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SSD a KS!M by pod-
le agentury STEM zís-
kaly v aktuálním vo-

lebním pr"zkumu silnou
ústavní v#t$inu 138 hlas".
Naopak strany sou%asné
vládní koalice by dohroma-
dy neobdr&ely ani 20 %
hlas". A to je dva roky od
voleb, kdy ODS, TOP 09 a
politická raketa jménem
V#ci ve'ejné obdr&ely po-
hodlnou v#t$inu ve sn#-
movn#, pro %eskou pravici
tristní v(sledek. Za sou-
mrak pravicov(ch partají si
v$ak mohou jejich p'edsta-
vitelé sami. Jejich v$udy-
p'ítomn( alibismus, neuti-
chající kauzy a p'edev$ím
nedodr&ování p'edvoleb-
ních slib" voli% vnímá. So-
ciální demokraté a komu-
nisté si ji& mnou ruce a bo-
humínské usnesení zaka-
zující jejich koali%ní spolu-
práci se pravd#podobn#
brzo stane hudbou minu-
losti.
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Hollande má #anci posunout
Francii dop$edu, ale stejn% tak
ji m&'e stáhnout do stejného
pr&#vihu, k jakému mí$í
(pan%lsko. V p$ípad% Francie
by to byl problém je#t% v%t#í.
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Kate"ina Sou$ková

Nejistota, která se vzná$í
nad politick(m v(vojem v ze-
mích eurozóny, se odrá&í i v si-
tuaci na evropsk(ch trzích. Tr-
hy nep'ízniv# zareagovaly na
vít#zství socialisty Hollanda ve
Francii, kter( deklaroval, &e
$krty ji& nejsou nevyhnutelné a
sní&ení zadlu&enosti bude
mo&né i p'i zachování sou%as-
ného modelu sociálních slu-
&eb. P'edev$ím se ale na tr&ní

situaci projevily 'ecké volby,
které prozatím nep'inesly
uspokojiv( v(sledek, a politic-
k( osud zem# je stále nejist(.
)ádná ze t'í nejúsp#$n#j$ích
stran není schopna sestavit
vládu a *ecko s nejv#t$í prav-
d#podobností sm#'uje k no-
v(m parlamentním volbám.
Reálnou hrozbou z"stává i od-
chod zem# z eurozóny, proto&e
proevropské strany podporují-
cí setrvání v m#nové unii mají
i v mo&n(ch dal$ích volbách

nízkou $anci na úsp#ch.
!len vedení Evropské cent-

rální banky (ECB) Jörg Asmus-
sen upozornil, &e pokud *ecko
chce získat dal$í finan%ní po-
moc a z"stat v eurozón#, tak
musí uplat+ovat dojednaná
ekonomická opat'ení. „Roz-
hodnutí z"stat v zón# jednot-
né m#ny je v rukou *ek". Musí
jim b(t jasné, &e k programu
rozpo%tové úspornosti není al-
ternativa,“ zd"raznil Asmus-
sen.

Indexy sv#tov(ch i evrop-
sk(ch akcií od za%átku kv#tna
konstantn# oslabují. MSCI
World se propadl o více ne& t'i
procenta, index evropsk(ch ak-
cií Stoxx Europe 600 spadl na
%ty'm#sí%ní minimum 248 bo-
d". Hlavní index pra&ské burzy
PX v%era klesl na 893 bod", te-
dy pod hranici 900 bod", pod
kterou se dostal naposledy
v lednu. 

S trval(m poklesem se dlou-
hodob# pot(kají i evropské

banky. V posledních dnech
oslabovaly p'edev$ím $pan#l-
ské finan%ní ústavy. Bankovní
skupina BFA, která vlastní
Bankii, dokonce po&ádala o
%áste%né zestátn#ní. Podle
agentury Reuters &ádá banka
státní p"j%ky v objemu asi 4,5
miliardy eur (p'ibli&n# 113,6
miliardy K%). Pokud k zestátn#-
ní skute%n# dojde, bude Ban-
kia v po'adí ji& %tvrt(m $pan#l-
sk(m finan%ním ústavem, kter(
podobn( osud postihl. 

Janett Roubková

Spole%nost Facebook zahá-
jila sérii prezentací p'ed inves-
tory, které vyvrcholí pravd#po-
dobn# 18. kv#tna vstupem Fa-
cebooku na burzu Nasdaq, kde
bude stát po boku Googlu,
Applu i Microsoftu. Úvodní ro-
adshow se jako mluv%í zú%ast-
nil i sám majitel spole%nosti
Mark Zuckerberg, kter( na
Manhattanu p'edstavil plány
podniku do budoucna.

Facebook chce své akcie na-

bízet za 28 a& 35 dolar", co& je
o n#co mén#, ne& se p'edpo-
kládalo. Podle v(po%t" by tak
m#la b(t firma ohodnocena na
77 a& 99 miliard dolar", p'i-
%em& samotn( Facebook získá
zhruba 11 miliard dolar".
Vlastník nejpopulárn#j$í soci-
ální sít# na sv#t# by se tak stal
jedni%kou v objemu prodan(ch
akcií v porovnání s ostatními
internetov(mi firmami v dob#,
kdy na burzu vstupovaly – na-
p'íklad Google byl v roce 2004
po vstupu na burzu ocen#n na

23 miliard dolar" a doposud
v tomto ohledu dr&el prim.

Sociální sí, Facebook má
dnes p'es 900 milion" u&ivate-
l", její obliba v$ak na interne-
tu klesá a lidé vyu&ívají i dal-
$ích sítí podobného charakte-
ru – nap'íklad v USA se do ve-
dení dere Twitter, v Rusku nad
Facebookem jasn# vít#zí vlast-
ní sociální sí, vkontakte.ru a
v !ín#, kde sociální sít# podlé-
hají tvrdé cenzu'e, je to Wei-
bo. Otázkou tedy je, zda bu-
dou investice do Facebooku

v(hodné. Ohe+ debat rozdm(-
chává také fakt, &e zisk firmy
v posledním %tvrtletí klesl me-
ziro%n# o 12 %.

P'esto se vstup Facebooku
na burzu 'adí mezi nejo%eká-
van#j$í finan%ní události roku.
!e$i si ale sv"j podíl spole%-
nosti nekoupí – akcie budou
toti& k dispozici p'edev$ím
americk(m investor"m. Zuc-
kerberg i nadále z"stane v#t$i-
nov(m vlastníkem firmy a tu-
dí& si s ní bude moci d#lat
prakticky cokoli.

Investo!i si mnou ruce - 
Facebook vstupuje na burzu

“Pokud Facebooku
plány vyjdou, 
vyd!lá 11 miliard
dolar".

Nejist" osud #ecka se odrazil na evropsk"ch trzích

%ecko, tragédie, 
volby nebo 
deus ex machina… 

Klí"ová slova, 
kter)mi oblíben) 
publicista 
Radek Bla'ek 
na stran! 2
komentuje 
sou"asn) v)voj 
v!krizí zmítaném 
stát%. Dostanou 
se po volbách 
k moci nacionalisté, 
"i radikální levice? 
Je mezi nimi v&bec 
rozdíl? Úsp%ch 
extremist& 
ka'dopádn% ohro'uje 
demokracii. 
Jak) bude osud 
zem% olympsk)ch 
boh&?
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N
ad #eckem u$ více ne$ rok visí Damokl%v
me!, tam"j&ím obyvatel%m to v&ak z'ej-
m" nevadí. Dokonce se rozhodli za!ít na-

'ezávat provaz, na n"m$ !epel visí. Jak jinak si
vysv"tlit úsp"ch extremist% z obou stran politic-
kého spektra o víkendov(ch volbách? 

Zemi, kde se zrodila demokracie, nyní hrozí
její oslabení. Ve volbách toti$ slavily úsp"ch
p'edev&ím strany, které odmítají pot'ebnost
&krt% a staví se do opozice v%!i Evropské unii.
Nacionalistická strana Zlat( úsvit, její$ symbol
p'ipomíná svastiku a lídr diktátora, sice na poli-
tické map" oficiáln" stojí v(razn" vpravo, ale
v protievropské, protiimigrantské a rozhazova!-
né politice si m%$e klidn" podat ruce s ultrale-
vicovou Syrizou. Ne nadarmo se 'íká, $e kdo jde
po'ád víc a víc doprava, se nakonec objeví nale-
vo (a naopak).

Syriza hlasit" odmítá nejen &et'ení, ale také
jakékoliv hospodá'ské reformy, které by pomoh-
ly zv(&it konkurenceschopnost a omezit pov"st-

nou 'eckou byrokracii. Naopak ml!í v otázce bo-
je s korupcí ve státní správ". Jediné 'e&ení,
které radikální levice nabízí, je zv(&ení daní bo-
hat(m, odmítnout splácet státní dluhy a um"le
zv(&it zam"stnanost vytvo'ením nov(ch pracov-
ních míst ve ve'ejném sektoru.

Zh(!kaní #ekové si neuv"domují, $e pokud
neuvolní se&n"rovan( trh, nezavedou reformy 
a nese&krtají p'ebujel( sociální stát, skon!í ve
vlnách zapomn"ní 'eky Styx, nebo) se u$ nena-
jde nikdo, kdo by jim je&t" byl ochoten pomoci.
A král Midas, jeho$ dotek m"ní v&echno v ryzí
zlato, nejspí& nep'ijde.

Roli rozmazleného dít"te, je$ z plna hrdla 've,
kdy$ ho starostlivá maminka chce vzít k dokto-
rovi, umí #ecko hrát dob'e. Socialistick( princip
deus ex machina (v tomto p'ípad" vlastn" spí&
Europa ex machina), kter( po!ítá s tím, $e se
v$dycky nakonec objeví pomoc sh%ry, ale fungu-
je pouze na jevi&ti. Ve skute!ném sv"t" se za
v&echno platí.

Málokdo. Málokdo by po podzimu !ekal, $e si o ti-
tul zahrají fotbalisté Plzn" a Liberce. Málokdo by
po v(h'e Sparty v Liberci tipoval, $e H'ebíkovi sv"-
'enci budou kolo p'ed koncem mimo hru.

Kdekdo. Kdekdo si po domácích prohrách Spar-
ty s Plzní a P'íbramí 'ekl, $e letos na titul pro t(m 
z Letné titul nevypadá. Kdekdo – a m"l pravdu.

Ka$d(. Ka$d( se ptá, pro! Sparta ne!ekan" klo-
p(tala a pro! po remíze v p'edposledním kole p'i-
&la o &anci získat ligov( primát. V zim" v klubu
prob"hly v(razné zm"ny, ano.  Spar)any na ja'e
spole!n" s nev(razn(mi v(kony provázela sm%la,
jist". Ale jednu záva$nou skute!nost stále opomí-
jíme.

Fotbal je sport, vá$ení. A takové v"ci se ve spor-
tu stávají. Ji!í Linhart

S
arkozy se p"kn" zapotil, kdy$ prosazoval
úsporná opat'ení. Jeho nástupce François
Hollande, pro n"koho populista, pro jiné-

ho spása Francie, vstoupil do Elysejského palá-
ce. Slibuje politiku r%stu namísto Sarkozyho
politiky &krt%. Duo Merkozy kon!í.

Angela Merkelová i David Cameron podporo-
vali v kampani Sarkozyho. Merkelová po ned"li
'ekla, $e p'ivítá Hollanda v N"mecku s otev'e-
nou náru!í (a ani jí nic jiného nezb(vá), p'esto-
$e p'ed volbami ho nep'ijala. Pro n"meckou
kanclé'ku tak za!ne období hledání v"!n(ch
kompromis%. Hollande chce do ji$ podepsané-
ho fiskálního paktu o rozpo!tové odpov"dnosti
vlo$it opat'ení na podporu r%stu a zam"stna-
nosti, co$ ale v Berlín" odmítají.

Odchod Sarkozyho a 'ecké volby zamávaly se
sv"tov(mi burzami. Co lze o!ekávat od socialis-
ty v !ele druhé nejv"t&í ekonomiky EU, se nedá
p'edpovídat. Hollande by m"l vy'e&it, jak dostat
Francii a pota$mo Evropu z hospodá'sk(ch a fi-
nan!ních patálií, a k tomu pot'ebuje Merkelo-
vou. Nov( prezident chce 75% daní zkrouhnout
Francouze s p'íjmem nad 1 milion eur ro!n".
Konzervativní list Le Figaro ov&em upozornil, $e
v takovém p'ípad" hrozí odchod bohat(ch Fran-
couz% za ni$&ími dan"mi t'eba do sousedního
*v(carska. Hollande tudí$ mo$ná nevybere to-
lik, aby byl schopen nalít peníze do ekonomiky,

i kdy$ sliby o podpo'e zna!ky made in France
zní skv"le, Francouzi nebudou pracovat za !ín-
ské platy. Jednalo se tedy spí& o populistick(
krok, kter( se p'esn" trefil do nálady, v jaké sv"t
je. V USA bojuje hnutí We are 99 % proti onomu
jednomu nena$ranému procentu. V Praze se za-
se aktivisté rozhodli po vzoru americk(ch p'átel
z Occupy Wall Street obsadit park na Klárov"
(co$ ov&em zdaleka nezní tak, jako kdy$ okupu-
jete nejv"t&í finan!ní centrum sv"ta).

Hollande má &anci posunout Francii dop'e-
du, ale stejn" tak ji m%$e stáhnout do stejného
pr%&vihu, k jakému mí'í *pan"lsko. V p'ípad"
Francie by to byl problém je&t" v"t&í. Hollanda
!ekají tuhé !asy. Jak velkou !ást sv(ch slib% spl-
ní, to by nev"d"li ani v delfské v"&tírn", pokud s
#eckem nezkrachovala.

„Francouzi volbami vyjád'ili svou nespokoje-
nost a p'ání, aby v zemi do&lo ke zm"nám,“ 'íká
Julien Dumont, Francouz $ijící v Praze. „Doufají,
$e Hollande p%jde p'íkladem a republika se sta-
ne vzorem. Hodn" lidí si pamatuje, $e Sarkozy
pozval Kadáfího na ob"d, $e si zv(&il plat o 70 %,“
pokra!uje. Hollande oznámil, $e si hodlá sní$it
plat o 30 % a zárove+ dodal, $e jmenuje premié-
ra, kterého pov"'í sestavením nové vlády. Parla-
mentu zatím vládne pravice. „Francouzi mají po-
cit nejistoty,“ 'íká Dumont nakonec. A v nejistot"
je te, i celá Evropa. Jen Sarkozy u$ má jasno.
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Mluviti st!íbro, 
konati zlato

Kdy Putinovi dojde, 
"e ropa jednou dojde?

Nikola Krejcarová

M
inistr vnitra varoval
p'ed korupcí !eskou
ve'ejnost u$ v roce

2001. Stanislav Gross tehdy
vtipnou kampa+ orámoval
hesly jako „Nedávám úplatky,
neberu“, nebo vtipn"j&í „Mi-
nistr vnitra varuje: Korupce
po&kozuje charakter“. Jak to
s panem Grossem a jeho fi-
nan!ními aférkami dopadlo,
nemusím jist" p'ipomínat.

Po letech se my&lenka na
zamezení !erného p'iv(d"lku
op"t vrací schválením „Etické -
ho kodexu ú'edník% a zam"st-
nanc% ve'ejné správy“. Pream-
bule v(mluvn" hlásá: „Smys -
lem tohoto kodexu je vytvá -
'et, udr$ovat a prohlubovat
d%v"ru ve'ejnosti ve ve'ejnou
správu.“ Po zku&enostech z
posledních m"síc% je otáz -
kou, jestli se dá v!era p'ijat(
etick( kodex brát up'ímn",
nebo jen jako pouhá snaha
o!istit jméno !eské vlády ale-
spo+ p'ed zraky jejích vlast-
ních obyvatel – voli!%. D%v"ra
k tuzemsk(m politik%m pokul-
hává daleko za jejich !asto
p'ekvapiv" vysok(m p'íjmem.
Mnozí ob!ané je vidí spí&e
jako entomologickou sbírku
ne$ sbor reprezentant% -eské
republiky. 

I p'esto je tento krok vlády
vnímán pozitivn": zahrnuje
jak snahu zlep&it komunikaci
ú'ad% s ve'ejností, tak samot-

n( chod ve'ejné správy. Kodex
vybízí zam"stnance k ostra$i-
tosti. Ka$d(, kdo je sv"dkem
uplácení, klientelizmu !i
jiného neetického jednání, je
povinen své zji&t"ní nahlásit.

Ale! Jak p'im"t zam"st-
nance, aby se p'edpisy z ko -
dexu 'ídili, kdy$ mají pouze
doporu!ující charakter? Mar -
n" jsem hledala jakoukoli
zmínku o vymahatelnosti. Ne-
nalezla jsem té$ $ádn( návod,
jak ne$ádoucí chování bez -
pe!n" rozpoznat. Dal&ím pro -
blémem je ochrana ohla&o-
vatel%. P'i oznámení korupce
ve vy&&ích pozicích oby!ejn(m
ú'edníkem je více ne$ prav -
d"podobné, $e tento poctivec
p'ijde o místo – pokud si
nenechá zaplatit za své ml!e -
ní. Vzpome+me zprávu z min-
ulého t(dne. Ve !tvrtek -Ro
uve'ejnil v(sledek kontroly
$elezn(ch konstrukcí mostu
na dálnici D47. Soudní znal -
kyn", která upozornila na je-
jich &patn( stav, byla hned
dru h( den propu&t"na. 

A to nejsou jediná úskalí
tohoto vst'ícného gesta ko -
dexu. Mo$ná by bylo ú!inn"j&í
jít ve'ejnosti p'íkladem ne$
jen p'episovat na'ízení a se -
stavovat nová, roz&í'ená do-
poru!ení etického jednání.
Malé d"ti se u!í od sv(ch
rodi!%, „malí“ ú'edníci od
„velk(ch“. Dokud nezmizí ko-
rupce z vlády, nezmizí ani
z jin(ch ú'ad%.  

Anna Zunová

P
odle o!ekávání se nov(m
rusk(m prezidentem stal
po !ty'ech letech op"t

Vladimir Putin, a uvolnil tak
post ministerského p'edsedy.
V úter( se pak se&la 450!len-
ná Státní duma (dolní komora
tamního parlamentu) a 299
hlasy zvolila nov(m premié-
rem Dimitrije Medved"va.

Mohlo by se zdát, $e se te-
dy de facto nic zásadního ne-
zm"ní a $e tato ro&áda je
pouze formální zále$itostí.
Rusko by teoreticky mohlo
pokra!ovat v u$ zavedené po-
litice a na dále prosperovat.
Nová hlava státu to ale nebu-
de mít tak snadné. Rusko je
toti$ poslední dobou !ím dál
více závislé na exportu ropy a
zemního plynu. I kdy$ vypus-
tíme fakt, $e se jedná o neob-
novitelné zdroje a jednou zá-
konit" musí dojít, zakládat
svou ekonomiku na jediném
odv"tví s sebou nese mnoho

dal&ích úskalí. 
Tak nap'íklad – Putin vehe-

mentn" slibuje, $e rozpo!et
jeho zem" se bude i nadále
zvy&ovat. Zárove+ ale nemá
v plánu n"jaká viditeln"j&í
úsporná opat'ení. Kde tedy
hodlá vzít finance, kter(mi
chce naplnit státní kasu? Od-
pov", na tuto otázku se sama
nabízí – z ropy.  Koneckonc%,
u$ te, cena za barel závratn"
roste, a zatímco p'ed p"ti lety
stál 80 dolar%, koncem leto&-
ního února se prodával do-
konce o 40 dolar% drá$. Kdy$
si ale odmyslíme zisky z této
nerostné suroviny, vyjde nám,
$e rozpo!et velmoci je v&ech-
no, jen ne p'ebytkov(. 

M%$eme tedy jen doufat, $e
v budoucnu ji$ po t'etí zvole-
n( prezident najde alternativ-
ní ekonomickou cestu. Pokud
se tak toti$ nestane, m%$e do-
jít k tomu, $e zanedlouho bu-
dou ceny benzínu za litr za!í-
nající na trojku jen nostalgic-
kou vzpomínkou…
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Jistá nejistota pro Francii

"ecká tragédie: deus ex 
machina funguje jen v divadle

Matou#
Hartman

“Hollande má
!anci posunout
Francii 
dop"edu, ale
stejn# tak ji 
m$%e stáhnout
do stejného 
pr$!vihu, 
k jakému mí"í
&pan#lsko.

Radek Bla"ek

“Syriza hlasit# 
odmítá nejen 
!et"ení, ale také
jakékoliv 
hospodá"ské 
reformy

GLOSA DOPIS "TENÁ!KY

Fotbal je sport, vá#ení Ka!d" maturant reportérem a fejetonistou 
Pokud je pravda, !e sou"ástí maturitní písemné práce z "eského jazyka m#!e

b$t napsat fejeton nebo dokonce reportá!, jako st%edo&kola"ka bych se proti tako-
vému zadání bou%ila. 

Nedovolili bychom si !ádat po uchaze"ích do bakalá%ského studia !urnalistiky,
aby v p%ijímacích testech psali takové útvary. U fejetonu proto, !e vy!aduje !ivotní
zku&enosti, aby adept neopakoval jen obecn' platné pravdy. U reportá!e je to je&t'
slo!it'j&í. Jednou z podmínek je osobní p%ítomnost, to známé vid't na vlastní o"i,
sly&et na vlastní u&i. Reportér by m'l uvád't zdroje, p%iblí!it souvislosti, citovat
existující osoby, zachytit atmosféru. N'kdy je pot%eba se na místo události vrátit
n'kolikrát, hledat v archivech, prost' znát víc, ne! nakonec "tená%i %ekneme. Au-
tor nebo autorka fejetonu i reportá!e by m'li hodn' "íst ty, kte%í podobné útvary 
s úsp'chem u! publikovali. Ne !e by jich nebylo dost, ale lze t'!ko uv'%it, !e matu-
rant v'nuje poslední p#l rok jen takové p%íprav'. 

Publicistické !ánry, jako je práv' fejeton a reportá!, probíráme a! ve druhém
semestru.  A na napsání mají studenti "trnáct dní. A stejn' se jim první pokus
n'kdy nepovede.

Barbora Osvaldová
Autorka je vedoucí katedry !urnalistiky na Fakult' sociálních v'd Univerzity

Karlovy
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Expozice

Hrady a zámky otvírají své 13. komnaty
Magická atmosféra. Pou!ení a zárove# zábava. Zá$itek. Dobro-
dru$ství. Roz%e&ení rébusu jako pointa náv&t"vy. Na to v&ech-
no ji$ pát'm dnem lákájí organizáto%i akce Otev%te 13. komna-
tu !esk'ch hrad( a zámk(. Revolu!ní projekt si klade za cíl ob-
vyklé prohlídky prom"nit v interaktivní hru pro ve%ejnost, spo-
jit p%íjemné s u$ite!n'm.

„U$ u brány zámku na vás nenastoupí $ádn' student s navr-
!en'mi letopo!ty. Na jeho míst" bude stát postava z minulosti
hradu !i zámku v atraktivním kost'mu," vysv"tluje Ji%í Senohrá-
bek ze Zlatého pruhu Polabí, zpracovatel projektu Otev%te 13.
komnatu. Na po!átku v'letu nap%í! historick'mi sídly obdr$í
ka$d' cestovní pas a se vstupenkou také hrací kartu.  Po ús-
p"&ném rozlu&t"ní tajenky pak náv&t"vník získá jeden klí!. P%i
nasbírání 7 z 10 klí!( se jim otev%e 13. komnata v objektu dle
jejich v'b"ru. 

Ka$dá památka se bude prezentovat  vlastním nezam"nitel-
n'm pokrmem nebo v(ní. „Cílem je zasáhnout v&echny smysly
náv&t"vník(. Tedy prost%ednictvím nejen sluchov'ch a zrako-
v'ch, ale i !ichov'ch a chu)ov'ch zá$itk( zapsat konkrétní his-
torické místo, na kterém jim bylo dob%e a kde se nenudili,"
shrnul Ji%í Senohrábek.

Projekt financovan' z fond( Evropské unie myslí také na vir-
tuální cestovatele. M($ete si zahrát i flashovou hru za jednu
z 10 postav, které se ke konkrétní památce vá$ou. Organizáto%i
po!ítají s nár(stem náv&t"vník( minimáln" 10% oproti roku
2010, co$ znamená zhruba asi 6000 lidí navíc. Podrobné infor-
mace o jednotliv'ch hradech a zámcích zapojen'ch v projektu
naleznete na www.otevrte13komantu.cz.

Eva Némethová

PÓDIUM

Legenda sv!tového tance znovu v"Praze 
*eskou metropoli nav&tívil po sedmi letech Min Tanaka - je-
den z nejv'znamn"j&ích p%edstavitel( moderního tance butó.
Poprvé sem tento kontroverzní tane!ník zavítal v roce 1984.
Tehdy bylo jeho vystoupení tajné a spat%ilo ho jen pár nejza-
sv"cen"j&ích divák(. +okoval svou nahotou a netradi!ním po-
jetím pohybu, v tehdej&ím *eskoslovensku nevídan'm. Jako
první tu p%edvedl butó – tanec japonské avantgardy. Butó je
zvlá&tní p%edev&ím tím, $e od um"lce vy$aduje p%em"nu jeho
vnit%ních pocit( do fyzického projevu. Pohyby jsou n"kdy navíc
a$ nesnesiteln" pomalé. Tanec nemá $ádnou pevn" stanove-
nou choreografii jako nap%íklad balet, celkové provedení je zá-
vislé pouze na v(li interpreta. Je tak originální, jak originální je
jeho p%edstavitel. Práv" proto lze butó pokládat za neustálou
snahu o hledání odpov"dí, co je to tanec. 

Min Tanaka se u nás proslavil b"hem devadesát'ch let sv'-
mi vystoupeními v klubu Na Chmelnici, sériemi p%edstavení
Sv"cení jara v Národním divadle nebo jeho spole!n'm vystou-
pením s Johnem Calem v Divadle Archa. P%i jeho znovuotev%e-
ní, po ni!ivé povodni v roce 2002, tan!il Tanaka uprost%ed
proudu %eky Vltavy.

Jeho $ivotní filozofií je propojení tance a farma%ení. Spolu
s tane!níky ze své skupiny Tokason $ije na dvou farmách v ho-
rách prefektury Jamana&i. Dojí$d"jí za ním desítky mlad'ch
um"lc(, aby se zú!astnily náro!ného tréninkového cyklu Body
Weather (T"lesné po!así). Ka$dé léto také po%ádá mezinárodní
festival Dance Hakushu. 

!aneta Dernerová

Klá&ter Broumov – Loupe$nick' synek Lotrando
Zámek D"!ín – *ern' rytí% (Zikmund z Vartenberka)
Hrad Grab&tejn – Svatá Barbora
Zámek Chlumec 
nad Cidlinou – Hrab" &pr'ma% (Oktavián Kinsk')
Zámek Ka!ina – Hrab"cí duch Rudla
Hrad Kost – Kat He%man
Zámek Kozel – Sk%et Radou&
Zámek Lou!e# – Bílá paní
Zámek Slati#any – ,okejka Lata Brandisová
Slezskoostravsk' hrad 
v Ostrav" – Lotr Jáchym Zahozenec

Jan P!ru#ka

N
ov" uvád"ná inscenace
!inohry Národního di-
vadla Blázniv' den aneb

Figarova svatba ve svi$ném
tempu mísí motivy francouz-
ské klasicistní komedie a sou-
dob'ch inovací. Na prknech
Stavovského divadla je nám"t
Beumarchaisovy veselohry o$i-
ven originální hudbou Ale&e
B%eziny, kter' se inspiroval
Mozartov'mi melodiemi. Ne-
mén" atraktivní aspekt p%ed-
stavení je návrat Richarda
Kraj!a do souboru Národního
divadla po &esti letech. Kraj-

!(v Figaro v&ak není stopro-
centn" p%esv"d!iv' – váhá me-
zi rolí lstivého sluhy a vzbou-
%ence proti spole!ensk'm kon-
vencím (vy&&ím vrstvám). 

Soubor pod vedením leckdy
provokativního re$iséra Micha-
la Do!ekala se musel zhostit
nelehkého úkolu – vedle sv'ch
hereck'ch rolí !asto imitovali i
operní p"vce. Vysok' falzet
Cherubína tu napodobuje
mlad' Miloslav König. P"vecká
intermezza p%edvádí i Miroslav
Donutil alias hrab" Almavivi.
Hudební stránka je v(bec !as-
to stav"na do pop%edí. Kapela
v orchest%i&ti podle operních
zvyklostí zahájí inscenaci p%e-

dehrou, i jednotlivé obrazy
jsou protknuty mixem jazzu,
klasiky a sborov'ch v'stup(
Vysoko&kolského sboru UK.
Pavla Beretová v roli Zuzanky
v jednu chvíli usedne za bub-
ny, aby s Richardem Kraj!em
na protest proti hrab"ti p%ed-
vedli variace na Anarchy in the
UK od punker( Sex Pistols. 

Rázu p%edstavení odpovídá i
první !ást jeho názvu –  Bláz-
niv' den. Celkov" p(sobí hra
sice kompaktn" (i kdy$ její
kontinuitu ob!as zajistí práv"
a$ hudební intermezza), ale
n"které v'stupy vyzní dojmem
zbyte!ného p%edvád"ní se. P%i-
spívají k tomu i kost'my, které

jsou zna!n" r(znorodé. Kraj!o
se producíruje s vizá$í finan!-
ního poradce v saku s úzkou
módní kravatou, kde$to ostat-
ní jsou oble!eni sice v'st%ed-
n", ale v"rni dobovému stylu,
p%i!em$ t%eba „hrab"“ Donutil
má vysoko vy!esanou paruku.

Mezi hlavní lákadla Figara
pat%í v'kony „mlad'ch pu&ek“
Pavly Beretové a Miloslava
Königa, dále nápaditá hra na
schovávanou v posledním d"j-
ství a také bu%i!sk' proslov Ri-
charda Kraj!a proti elitám. Bo-
hu$el v&ak jeho Figaro z(stává
na pomezí mazaného li&áka a
odhodlaného v(dce vzbou%en-
c(.

Adéla Sk$ivánková

Pro otev%ení vlastního kamenného ob-
chodu nejoblíben"j&ího $enského do-
pl#ku pot%ebujete odvahu, trp"livost a
po!áte!ní men&í kapitál, %íká úsp"&ná
designérka kabelek Lucie Michalcová.
Ve sv'ch t%iadvaceti letech má za se-
bou n"kolik v'stav, p%ehlídek a spolu-
práci s módním festivalem Code:Mo-
de.  Práv" navrhla novou letní kolekci
a se sv'mi originálními modely r(z-
n'ch tvar( a barev se chystá prorazit i
v zahrani!í.

Vystudovala jste od"vní návrhá#-
ství a od roku 2008 navrhujete ka-
belky Mum Ray. Bylo slo$ité otev#ít
si vlastní obchod v centru Prahy?

P%ekvapiv" nebylo. M"la jsem u$
rozjet' online obchod a z n"ho vyd"la-
né peníze jsem si &et%ila. S po!áte!-
ním kapitálem mi pomohli i rodi!e,
celkov" jsem pot%ebovala tak 50 tisíc.
Na za!átku bylo ale nejd(le$it"j&í mít
velkou odvahu a trp"livost.

Jak kabelky vyrábíte? Pou$íváte
spí%e klasické tvary, nebo experi-
mentujete?

Nejd%ív nakreslím skicu, vymyslím
technologick' postup a vyrobím st%i-
hové &ablony. Poté nakoupím materi-
ál, nast%íhám jednotlivé díly a ty u$
pak p%edám &vadlen". Po u&ití je&t"
ru!n" dod"lám drobné úpravy, kabel-

ku nafotím, fotky &oupnu na web
mumray.cz a kabelku do krámu.  Po-
slední dobou rad"ji sázím na jedno-
duchost a vyu$ívám kvalitu materiálu
a kontrast barev ne$ slo$ité st%ihové
konstrukce.

Nedávno jste dod"lala letní ko-
lekci Bag Barries. Pracujete na n"-
jak&ch jin&ch projektech?

K nové kolekci momentáln"
chystám nafotit promo fotky, ty by se
m"ly brzy objevit na webu. *eká m"
také men&í prom"na interiéru v show-
roomu, se kterou mi bude pomáhat
pár &ikovn'ch lidí z kreativního studia
The Fake True.

A potom? Plánujete dal%í kolekci?
Do budoucna bych ráda navrhla ko-

lekci kabelek z k($e, ta u$ se pomalu
rodí, ale nechci to usp"chat. Pomalu
se sna$ím prorazit i na zahrani!ním tr-
hu. Ale vzhledem k tomu, $e se mi má
v lét" narodit miminko, budu mít te-
trochu jiné starosti. Snad bude ale
hodné a já budu moct brzy pokra!ovat
v práci.

Divadlo

Figaro v"Národním: 
Blázniv% den ve znamení klasiky i popu

Tanec

Lucie Michalcová, designérka
Po festivalu Code:Mode se chystám prorazit i v zahrani&í

'éfredaktor: Pavel Jína
Edito#i: Bezvodová, Ku!erová, Dor#áková, +trup, Dai!ová, S'korová, +najdar, Luka!ko
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Marek Sainer

Vít"z Gambrinus ligy vzejde
ze sobotního klání Liberce
s Plzní. Zatímco vedoucí Libe-
rec a Plze# své soupe$e porazi-
li, Pra%ská Sparta sv&j zápas
s Duklou Praha nezvládla a po
remíze 1:1 ztratila mo%nost ut-
kat se v posledním kole o titul.
Ligu na druhé stran" opou'tí
Bohemians 1905 bez mo%nosti
dostihnout Baník. Ostravsk(
celek se definitivn" zachránil
v(hrou nad Slávií. 

Pra%ská Sparta, která m"la
na za!átku jarní !ásti náskok

'esti bod& na druh( Liberec a
vyhrála i jarní vzájemn( zápas,
nezvládla záv"r ligy a sama se
p$ipravila o 'anci na zisk titulu.
Po prohraném finále poháru
)eské po'ty s Olomoucí tak
Sparta navíc u% druh( rok po
sob" nezíská %ádnou trofej. Ve-
doucí Liberec, kter( v minulém
kole ztratil dva body za remízu
se Slováckem, porazil Jablonec
a !ekal tak u% jen na v(sledek
zápasu Plzn" s P$íbramí. Mist-
rovská Plze# svého soupe$e
ne'et$ila a po v(h$e 5:0 p$ed-
stihla pra%skou Spartu. O titul
si to tak rozdá v sobotním klá-

ní s Libercem. Tomu sta!í zís-
kat bod za remízu, Plze# musí
bezpodmíne!n" zvít"zit, aby
pohár nad hlavu zvedli Hor-
váth a spol.

Na konci tabulky se rozhod-
lo o druhém sestupujícím. Po
Pra%ské Viktorii *i%kov se do
druhé ligy podívá dal'í pra%sk(
celek Bohemians 1905. Ten se
po bezbrankové remíze s Tepli-
cemi vrací po t$ech letech do
druhé ligy. Baník Ostrava i ví-
t"z poháru Sigma Olomouc si
ve st$ede!ních zápasech u% fak-
ticky zajistily setrvání v nejvy'-
'í sout"%i.

Ji!í Linhart

Citizens v roce 2008 kou-
pil saudskoarabsk( 'ejk
Mansour bin Zayed. Ten

za!al klub 't"d$e dotovat a roz-
hodl se, %e vytvo$í t(m pln(
hv"zd, kter( bude porá%et i ty
nejslavn"j'í soupe$e. To se mu
nakonec poda$ilo a letos, o
!ty$i roky pozd"ji, sta!í t(mu
trenéra Manciniho ud"lat k ti-
tulu v anglické Premier League
poslední krok. Od prvního titu-
lu po 44 letech jej d"lí vít"zství
nad QPR.

Rudí +áblové m"li je't"
p$ed m"sícem náskok osmi bo-
d& a zdálo se, %e obhájí lo#ské
prvenství. Jen%e po sérii bodo-
v(ch ztrát rival& ze City se do-
stavily nezdary i u United. A

tak se z osmibodového odstu-
pu stal nejprve p"tibodov(,
posléze t$íbodov( a po vít"z-
ství ve vzájemném zápase se
Citizens díky lep'ímu skóre do-
stali p$ed svého hlavního riva-
la.

Do konce ligy zb(vá posled-
ní zápas – City doma p$ivítají
Queens Park Rangers, t(m ze
17. místa tabulky, United ces-
tují na h$i't" 11. Sunderlandu.
Platí jednoduché po!ty – sv"-
$enci sira Alexe Fergusona mu-
sí získat více bod& ne% konku-
renti a titul bude jejich. ,ance
na takov(to v(sledek jsou v'ak
mizivé a málokdo pochybuje,
%e by si t(m okolo kapitána
Kompanyho nechal jedine!nou
'anci vzít.

Tím by Mansour napodobil

úsp"ch Romana Abramovi!e a
jeho Chelsea, kterou rusk(
podnikatel koupil v roce 2003 a
o dv" léta pozd"ji ji sv(mi pet-
rodolary dotáhl a% na vrchol
Premier League. Tu Blues
ovládli je't" dvakrát – v letech
2006 a 2010.

Roky 2007, 2008, 2009 a
2011 pat$ily Manchesteru Uni-
ted. Ten tak p$ipomíná osam"-
lého bojovníka, jen% !elí moc-
n(m nájezdník&m, zosobn"-
n(m Romanem Abramovi!em
a  Mansourem bin Zayedem,
kte$í bezhlav" vyhazují peníze
za hv"zdy sv"tové t$ídy a !eka-
jí, %e úsp"chy p$ijdou samy.
Letos to z$ejm" vyjde Mansou-
rovi, !lenovi královské rodiny
SAE a p$edsedovi ropné spo-
le!nosti ADUG.Marek David

Úto!ník Jan Koukal s
bran ká$em Petrem
Mráz kem byli dopsáni

na soupisku p$ed ve!erním ut-
káním s Loty'skem. Trenér
Alois Hadamczik tak reagoval
na poslední v(voj play-off
NHL, kdy se mu po vy$azení
Philadelphie omluvil Jaromír
Jágr. 

Ten se v rozhovoru pro )TK
sv"$il, %e s ú!astí na MS nepo-
!ítá. „Tak za prvé na to nemám
a za druhé si nemyslím, %e
bych n"komu pomohl,“ $ekl.
Obránce Pavel Kubina u% p$ed
!asem prohlásil, %e s reprezen-
tací skon!il, jedinou mo%nou
posilou je tak nejvíce bodující

)ech v play-off, Jakub Vorá!ek.
„Zítra máme kontrolu u léka$e.
Jsem docela omlácen(, byl
jsem letos n"kolikrát zran"n(,
tak%e uvidíme. Musím se na to
vyspat a potom se rozhodnu,“
prohlásil. P$íjezd naopak po-
tvrdil Martin Erat z Nashvillu,
kter( se k mu%stvu p$ipojí v
pátek.
)esk( t(m se po dvou dnech

volna, b"hem kter(ch si hrá!i
na spole!né ve!e$i vy$íkali n"-
které v"ci, dnes ve 20:15 st$et-
ne s t(mem Loty'ska, kter( na-
posled smetl Itálii 5:0. Nejv"t-
'í hrozbou pobaltského státu
je mlad( objev Miks Indra'is 
z Metalurgu Liepaja, kter( je 
s p"ti body !tvrt(m nejpro -
duktivn"j'ím hrá!em 'ampio-
nátu.

Ve v!erej'ích zápasech se
nejprve Slováci protrápili k v(-
h$e 4:2 nad hou%evnat(m Ka-
zachstánem, kdy% na rozdíl
dvou gól& odsko!ili a% v po-
slední minut" st$elou do od-
kryté branky. V na'í skupin" si
první v(hru p$ipsali Norové,
kdy% bez problém& porazili Itá-
lii 6:2. Ve ve!erním duelu pak
$ádn" potrápili favorita z Ka-
nady ,v(ca$i. Vyrovnan( pr&-
b"h rozhodl a% ve 49. minut"
Ryan Getzlaf a Kanada se tak
po v(h$e 3:2 posunula na první
místo skupiny A. Druhé Finsko
má v'ak o zápas mén". V na'í
skupin" B z&stávají suverénní
,védové, kte$í si poradili s ne-
'kodn(mi N"mci 5:2.

Vladan Van"k

,pan"lsk( souboj o triumf
v Evropské lize vyhrálo
madridské Atlético. Své-

ho konkurenta z Bilbaa porazi-
lo ve finálovém klání v Buku-
re'ti rozdílem t$ídy 3:0 a po
dvou letech se op"t raduje z ví-
t"zství v této sout"%i. Lví podíl
na v(sledku m"l p$edev'ím ko-
lumbijsk( st$elec Radamel Fal-
cao.

O osudu utkání rozhodly
dva góly z kopa!ek Falcaa, kte-
r( se stal s dvanácti góly nej-
lep'ím st$elcem sout"%e. T$etí
branku pak p$idal brazilsk( zá-
lo%ník Diego, jen% v Atléticu
hostuje z n"meckého Wolfs-
burgu. Za Bilbao hrozilo p$ede-
v'ím úto!né duo Iker Muniain
a Fernando Llorente, je% v'ak
ve sv(ch 'ancích selhali.

Na konto Atlética po vyhra-
ném finále p$ibyly hned 3 mili-
ony eur, Bilbao získalo o mili-

on mén". Pro Atlético to zna-
mená ji% druh( titul v Evropské
lize. Tato sout"% je následnicí
n"kdej'ího Poháru UEFA, je%
se hrál pod tímto názvem na-
posledy v roce 2009, kdy zvít"-
zil ,achtar Don"ck s !esk(m
reprezentantem Tomá'em
Hübchsmannem. Nejúsp"'n"j-
'ími t(my v historii Poháru
 UEFA jsou italské velkokluby
Juventus a Inter, které sout"%
vyhrály t$ikrát a jednou skon!i-
ly na druhém míst".

Tenis
Modrá antuka v#Madridu zatím 
$ádná p!ekvapení nep!inesla
Do 'pan"lského hlavního m"sta v tomto t(dnu sm"$ují zraky snad ce-
lé tenisové ve$ejnosti. Bohat" dotovan( turnaj tu hrají jak mu%i, tak
%eny.

Na netradi!ním povrchu zatím zaváhal jen jeden favorit. Z %enské-
ho pavouka vypadla nasazená trojka Petra Kvitová. Ve druhém kole
podlehla dal'í )e'ce Lucii Hradecké hladce ve dvou setech a neobhá-
jí tak lo#sk( triumf. Sv"tová jedni!ka Azarenková p$e'la p$es Ivanovi-
!ovou a ve !tvrtfinále narazí na )í#anku Na Li. Své osmifinálové sou-
boje dnes sehrají ,arapovová a Radwa#ská. 

Mezi mu%i se na sv&j postup hodn" nad$el Federer v souboji s Rao-
ni!em. Prohrál první set, ve druhém u% ale Kana+ana p$ehrál a ve t$e-
tím zvít"zil v tie-breaku. Do osmifinále postoupili také Djokovi! s Na-
dalem, Murray se p$ed startem z turnaje odhlásil kv&li bolestem zad.
Ve h$e z&stávají i )e'i. Radek ,t"pánek sice v!era nedokázal postou-
pit p$es antukového specialistu Ferrera, Berdych si ale ve druhém ko-
le poradil s Andersonem a dnes se utká s Monfilsem. Pavel Jína

MS hokej

!e"i vyrukují na Loty"e s Koukalem
a Mrázkem, Jágr nep#ijede

Premier League

United vs. City
Manchestersk# souboj tradice a dotací

Gambrinus liga

O mistrovi rozhodne superfinále

Evropská liga

Kanon$r Falcao za#ídil Atléticu
v$hru v Evropské lize

Giro d´Italia: Kreuziger stoupá
po!adím

26
V!"asovce dru#stev na 32 km 
dojela Kreuzigerova stáj Astana 
na t$etím míst%. Ve "tvrté etap% 
Gira d´Italia dojela s!odstupem 
22 vte$in na vít%ze Garmin-
-Barracuda. &esk' cyklista si 
polep(il na 26. pozici a na vedoucího 
Navardauskase ztrácí 40 vte$in.
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