%d&ného krále podsv&tí Franti(ka Mrázka.

Provokativní reklamy 'ech(m nevadí

Nov" ob!ansk" zákoník vláda neodlo)ila

!uri"ko se omluvil Ko"kové, druhá rodina na od#kodn$ní trvá

Pape% Benedikt XVI. se rozlou"il 
s v$&ícími na Svatopetrském nám$stí

Foto AP
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PRAHA - „Pro! jsme tady? Proto%e my
jsme kv&li komunist&m za%ili tak
stra"n' "patn# léta – tak stra"n' "pat-
n# léta jsme za%ili, milá sle!no…“
pravila star"í paní v "edém kabát'
a dlouze se zadívala na památník,
kter# se ty!il p(ed zhruba sto lidmi,
kte(í se v brzk# mraziv# ve!er 24. úno-
ra shromá%dili na pra%ském Újezdu.
Tradi!n' tu vzpomínali na ob'ti ko-
munismu. Sedm soch Olbrama Zoub-
ka stojících na masivním schodi"ti,
ka%dá je"t' více zmrza!ená ne% ta
p(edchozí, symbolizuje utrpení muk-
l&, neboli lidí ur!en#ch k likvidaci, jak
byli politi!tí v'zni naz#váni. Tema -
tická hudba zn'jící z reproduktor&

a jemn# sníh padající na bronzovou
p(ipomínku komunistického teroru
vytvá(í atmosféru, která !lov'ka
uvnit( nenechává chladn#m.

„Kv&li komunist&m jsme po osma -
!ty(icátém p(i"li o v"echno,“ pokra!u-
je paní v kabát'. Zmi)uje ztrátu ma-
jetku a mo%nosti studovat, ale z jejího
hlasu vyrozumívám, %e nejh&(e celá ta
léta nese ztrátu d&stojnosti, o ní% její
rodinu re%im p(ipravil. K diskuzi se
p(ipojuje pam'tník onoho p(elo-
mového „Vít'zného“ února: „Na
*VUT byl zorganizován protest a my,
studenti, jsme se jako jediní v tehde-
j"ím *eskoslovensku postavili na
odpor.“ Jak jejich sna%ení dopadlo,

víme. Byli zbiti v Nerudov' ulici p(í -
slu"níky SNB…

U mikrofonu se postupn' st(ídá
n'kolik osobností. Texta( a spisovatel
Michal Horá!ek, (editel Ústavu pro
studium totalitních re%im& Daniel
Herman nebo sv'tící biskup pra%sk#
Karel Herbst. Jejich vystoupení jsou
prolo%ena flétnovou hudbou, která
tvo(í dokonalou zvukovou kulisu
k pono(ení se do vlastních my"lenek,
v nich% se vracíme ke slov&m vy (!e -
n#m hosty. Pravda, láska, svoboda.
Nezapomínejme na minulost, ne -
podlehn'me spole!enské amnézii…

NIKOLA KANDOUSSI

PRAHA - Vzpomínky na doby komu-
nismu, zp'v internacionály, ale i poli-
tické hádky. To v"e za%ily v pond'lí
pra%ské Ol"anské h(bitovy. K p(íle%i-
tosti 65. v#ro!í p(evzetí moci KS*
v roce 1948 se u hrobu Klementa
Gottwalda se"ly zhruba t(i desítky
p(íznivc& komunistické strany. Pietní
akce po(ádaná pra%skou KS*M ne -
nechala chladn#mi ani odp&rce min-
ulého re%imu, kter#ch p(i"lo zhruba
stejn# po!et. „Vítejte u hrobu ma -
sového vraha,“ kontrovali sv#mi
trans parenty rud#m prapor&m se
 srpem a kladivem.

Za KS*M nad Gottwaldov#m hro -
bem promluvila poslankyn' Marta
Semelová. „Únor 48 otev(el cestu
k nad'ji lidstvu. Bylo zdravotnictví, za
které se nemuselo platit. $kolství bylo
bez poplatk&, kultura byla dostupná
v"em,“ vzpomínala na dobu p(ed ro -
kem 1989. Na její projev navázal
místop(edseda ÚV KS*M Petr $i -
m&nek, kter# ozna!il únorové p(e -
vzetí moci za nastolení demokratické
vlády. „Dnes se p(ekrucují d'jiny,“
vyjád(il se Petr $im&nek k dne"nímu
pohledu na komunistickou minulost.

Projevy politik& KS*M popudily

odp&rce z (ad student& i pam'tník&,
kte(í je ozna!ili za demagogii. Sv&j
protest demonstrovali transparenty
s Miladou Horákovou a generálem
Píkou. Mezi ob'ma skupinami se pak
rozvinula vá"nivá debata. V"e ale
prob'hlo v poklidu, policie zasahovat
nemusela.

Vzpomínková akce m'la paradoxn'
své odp&rce i v rámci KS*M. „Myslím
si, %e je to v't"í pohled do minulosti,
ne% je t(eba,“ prohlásil komunistick#
poslanec Pavel Ková!ik.

FILIP NOVOTN#

PRAHA – P(ed "edesáti p'ti lety se
v na"í zemi chopili moci komunisté.
Toto v#ro!í si v pond'lí 25.+února p(i -
pomn'li i zú!astn'ní pietního shro -
má%d'ní na Hrad!anském nám'stí,
kterého se jako tradi!n' zú!astnil
p(edseda Senátu P(emysl Sobotka.
Práv' zde byl tehdy Ve(ejnou bez -
pe!ností zastaven a brutáln' zbit po -
chod desetitisíce student&, mí(ících
vyjád(it podporu presidentu Bene"o vi. 

U plakety p(ipomínající hrdinství
student& vysok#ch "kol se dopoledne
se"la skupina p(ibli%n' padesáti lidí.
Ve své úvodní (e!i jim Sobotka pod' -
ko val: „Jsem velice rád, %e i letos jsem

zde v této úctyhodné spole!nosti t'ch,
kte(í p(i"li p(ipomenout protidemo -
kratick#, komunistick# p(evrat z úno-
ra 1948.“ Srovnal také události mi -
nulé s nyn'j"ími, kdy% poukázal na
protesty student& v Ji%ních *echách.
, vystoupili proti komunist&m na
pozicích v zastupitelstvu.

Ji(í Navrátil z Pra%ského akade mic -
kého klubu 48 poznamenal, %e v ún o -
ru 1948 pro"ly Prahou dva pr&vody
vysoko"kolák&. „Druh# pr&vod se p'-
tadvacátého února u% na Hrad ne-
dostal a byl zastaven policií práv'
v t'chto místech. Nikdo jin# krom
!len& KS* takto v#razn' nevystou -

pil.“ *in tehdej"ích student& tudí%
z&stává inspirativní a% do dne"ní do-
by. Jako jediní z celé spole!nosti byli
schopni u% tehdy vytvo(it organizova -
n# odpor, mezi v"emi ostatními doká -
zali projevit a zastávat sv&j názor.

„V"ichni dnes v'dí, co ten komunis-
mus znamenal. A p(esto se najdou
lidé, kte(í sáhnou po lístku pro komu-
nistickou stranu a hodí ho do schrán -
ky,“ vyjád(il své znepokojení Fran-
ti"ek $ediv#, místop(edseda Konfe -
derace politick#ch v'z)&. „Je to prost'
zdrcující,“ dodal. 

JIND$ICH PODLE!ÁK

*ESKÉ BUD-JOVICE - Zatímco v
Praze probíhaly protestní akce, v Ji-
ho!eském kraji, kde vládne koalice
*SSD a KS*M, v#ro!í Vít'zného úno-
ra neobvyklou aktivitu nevyvolalo.
„P(esto%e se situace na"eho kraje
bezprost(edn' t#ká, %ádné oficiální
pr&vodní akce tu neprobíhaly,“ uvedla
Magdalena Turo)ová, u!itelka na
Biskupském gymnáziu J. N. Neuman-
na v *esk#ch Bud'jovicích. „O de -
mon straci na Starom'stském nám'stí
jsme ani nev'd'li,“ dodala její kolegy-
n' Dana Jak"i!ová.

„Jiho!e"tí studenti, kte(í se do
protest& po volbách zapojili jako jedni
z prvních, ve své aktivit' pokra!ují,“
(ekla na úterním setkání v *esk#ch
Bud'jovicích Jak"i!ová. Události toho-

to t#dne je ale neovlivnily. „Protestní
aktivity student& jsou te. v norm',“
p(iznala Zuzana R&%i!ková. „Ani ze
strany pedagog&, ani ze strany stu-
dent& na "kolách %ádné neobvyklé
 aktivity u p(íle%itosti 25. února ne -
probíhaly,“ dodala.

Volby do krajsk#ch zastupitelstev v
(íjnu 2012 poznamenaly %ivot v kraji.
„Nová vláda dala komunist&m na
starost "kolství, ti u% sice odstoupili,
ale v zastupitelstvu p(esto setrvávají,“
komentovala povolební situaci Tu -
ro)ová. Jiho!e"i ale stále volají po
zm'n'. „Je jedno jestli je u moci levice,
nebo pravice, m'lo by dojít k v#m'n'
politik& i ú(edník&,“ vyslovila p(ání
ob!an& R&%i!ková.

!T%PÁN R&'I(KA

PRAHA – Na Starom)stském ná -
m)s tí se ve v*ro+í 25. února konala
demonstrace organizovaná skupi -
nou Komunisté ke kormidlu ne -
pat"í. Podle policie se na ní se,lo
500 lidí, organizáto"i pak uvád)jí
a- 1500 ú+astník.. Pro tes tující
nesli transparenty s nápisy jako
„Hanba Ústí – první komou, hejt-
manem,“ nebo „1948 – 1989 My
nezapomn) li, vy asi ano!“

Protest zahájil citát z K. H. Borov -
ského, v n'm% autor varuje p(ed ne -
bezpe!ím komunismu. Za viníky sou -
!asné situace v krajích byli ozna!eni

pasivní ob!ané, kte(í ne"li k volbám
a sou!asná *SSD, poru"ující Bohu -
mínské usnesení. Platforma, která
shromá%d'ní svolala a sdru%uje roz -
li!né antikomunistické iniciativy, pak
p(edstavila hlavní odp&rce nov#ch
krajsk#ch vlád   – st(edo"kolské a vy -
so ko"kolské studenty z Karlov#ch
Var&, Zlína, *esk#ch Bud'jovic, Ústí
nad Labem i odjinud.

Z pódia, lemovaného "ibenicí a ru -
dou klecí, symboly komunistické
zv& le, pak po písni!ká(ovi Zigim
Hor  váthovi promluvil mluv!í stu -
dent sk#ch iniciativ Dominik Ho(ej"í.

Zmí nil dopolední setkání v B(evno v -
ském klá"te(e, kterého se zú!astnil
i ministr zahrani!í Karel Schwarzen-
berg a tzv. B(evnovskou v#zvu vlád'
*R, která naléhá na premiéra Petra
Ne!ase, aby podnikl kroky k zákazu
KS*M, kterou auto(i v#zvy podle
senátního nálezu z roku 2008 po-
va%ují za protiústavní. Následn' je-
den z organizátor& de mon strace,
Petr Marek, uvedl na pó diu b#valou
gymnastku a zlatou olympioni!ku
V'ru *áslavskou, která podpo(ila cíle
demonstrace a p(e!etla vulgární ano -
nym, kter# obdr%ela poté, co v prezi-

dentské volb' ve(ejn' vy jád(ila svou
podporu Karlu Schwar zenber govi.
Pak vypadl proud.

Jak bylo po chvíli demonstrant&m
sd'leno, ochranka paláce p(eru"ila
dodávku elekt(iny a pohrozila jim
p(ivoláním policie. To vyvolalo mezi
demonstranty, lidmi v't"inou nad
padesát let, sm's pobavení a roz ho( -
!ení. Shromá%d'ní chvíli skandovali
„Nás nejde vypnout!“, ne% byla
dodávka proudu obnovena z jiného
zdroje.

Následn' vystoupil Daniel Herman
z Ústavu pro studium totalitních re%i -

m&, kter# upozornil na devastující
ekonomické dopady komunistického
re%imu a varoval p(ed komunistickou
snahou ovliv)ovat "kolství a zkreslo-
vat historii. Po promluv' !len& inicia-
tivy „Kdyby kameny mohly mluvit“
a dal"ím vystoupení V'ry *áslavské
a Zigiho Horvátha, se okolo osmé
hodiny zhruba 200 lidí, kte(í na set-
m'lém nám'stí vydr%eli, vydalo k Li-
dovému domu. Tam p(edali petice
z kraj&, vyz#vající sociální demokraty
ke zru"ení koalic s komunisty. 

JAN PAROLEK

Nejv#t$í demonstrace proti komunismu od roku 1989

Nepodlehn#me spole%enské amnézii, zn#lo v&p"edve%er v'ro%í komunistického p"evratu

V$ichni v#dí, co byli komunisté za%, p"esto je n#kdo volí

Komunisté i jejich odp(rci se se$li nad hrobem
prezidenta Klementa Gottwalda

Ji)ní *echy vlna demonstrací
 p"ekvapiv# nezasáhla

www.fsv.cuni.cz
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Galerie Moderna na Masarykov!
náb"e#í ve st"edu zahájila v$stavu
Dialog, která p"edstavuje díla
um!lc% Ji"ího Kolá"e a Ladislava
Nováka. Jsou to obrazy a objekty
vy tvo"ené technikou kolá#e, froa -
sá#e nebo rolá#e. V$stava, která
vznikla ve spolupráci s olomouc -
kou galerií Mona Lisa, potrvá do
konce b"ezna.

Oba um!lci tvo"í spojnici mezi
poezií a v#tvarn#m um!ním. Kolá"
pat"il mezi zakladatele Skupiny 42.
V padesát#ch letech byl v!zn!n a vys-
tavovat mohl a$ na konci %edesát#ch
let. Po podepsání Charty 77 pob#val
ve Francii, dom& se vrátil a$ po roce
1989. Po celém sv!t! se proslavil ze-

jména jako tv&rce kolá$í, které tvo"í
nejv!t%í 'ást v#stavy.

Dal%í podstatnou skupinou d!l jsou
froasá$e Ladislava Nováka. Tato tech-
nika, které je Novák sám vynálezcem,
spo'ívá ve zmuchlání papíru a násled-
n! naná%ením barvy a konturováním.
Ladislav Novák, p&vodní profesí u'i-
tel, m!l nejblí$e ke katolické linii
'eské poezie a pozd!ji k surrealismu. 

Zahájení v#stavy prob!hlo ve stylu
undergroundu za ú'asti muzikant&
Vratislava Brabence a Joa Karafiáta ze
skupiny (e Plastic People Of the Uni-
verse. Zazn!la zhudebn!ná báse)
„Vá$en# pane Kolá"“, která je sou'ástí
stejnojmenné Brabencovy sbírky.

TEREZA HAASOVÁ

Dlouho o'ekávaná událost divadelní
sezóny je tady, lístky jsou ji$ m!síce
zcela vyprodané. Balet Národního di-
vadla p"edstavuje sv!tovou premiéru
unikátního p"edstavení. Na divadel-
ních prknech se poprvé objeví insce-
nace lu$icko-srbské legendy z p"elo-
mu 17. a 18. století, temn# p"íb!h pln#
'erné magie, nebezpe'í a lásky, která
hory p"ená%í. Tane'ní horor má podle
vedení Národního divadla ambici za-
ujmout diváky v%ech generací, p"ede-
v%ím v%ak teenagery.

Hlavní postavou p"íb!hu je Krabat,

chlapec na prahu dosp!losti, fascino-
van# 'ernou magií a vidinou vlastní
moci. Postupem 'asu poznává, jak je
temnota nebezpe'ná a zachrání jej
láska, která má nejsiln!j%í kouzlo.
P"ed stavení z pera re$isérského tan -
de mu Kuka'ka-Trpi%ovsk# choreo -
graficky ztvárnil Jan Kodet.

„Temn# tane'ní p"íb!h je pln# fy -
zick#ch a dynamick#ch choreografií,“
"ekl Luká% Trpi%ovsk# pro server
mistnikultura.cz . „Jde o sou'asn#
tanec, kdy se i oby'ejné gesto ruky
stává magick#m tane'ním prvkem.

Zacíle ním na dospívající mláde$ kla -
deme d&raz i na silnou vizuální strán -
ku inscenace. Scéna Jakuba Kopec -
kého se inspirovala krom! jiného
opu% t!n#mi industriálními budovami
Libereckého kraje, které postupn!
pohlcuje p"íroda. Kost#my pak vytvo -
"ila Sa%a Grus ková p"edev%ím s ohle-
dem na dynamick# pohyb tane'ník&.
Snad nejd&le $it!j%í stránkou vedle
choreografie je uhran'iv! temná a a$
filmov! plastická hudba Zby)ka Ma -
t!j&,“*  vypíchl Trpi%ovsk# nejd&le$i -
t!j%í osobnosti, které se na p"edstave -
ní podílely.

Na rozdíl od jin#ch moderních ba -
let& +arod!j&v u'e) není zmatenou
sm!sicí barevn#ch sv!tel, k#'ovit#ch
kulis a p"ehnaného ozvu'ení. Hudba
je velmi decentní. Hlavní linku vedou
smy'ce, dramati't!j%í momenty pod-
kreslují harfa a baskytara. Kulisy jsou
jednoduché, kost#my praktické, cho -
reo grafie nenásilná. V%e dohromady
tvo"í neskute'n! siln# zá$itek.

MARIE ANDRESKOVÁ

Uctít památku literáta Arno&ta
Lustiga, od jeho# smrti letos uply -
nuly dva roky, se rozhodli jeho nej -
bli#&í p"átelé 26. února v divadle
Komedie. 'lenové V$boru Ceny
Arno&ta Lustiga vzpomínali na au-
tora z druhé vále(né vlny (tením
povídky Chvíle hned po ránu z kni-
hy Démanty noci. 

Cena Arno%ta Lustiga se poprvé
ud!lovala loni 8. b"ezna. Pavel Smut-
n#, prezident +esko-izraelské smí%ené
obchodní komory, v Komedii uvedl, $e
zalo$ili Cenu Arno%ta Lustiga, aby
oslavili Lustigovu osobnost. Cht!li ji
ud!lovat za n!co, co jej p"ipomene
nebo ho zp"ítomní. Heslo, které cenu
doprovází, je: Odvaha, state'nost, lid-
skost a spravedlnost. „Odvaha a sta -

te' nost dnes pro mnoho lidí spl#vá.
Arno%t je p"esn! ten 'lov!k, jeho$
jméno tato velká cena má nést. Pro'?
Proto$e byl génius, proto$e byl 'lov!k
a proto$e byl chybn# 'lov!k. Arno%t
byl 'lov!k dvacátého století a dotáhl to
velmi svi$n! a$ do století jednadva -
cátého. Kolem n!j %ly d!jiny. Ta cena
není pro zidealizovaného proroka, ale
je od 'lov!ka 'lov!ku,“ "ekl Smutn#.  

Uctít památku slavného spisova tele,
mezi jeho$ nejznám!j%í díla pat"í t"eba
Dita Saxová nebo Modlitba pro
Kate"inu Horowitzovou, se ten ve'er
rozhodli krom! Smutného také pub-
licista a esejista Jefim Fi%tejn, nakla-
datelka a p"ítelkyn! Arno%ta Lustiga
Markéta Mali%ová, nakladatel a 'len
Rady +esko-izraelské smí%ené ob-

chodní komory Petr Motejl, léka"
a p"edseda v#boru Ceny Arno%ta Lus -
tiga Jan Pirk, tajemník Federace $i-
dovsk#ch obcí a viceprezident Sv!-
tového $idovského kongresu Tomá%
Kraus a operní p!vkyn! So)a +ervená. 

Lustigova dcera Eva, která je sama
literátka, nejprve namítala, $e cena
m&$e Lustiga jako autora odcizit a ten
tak bude pro p"í%tí generace pouze
podstatn#m jménem. P"ála si, aby se
na jejího otce nezapomn!lo také jako
na autora, ale nakonec souhlasila.
A únorové vzpomínkové 'tení, kter#m
provázel herec Luká% Hejlík, bylo
d&kazem, $e Lustigovo dílo je stále
pro 'tená"e zajímavé a $ije sv#m vlast-
ním $ivotem.

VERONIKA NOVÁKOVÁ

To je motto leto&ního, ji# 15. ro( -
níku festivalu dokumentárních fil -
m% o lidsk$ch právech Jeden sv!t.
Nejen o lidsk$ch právech, ale také
o médiích, zdravotnictví, ekologii
nebo #ivotním stylu, bude 102 film%
ze 30 zemí. P"ehlídka, kterou po"á -
dá 'lov!k v tísni ve spolupráci s'es -
kou televizí a firmou Crocodille,
prob!hne od 4. do 13. b"ezna v Pra -
ze. Poté se st!huje do dal&ích 40
m!st 'eské republiky. 

Festival zahájí snímek State'ná srd-
ce od re$isérky Kari Anne Moe.
Mláde$ norsk#ch politick#ch stran se
na ostrov! Utøya spole'n! u'í, jak fun-
guje politika. Do poklidné atmosféry
v%ak vpadá Anders Breivik a norská
spole'nost se musí s tragickou zku%e -
ností vyrovnat. P"ekvapením jsou t"i
nové 'eské filmy. Je to snímek Heleny
T"e%tíkové o $ivotních osudech rom-

ského muzikanta: Vojta Lavi'ka – na-
horu a dol&, film Zde)ka Bri'kovské -
ho o svérázném sibi"ském samotá"i:
Fenomén/Du%evní komfort Jurije
Petrovi'e a kone'n! premiéra doku-
mentu Sylvie Dymákové ,mejdi
o nekal#ch praktikách na tzv. prodej -
ních zájezdech pro seniory. Dal%ími
lákav#mi snímky jsou Radioman,
o bezdomovci, je$ si tyká s hollywood-
sk#mi hv!zdami, Zachovat si tvá",
p"íb!hy pakistánsk#ch $en zmrza-
'en#ch kyselinou, nebo P"íb!h hack-
tivist& o skupin! hacker& Anony-
mous. Tyto a dal%í filmy budou pro -
mítány v pra$sk#ch kinech Ponrepo,
Sv!tozor, Atlas, Evald, Francouzsk#
institut a ve velkém sále M!stské kni-
hovny. Zájemci si mohou opat"it
akreditaci za 440 K', nebo zakoupit
jednorázové vstupné 90 K'. 

JAKUB DU)EK

Film re$iséra Michala -abky, kter#
m!l p&vodní premiéru plánovanou ji$
na 31. ledna, se dnes kone'n! dostává
do kin. D!j je v%ak p"íli% zmaten# na
to, aby se líbil %ir%ímu publiku. 

Kamarádi na Fifin'iny narozeniny
vyrá$ejí na v#let do Prahy. Tam se sho -
dou náhod setkávají s Rudolfem II.,
kter# se vydal do budoucnosti, aby
na%el kámen mudrc& a zachránil krá -
lovství. Po mnoha peripetiích se jim to
nakonec doopravdy povede. D!j 'asto
odbo'uje a to'í se, a$ se dostává do
finální 90. minuty. B&hvípro' je do p"í -
b!hu zapletená je%t! vedlej%í d!jová
linie zlod!j&, kte"í ukradnou zlaté cih-
ly. P"íb!h p&sobí p"íli% vyum!lkovan!
a chvílemi a$ nesmysln!. A' je to po-
hádka, tak 'lov!ka zkrátka mate,
kdy$ hrdinové telefonují z roku 2013
do st"edov!ku rádci Rudolfa II. D!j
ne ní pouze %patn#, najdeme tam i n! -
kolik opravdu vtipn#ch scének, na p"í -
klad ve chvíli, kdy Rudolfa odvezou
do blázince. Nicmén! by tv&rci zvole -
ním reáln!j%í roviny d!je filmu ne -
u%ko dili. 

Pro men%í d!ti by mohl mít i hodno-
tu nau'nou. Dozví se n!co málo o vlá -
d! Rudolfa II., také se podívají do his-
torického centra Prahy, co$ by ur'it!
nebylo %patné, kdyby se ve filmu Sta -

rom!stsk# orloj nenacházel na Pra$ -
ském hrad!. 

Divák nejvíc ocení poveden# da -
bing, kde usly%í p"ední 'eské herce,
nap"íklad Ivana Trojana, Ji"ího Lábu -
se nebo Ond"eje Brzobohatého.  

Film je pro cílovou skupinu kolem
osmi let, tv&rci ji$ v mal#ch divácích
vidí kupní sílu. Je nabit# skryt#mi re -
klamami. P"átelé neustále konzumují
produkty sponzor&. Pojídají ka$dé
ráno tvarohov# krém, pijí d!tskou
limo nádu a Bobík se nejrad!ji nacpá -
vá lízátky.

Nep"íli% %.astn# je zp&sob grafic ké -

ho zpracování ve stylu moderní pro -
storové animace. P"ipomíná spí% ne -
kvalitní televizní seriál ne$ film, kter#
by m!l b#t promítán v kinech. Tv&rci
by se víc p"iblí$ili 'asopisové p"ed-
loze, kdyby se dr$eli dvojrozm!rné
kla siky. Podle nich by to ale byl velk#
problém, proto$e by klasick# kreslen#
film museli d!lat v Ma/arsku, Bul-
harsku nebo Indii. 

Film je podle distributora pro celou
rodinu, vtípky pro dosp!lé v n!m na-
jdeme také, i p"esto se ale zalíbí spí%
d!tem a zap"isáhl#m fanou%k&m +ty" -
lístku. KATE*INA S+SOVÁ

Povídka Chvíle hned po ránu
p"ipomn#la Arno$ta Lustiga

Bojíte se sná$et? 
Historickou budovu Národního divadla roztan%í 
Krabat, balet &arod#j'v u%e( má dnes premiéru

Tanec !arod"jov#ch u!)& Foto Hana Smejkalová

Cizí element na !eském dvore!ku? Foto +lov!k v tísni

Slavná !tve$ice hrdin%. Foto archiv

V)tvarníci Ji"í Kolá" a Ladislav Novák
vedou dialog v*galerii Moderna

&ty"lístek ve slu+bách krále se bude líbit hlavn# d#tem
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Vít!zové hereck"ch kategorií Daniel-Day Lewis, Jennifer Lawrenceová, Anne Hathaway, Christoph Waltz. Foto Jan Tauber

Milan Baro# p$i návratu na Bazaly Foto MAFRA

PRAHA - !erven" koberec, honosné
ve#erní $aty, záblesky fotoaparát%,
zástupy znám"ch osobností i nat& $e -
n"ch fanou$k% byly k vid&ní p'ed Dol-
by (eater v Los Angeles. Noc 24. led-
na pat'ila p'edávání cen Americké fil-
mové akademie, která, letos u) po p&-
taosmdesáté, p'edávala Oscary za nej -
lep$í v"kony ve filmovém pr%myslu.

Filmem roku se stalo Argo Bena Af-
flecka, kter! se vedle re"ie chopil i jedné
z hlavních rolí. Argo je thriller, jen" se
opírá o skute#n! p$íb%h a vypráví o tajné
operaci na záchranu americk!ch ruko-
jmí v Íránu. „&ivot vás mockrát srazí na
kolena, ale musíte se znovu postavit,"
prohlásil pak rozzá$en! A'eck se so( -
kou nad hlavou.

Presti"ního Oscara za re"ii získal Ang
Lee za snímek Pí a jeho "ivot. Tchajwan-
sk! re"isér tak porazil i re"isérskou le -
gen du Stevena Spielberga. Pí a jeho "i -
vot se také zárove) stal v*bec nejúsp%( -
n%j (ím filmem, z deseti nominací pro m% -
nil #ty$i. Vít%zem kategorie herec v hlav -
ní roli se stal Daniel-Day Lewis za ztvár -
n% ní Abrahama Lincolna. Tím se stal
prv ním hercem, kter! získal u" t$etího
Oscara za hlavní roli. Filmová akademie
pak p$ekvapila, kdy" ud%lila so(ku za
vedlej(í mu"skou roli ve filmu Nespou -
tan! Django Christophu Waltzovi. P*vo-
dem Raku(an tak prom%nil ob% své
dosavadní nominace, ob% navíc obdr"el
za p*sobení ve filmu Quentina Taranti-
na. „Má úcta,“ pronesl Waltz na po#est
pora"en!ch kandidát*. Django pak p$i-
nesl druhou cenu i samotnému Taranti-
novi, a to za nejlep(í originální scéná$.
„Cením si toho, proto"e letos byl rok
scénárist*,“ pod%koval.

Vít%zn!mi here#kami se staly Jennifer

Lawrenceová za hlavní roli v romantické
komedii Terapie láskou a Anne Hatha -
way za ztvárn%ní tragické vedlej(í role
Fantine v muzikálu Bídníci. „Je to pro
m% velká #est, d%kuju. Musím pod%ko-
vat Hughu Jackmanovi, jsi nejlep(í!“
Cizojazy#n!m filmem roku a zárove)
historicky druh!m rakousk!m oscaro -
v!m snímkem se stala Láska Michaela
Hanekeho.

Nejlep(ím animovan!m filmem uply -
nulého roku byla podle akademik* Re-
belka. V dal(ích technick!ch kategoriích
zvít%zily Pí a jeho "ivot (hudba, kamera,
vizuální efekty), Bídníci (mix zvuku), 30
minut po p*lnoci a Skyfall (st$ih zvuku).
Nejlep(í filmovou písní se stala Skyfall
britské zp%va#ky Adele. V ostatních ka -
tegoriích si svého jediného Oscara p$i -
psala Anna Karenina (kost! my), svou
sbírku roz(í$ily Argo (st$ih, adaptovan!
scéná$), Lincoln (v! prava) a Bídníci
(makeup).

Moderátorsk! v!stup Setha MacFar-
lana p$íli( neoslnil. N%kte$í televizní kri -
tici ho odsoudili jako nudného, pr* -
m%rného a dokonce i urá"livého – a to za
píse) „Vid%li jsme va(e prsa“, ve které
vyjmenovával, v jak!ch filmech se svlékly
n%které here#ky. V hlasování o nejkrás-
n%j(í (aty zvít%zila Jennifer Lawren ceová,
oscarová vít%zka za film Terapie Láskou,
v bíl!ch (atech Dior Haute Couture.
Paradoxn% v(ak kv*li nim p$i cest% pro
cenu zakopla na schodech, oka m"i t% se
v(ak zvedla a do(la si pro své oce n%ní.
+esk!m divák*m zprost$edkoval t$i

a p*l hodinov! ceremoniál kanál HBO.
Filmoví fanou(ci mohli sledovat p$ím!
p$enos u televizních obrazovek nebo
v kin% Sv%tozor.

MARIE VALENTOVÁ

P$ed deseti lety se #eská fotbalová liga
vyh$ívala na dvanáctém míst% "eb$í#ku
národních koeficient*, podle n%ho" se
ur#uje nasazování t!m* z jednotliv!ch
zemí do evropsk!ch pohár*. Dvanácté
místo znamenalo p$ímou ú#ast v ne-
jpresti"n%j(í fotbalové sout%"i Lize mis-
tr* pro vít%ze domácí ligy a start v p$ed-
kole pro vicemistra. V posledních p%ti
letech se v(ak #esk! koeficient zhor(il
natolik, "e se +esko usadilo a" na neli-
chotivé devatenácté p$í#ce, která nejen
"e nezaru#uje mo"nost mít p$ímého
ú#astníka v "milioná$ské" sout%"i, ale
také zaji(,uje pouze jednoho zástupce
v p$edkolech.

P$ed sezonou se zdálo b!t nereálné,
aby +esko letos patnáctou p$í#ku, je"
jako poslední zaji(,uje dva ú#astníky
v p$edkolech, atakovalo, nicmén% díky
nejvyveden%j(ímu ro#níku za posled-
ních víc ne" 15 let se tento sen pomalu
za#íná stávat realitou. K tomu, aby se
+esko na k!"enou pozici dostalo, je

pot$eba, aby plze)ská Viktoria pronikla
alespo) do semifinále, #i dokonce do
finále Evropské ligy. Na první pohled
trochu nereálná p$edstava, av(ak
v soubojích s v%hlasnou Neapolí sv%$en-
ci trenéra Vrby ukázali, "e mohou #elit
komukoliv. Jen je (koda vy$azení Sparty
na h$i(ti lond!nské Chelsea, kde se
pra"sk! vicemistr rval o postup a" do
posledních vte$in. Nicmén% i tak lze
leto(ní pohárové v!sledky pova"ovat za
mimo$ádn! úsp%ch - v"dy, +esko v tom-
to ro#níku nahrálo tém%$ dvojnásobek
bod* ne" Nizozemsko #i stejn! po#et
jako bohaté Rusko. Gambrinus liga je
tedy po mnoha letech útlumu velice
blízko k návratu ke sv%tl!m dn*m ze za-
#átku tisíciletí - pokud by se Plzni tato
senzace letos nepoda$ila dotáhnout do
konce, bude zde velká (ance v p$í(tích
letech, jeliko" propastnou bodovou ztrá-
tu vytvo$enou za poslední roky se ji"
tak$ka poda$ilo smazat.

JAKUB ZBO*IL

Základní #ást florbalové extraligy sp%je
ke svému záv%ru a o#i hrá#* a fanou(k*
sm%$ují k vy$azovacím boj*m. Kolo p$ed
koncem tabulce vévodí Vítkovice t$i bo -
dy p$ed st$e(ovick!m Tatranem. Pra" -
sk! celek, pokud chce pom!(let na ví t%z -
ství v základní #ásti, musí porazit v sobo-
tu v domácím prost$edí Otrokovice
v základní hrací dob% a doufat, "e lídr
z Ostravy nezíská na h$i(ti Chodova ani
bod. Ve vítkovickém dresu p$ijede o prv -
ní místo v tabulce bojovat také mlad!
úto#ník a talent #eského florbalu Luká(
Hájek. 

V&t$ina expert% pasuje Vítkovice na
nejv&t$ího kandidáta na titul. Máte vy
osobn& skromn&j$í cíle?

Ná( t!m se sna"í ka"d! rok hrát o ty
nejvy((í p$í#ky. Tento rok se nám da$í
a hrajeme atraktivní a ú#eln! florbal.
Máme (irok! kádr kvalitních hrá#*, tu -
dí" na nic jiného ne" na titul nem*"eme
myslet.

Osmi#ka t"m% pro play-o+ je ji)
kompletní. Diskutujete u) v kabin&,
koho si vyberete jako soupe'e pro
#tvrt finále? V minul"ch dvou ro#ní -
cích to byli v)dy brn&n$tí Buldoci. Bu -
de tomu tak i letos?

Hlavními adepty pro ná( v!b%r jsou
mladící z pra"ského Future a práv% Bull-

dogs Brno. Definitivn% se asi bude hlaso-
vat v (atn% po zápase s Chodovem, nebo
to jednodu(e rozhodne trenér Mrázek.
!tvrtfinálov" souboj s m&stsk"m ri-

valem FBC Ostrava vás neláká?
Co se t!ká atmosféry a celkové sledo -

vanosti, tak by tahle série byla skv%lá, ale
musíme taky vzít v potaz, "e FBC Ostra-
va má v t!mu spoustu kvalitních hrá#*
a myslím, "e do #tvrtfinále by to byl pro
nás nejt%"(í soupe$.

Probojují se podle vás do semifinále
t"my ,,velké #ty'ky“ (Vítkovice, Tat -
ran St'e$ovice, Mladá Boleslav, Cho -
dov), nebo m%)e n&kdo ve #tvrtfinále
p'ekvapit? 

V poslední dob% mi p$ijde, "e extrali-
ga je velice vyrovnaná. V(echny t!my (ly
v!konnostn% nahoru. Liga je tak atrak-
tivn%j(í pro fanou(ky. Ka"d! z tzv.-TOP4
m*"e v prvním kole play-o. klop!tnout.
Pro m% je nejv%t(í adept na vy$azení ve
#tvrtfinále Mladá Boleslav, která nep$ed-
vádí zcela vyrovnané v!kony. 

U) máte z lo,ska zku$enost se Su-
perfinále, kdy o vít&zství rozhoduje
jedin" zápas. Líbí se vám tento nov"
model, nebo jste zastáncem p%vodní
koncepce, kdy se finále hrálo na t'i ví -
t&zné zápasy?

Jsem zastánce p*vodního modelu.

V jednom jediném zápase hraje velkou
roli (t%stí, ale v sérii na t$i vít%zná utkání
u" musíte prokázat kvalitu. Na druhou
stranu chápu, "e Superfinále je velmi
atraktivní pro diváky i pro sponzory. 

B&hem sezóny jste se pohyboval na
p'edních místech kanadského bodo -
vá ní extraligy a jednu dobu jste ho
dokonce i vedl. Cítíte se jako lídr t"-
mu, na jeho) góly fanou$ci i spo lu -
hrá#i spoléhají?

Samoz$ejm% se sna"ím v ka"dém zá-
pase vst$elit branku a pomoci tak mu" -
stvu, ale "e bych se cítil jako lídr, to
v "ádném p$ípad%. Ná( t!m má t$i vyrov-
nané p%tky a ka"d! hrá# je schopen
rozhodovat zápasy. 

Na první akci národního t"mu v no -
vém reprezenta#ním cyklu (p'átelsk"
dvojzápas se -v"carskem) pozval tre -
nér Cepek spoustu mlad"ch hrá#%,
va$e jméno ale v nominaci nefigurova-
lo. Uvidíme vás je$t& letos v reprezen-
ta#ním dresu?

Bohu"el, nominaci jsem nedostal
a ani jsem o tom s trenérem nemluvil.
Mo"ná to bylo zp*sobeno m!m herním
útlumem v druhé p*lce sezóny. Musím
na sob% tvrd% pracovat a doufám, "e do
reprezentace jednou nakouknu. 

MATYÁ- BOK.VKA

OSTRAVA – Fotbalista Milan Baro$ si
po jedenácti letech v zahrani#í znovu
oblékl dres Baníku Ostrava. Jedna -
t'icetilet" úto#ník nastoupil v sobotu
23. února proti !esk"m Bud&jovicím
na posledních dvaadvacet minut, po -
v&st kanon"ra ale nepotvrdil. Zápas
skon#il bezbrankovou remízou.

Kdy" se Baro( v 68. minut% objevil na
h$i(ti, v ochozech ostravského stadionu
to v$elo. Necel!ch dev%t tisíc divák* tles -
kalo a vyvolávalo jméno nejv%t(í sou#as-
né hv%zdy Baníku. P$íznivce domácích
neodradilo ani husté sn%"ení a teplota
pohybující se kolem nuly. „Fanou(k*m
obrovsky d%kuju za podporu i za to, "e
v takovém po#así p$i(li na stadion. At-
mosféra byla fantastická," $ekl Baro( po-
dle agentury +TK po utkání.

V tu chvíli nejsledovan%j(í mu" na
h$i(ti dal n%kolika nará"e#kami vzpo -
menout na nejlep(í léta své kariéry, k do -
konalosti m%l ale zatím daleko. „Nebylo
by férové Milan*v v!kon hodnotit, by,
p$i zpracování mí#e #i p$i h$e na jeden
dva dotyky prokázal, "e je velk!m fotbal-
istou,“ komentoval pro +eskou televizi
Baro (*v v!kon tre nér Ostravy Martin
Pulpit. Na h$e nej lep(ího st$elce Eura
2004 se nejvíce po depsalo tréninkové
i zápasové man ko. Poslední sout%"ní
utkání odehrál loni v #ervnu na mistro-
vství Evropy proti Portugalsku. 

Historicky druh! nejlep(í st$elec #es -
ké reprezentace po zápase neskr!val ne-
spokojenost s v!sledkem a op$el se také
do ligového vedení. Jarní #ást podle n%j
za#íná p$íli( brzy. „Terén byl podmá -
#en!, #lov%k se v tom bo$il. Kdyby se to
hrálo t$eba o m%síc pozd%ji, tak je deset
stup)* a terén je normální." citoval Ba -
ro(e +esk! rozhlas.

B!val! hrá# Liverpoolu nebo Lyonu se
b%hem zimní p$estávky do +eska vrátil
z Galatasaraye Istanbul, kde se cel!
podzim p$ipravoval individuáln%. P$es -
to "e m%l n%kolik nabídek ze zahra ni#í,
rozhodl se posílit sestupem ohro"enou
Ostravu. Ve(kerá jeho finan #ní odm%na

jde na nov! projekt v!chovy mláde"e.
„Milan je srdcem baní kovec, ale tohle je
prost% nevídané gesto, které nezaslou"í
nic jiného ne" ohromn! obdiv," citovala
+T Baro(ova agenta Petra Pasku.

Baro( podepsal s ostravsk!m celkem
smlouvu do léta 2014, v mate$ském klu -
bu ale pravd%podobn% z*stane pou ze do
konce leto(ního ro#níku. V sou#asné do -
b% se v(ak dle sv!ch slov soust$edí v! -
hrad n% na domácí sout%". Fotbalisty
Baníku #eká v p$í(tím kole první t!m
tabulky Viktoria Plze) a hv%zdn! úto# -
ník se na zápas plánuje stoprocentn%
p$ipravit. „Te/ budu mít dvou a" t$ífá-
zov! trénink. Zále"í, jak se budu p$ed
Plzní cítit. Je to osm dn*,“ $ekl Baro( pro
+eskou televizi.

JI*Í VIKTORA

85. ro#ník p$edávání Oscar% nem&l jasného vít&ze

Luká" Hájek: Liga je vyrovnaná, ale my myslíme na titul

Baro" po letech zpátky v Baníku

Plze'ská jízda Evropou vrací
Gambrinus lize za"l( lesk


