
Vojenské jednotky libyjského
diktátora Muammara Kaddáfí-
ho postupují k hlavní povstalec-
ké baště Benghází. Kaddáfího
syn Sajf Islám ve středu prohlá-
sil, že do 48 hodin bude „po
všem“, a vyzval povstalce ke
složení zbraní.

Kaddáfí se domnívá, že rebelové
uposlechnou rozkazu armády, aby
se vzdali, a k boji o Benghází vůbec
nedojde. Jeho syn Sajf Islám odpůr-
cům režimu doporučil, aby se s ro-
dinami vystěhovali do Egypta. 

Podle agentury Reuters zahájilo
ve středu Kaddáfího dělostřelectvo
útok na město Misuráta. „Bombar-
dují nás ze tří stran. Používají i tan-
ky,“ řekl agentuře Reuters do telefo-
nu Muhammad, jeden z obyvatel
Misuráty. Při úterních bojích poblíž
Adžedábíje zpomalili povstalci po-
stup armády na Benghází, vzdálené
od ní asi 150 kilometrů. Samotné
město Adžedábíja padlo do rukou
armády téhož dne.

Francie, Británie a Libanon ve
středu předložily Radě bezpečnosti
OSN v New Yorku návrh rezoluce,

která by poskytla příslušný mandát
k zavedení bezletové zóny v Libyi.
Rada se ale ani po osmi hodinách
jednání na ničem nedohodla. Roz-
hodnutí by mělo padnout dnes.
Český prezident Václav Klaus se na
summitu EU o situaci v Libyi po-
stavil proti zřízení bezletové zóny.

Podle posledních neověřených

informací jeden z armádních pilotů
dezertoval a se svým strojem pod-
nikl sebevražedný nálet na bunkr
v Tripolisu, kde žije Kaddáfí. Na-
před shodil své bomby na kasárny
a pak zamířil s letounem do areálu.
Kaddáfího syn Chámis prý skončil
v nemocnici s popáleninami.

Markéta Březinová
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Žena při kontrole ozáření Foto AP

Libyjská města, v nichž probíhají boje. Foto ČT24

l V Bahrajnu šest lidí mrtvých
Tři civilisti a tři policisté přišli o ži-
vot při jedné z protivládních de-
monstrací v bahrajnském království.
Občané země žádají odchod krále,
protestují od 14. února. Po Egyptě
a Libyi je Bahrajn oficiálně třetí
muslimskou zemí, kde se lid proti
svému vůdci bouří.
l Europol zatknul 180 lidí pode-
zřelých z pedofilie
Mezinárodní vyšetřovací tým odhalil
internetové fórum, které zveřejňova-
lo dětskou pornografii. Síť má své
sídlo v Nizozemí, podezřelí jsou ale
i členové například z Itálie, Kanady
nebo Thajska. Vyšetřovatelé také za-
chránili 230 dětí, které byly k pedofi-
lii využívány. Jedná se údajně
o zneškodnění největší sítě pedofilů
na internetu.
l Obojky pro slony mají odradit
pytláky 
Keňa se rozhodla znovu zasáhnout
proti pytlákům, kteří stále baží po
vzácné slonovině. Ochranáři národ-
ního parku Tsavo chtějí osmi slo-
nům přidělat speciální obojky, po-
mocí nichž a systému GPS budou
slony sledovat. Zároveň má pro-
gram napomoci tomu, aby se sloni
dostávali méně do kontaktu s lidmi.

Daniela Tkadlečková       

l Za pašování kokainu 10 a 13 let
vězení
Krajský soud ve Zlíně včera odsoudil
dvě ženy za pašování kokainu na 10
a 13 let. Obžalované se proti rozsud-
ku odvolaly. Zásilka z Kolumbijské
Bogoty, která směřovala do Zlína,
obsahovala láhev s téměř půl kilo-
gramem kokainu. V prosinci 2008 ji
zadrželi britští celníci. Po domluvě
s českou stranou předali balíček
k doručení zásilkové službě DHL. Ce-
stu zásilky nadále sledovala policie.
Počátkem ledna 2009 zadržela Ná-
rodní protidrogová centrála ve Zlíně
tři osoby, které si přišly zásilku vy-
zvednout. Kokain objednala Sloven-
ka dlouhodobě žijící v Madridu, kte-
rá u soudu dostala 13 let. Druhou
ženu odsoudili na deset let. Na akci
se podíleli také dva muži, jeden
z nich byl však zproštěn obžaloby
a případ druhého projedná soud.
l Policie našla v pražské Troji
ostatky pohřešované dívky
Včera objevila policie nedaleko mís-
ta jejího zmizení ostatky devítileté
Aničky, která byla pohřešovaná od
října loňského roku. Tělo bylo zahra-
báno hluboko v zemi na místě, kde
policie už několikrát hledala i s po-
mocí psů. Kateřina Korábková

Nukleární hrozba vyhání statisíce
Japonců na jih země. Padesát
z nich i přes působící záření bo-
juje s přehřátým reaktorem.

Již šestý den se hrstka pracovní-
ků japonské jaderné elektrárny Fu-
kušima I. snaží zmírnit následky po
pátečním zemětřesení a vlně tsu-
nami. Zaměstnanci se i přes vysta-
vení unikající radiaci snaží korigo-
vat nouzové chlazení reaktorů, aby
tak zabránili většímu úniku záření
do okolí. Čekají přitom na dokon-
čení stavby elektrického vedení
k Fukušimě. Obnovené dodávky
proudu by totiž umožnily rychleji
snižovat teplotu vyhořelého paliva
v reaktorech. S chlazením třetího
reaktoru pomáhaly také vrtulníky,
které na něj ze vzduchu shazovaly
vodu.

Z oblasti kolem elektrárny mezi-
tím odjelo zhruba 200 tisíc lidí, kte-
ří hledají bezpečí na jihu země.
Obyvatelé velkých měst kromě
obav z radioaktivity bojují také
s nedostatkem elektřiny. Kvůli od-
stavení jaderných reaktorů na vý-
chodním pobřeží zavedly elektrárny
kontrolované dodávky energie. Na-
příklad dvanáctimilionové Tokio je
tak rozděleno do několika oblastí,
které se o elektřinu střídavě dělí.
Ve středu uniklo z poškozeného re-
aktoru dosud nejvíce záření, vítr ho
však odehnal nad oceán.
K dalšímu výbuchu prozatím nedo-
šlo, ale tlak v krizovém třetím reak-
toru nadále mírně stoupá.

Naposledy se v elektrárně ozval
výbuch ve středu a postiženy dosud
zůstávají 4 z celkových 6 reaktorů.
Japonská vláda už v pondělí nařídi-
la evakuaci obyvatel v okruhu 20 ki-
lometrů a lidem v zóně do 30 kilo-
metrů doporučila nevycházet z do-
mů. Podle českých odborníků na
jadernou energetiku je takové
opatření prozatím dostatečné, v ja-
ponských městech však strach z ja-

Uniklou radiaci z Fukušimy vítr žene nad oceán

Vzdejte se a k boji o Benghází nedojde,
vzkázal povstalcům Muammar Kaddáfí

derné katastrofy stoupá. Navzdory
zažité spořádanosti Japonci hro-
madně skupovali vybavení a potra-
viny z poloprázdných obchodů.
Mnozí, kteří už během zemětřesení
přišli o většinu majetku, navíc
houfně shromažďují zásoby benzí-
nu. Před čerpacími stanicemi se
proto v posledních dnech tvoří
i několikakilometrové fronty. Obavy
tak nutí Japonce k přesunu na jih
země.

Problémy mají také letiště, kde
se shromažďují zájemci o odlet ze

země. V Japonsku se v uplynulých
dnech nacházelo i zhruba 250 Če-
chů, část z nich dnes na letiště
v pražských Kbelích dopravila dvě
vojenská letadla. Letecké speciály
mířily do Japonska původně pro
stovku členů České filharmonie,
kteří jsou v zemi na turné, kvůli na-
pjaté situaci v zemi ale dostaly
přednost ženy a děti. Nakonec díky
nižšímu zájmu odletělo i 41 filhar-
moniků. 

Závažnost japonské krize doklá-
dá i včerejší televizní vystoupení cí-

saře Akihita, který takto hovoří k li-
dem jen výjimečně. Mezi Japonci
oblíbený vladař vyjádřil vůli ve
zlepšení situace. „Celý národ se po-
dílí na záchranných operacích a já
se modlím za to, aby práce záchra-
nářů rychle pokračovala,“ citovaly
agentury z Akihitova projevu.

Hlavní pozornost Japonska
i zbytku světa se po odeznění zá-
plav začala soustředit právě na fu-
kušimské reaktory. Při páteční zá-
plavové vlně zde selhal chladicí
systém a nahromaděný vodík poté
několikrát explodoval. Technici se

po nezdaru všech záchranných
opatření rozhodli ke snižování tep-
loty v palivových článcích pomocí
mořské vody, čímž další výrobu
energie do budoucna vyloučili.

Podle Japonské jaderné agentury
úroveň radioaktivity i přes zvýšený
tlak reaktorů klesá. Záření i přes
vyšší hodnoty oproti normálu údaj-
ně není nebezpečné. I když nad ja-
ponským souostrovím včera hustě
sněžilo, předpověď je vůči Japon-
cům příznivá. Severozápadní vítr
totiž stále žene unikající páry nad
oceán. Jan Šilhan
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Jaderná hysterie zvedá ceny elektřiny v Evropě

k o m e n t á ř

Foto: Reuters
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„Po pádu komunismu jsme se oto-
čili na západ a je třeba dívat se i na
jih, východ a jiné strany.“ Prezident
Klaus to ve středu uvedl při příleži-
tosti návštěvy slovinského prezi-
denta Danila Türka v Praze, který
sem přijel zahájit česko-slovinské
podnikatelské fórum. Prezidenti na
společné schůzce jednali o konkrét-
ních možnostech hospodářské spo-
lupráce mezi oběma zeměmi, ale
i o názorech na aktuální dění. 

Oba prezidenti se shodli na mož-
nostech společných investic a za-
kládání česko-slovinských firem.
Slovinsko patří mezi třicítku zemí,
se kterými Česká republika nejvíce
obchoduje, přesto spolupráce není
dostatečná. Posílení hospodářské
spolupráce by mělo spočívat pře-
devším ve třech klíčových oblas-
tech – automobilovém průmyslu,
strojírenství a oblasti hi-tech. Spo-

lečně dnes také zahájili na půdě
ministerstva obchodu a průmyslu
česko-slovinské podnikatelské fó-
rum, od něhož si slibují navázání
obchodních kontaktů mezi oběma
zeměmi.

Stejně tak oba souhlasí s roz-
hodnutím bruselského summitu
o nezapojení EU do dění v Libyi,
kterého se Klaus zúčastnil. EU by
měla reagovat podle dalšího vývo-
je, ale neměla by zatím do situace
v Libyi nijak zasahovat. „To si lidé
musejí odehrát tam,“ řekl Klaus.

Türk dnes odpoledne ještě po-
křtí v Karolinu Univerzity Karlovy
překlad své knihy Základy meziná-
rodního práva a večer se zúčastní
koncertu z cyklu Jazz na Hradě, kde
vystoupí ostravský pianista a skla-
datel Boris Urbánek se svými hos-
ty.

Ivana Moravcová

Nového
předsedu
ČSSD zvolí
už zítra
O post prvního muže ČSSD se
v Brně utkají současný předseda
Bohuslav Sobotka a jihomoravský
hejtman Michal Hašek. Jejich šan-
ce na zvolení jsou téměř shodné.
Oba získali sedm krajských nomi-
nací. Podobné jsou i jejich pro-
gramy. Podle sázkové kanceláře
Fortuna věří lidé spíše ve vítězství
Sobotky.

Ten se do čela sociální demo-
kracie dostal po rezignaci Jiřího
Paroubka. Paroubek post opustil
po neúspěchu strany v loňských
volbách do Poslanecké sněmov-
ny. Sjezdu ČSSD se nezúčastní,
nebyl prý vhodně pozván. „Jestli
někdo považuje za pozvání to, že
jakýsi tajemník v Lidové domě se
zeptá mé asistentky, zda mám za-
jištěné ubytování, tak to nepova-
žuji za pozvání,“ prohlásil Jiří Pa-
roubek na tiskové konferenci. Je-
ho manželka Petra dokonce ze
strany vystupuje. Svůj krok odů-
vodňuje nesouhlasem s kandidá-
ty na budoucího předsedu. 

Oproti předchozím sjezdům se
volba uskuteční už v pátek. „Před-
sedu budeme volit první den, aby
se v sobotu už netaktizovalo a zů-
stal klid na práci,“ řekl mluvčí
ČSSD Martin Ayrer. Další změny
se týkají i doprovodného progra-
mu. Šest set delegátů se bude
muset obejít  bez tvrdého alkoho-
lu i večírku.  

Na čestného předsedu strany
je navržen ekonom Valtr Komá-
rek. „Rád pomohu Haškovi nebo
Sobotkovi udělat z ČSSD slušnou
stranu,“ prohlásil Komárek. Na
programu sjezdu je také jednání
o přímé volbě předsedy či povin-
ných kvótách. Ty by se týkaly po-
čtu žen na kandidátkách. 

Na sjezd do Brna zavítá Robert
Fico, který vede slovenskou stra-
nu SMER. Dorazí také kancléř
českého prezidenta Jiří Weigl.
Účast potvrdil i americký velvysla-
nec Norman Eisen. „Nebude mít
své vystoupení, ale uvažujeme
o možnosti uspořádání kulatého
stolu s ním a našimi delegáty,“
řekla Aktuálně.cz zahraniční ta-
jemnice ČSSD Kateřina Průdková.

Tereza Svítilová

Ochrana majetku nesmí ohrozit život pachatele. Pokud
se tak stane, nejedná se o zabití, nýbrž rovnou o

vraždu. Tak rozhodl minulý týden Nejvyšší soud. Aby
soud definoval čin jako zabití, musí ve prospěch majitele
hovořit polehčující okolnost, což je v tomto případě jedině
silné rozrušení. To ale podle nového stanoviska nemůže
vyvolat něco tak banálního, jako je krádež a následná
obrana majetku. 

S největším nepochopením se tento zákon setkává
v souvislosti s poctivým občanem Karlem Baštou. V jeho
sběrně surovin loupili po x-té, a tak vystřelil za ujíždějícím
autem a nešťastnou náhodou připravil spolupachatelku o
zrak. Vyneslo mu to šest let natvrdo. Za jeho nepřítom-
nosti firmu nadále vykrádají. O tomto případu dokonce
natočil reportáž Josef Klíma. Pachatelé nyní žalují jeho i
ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila za ovlivňování sou-

du. Nehoráznost? Vězte, že jim v tom soudy vesele vychá-
zejí vstříc.  

Kladu si tedy otázku, zdali mě soudci považují za zba-
bělce, když ve tři hodiny ráno potkám ve svém domě na
procházce cizího člověka a rozklepou se mi kolena? Navíc
nevím, zdali jde pachatel „jen“ krást. Vybaví se mi pestrá
škála narkomanů, vrahů nebo úchylů, v takových chví-
lích bych neuvažovala s chladným rozumem. Což mi při-
jde zcela přirozené, nikoliv výjimečné. Závidím soudcům
jejich chladnokrevnost, když by v takové chvíli byli schop-
ni vyhnout se „silnému rozrušení“. 

Příznivci ustanovení mají jasný argument: lidský život
má větší hodnotu než peníze. Bezpochyby pravda. Pro ob-
čany by jistě nebylo těžké toto stanovisko přijmout. Ale je-
dině tehdy, pokud by měli jistotu, že policie zločince vy-
pátrá a soudy ho spravedlivě potrestají. Jenže objasněnost
trestních činů je nízká, a navíc menšími krádežemi se po-
licie v podstatě nezabývá. Nyní se už nemusí snažit nikdo
- nakonec to stejně bude občan, koho označí za agresora. 

Nejde o to, abychom si hráli na Divoký západ a stříleli
po všem, co se hne. Jde o to mít alespoň naději, že máme
šanci se bránit v případě, kdy ochránci zákona, placení
z našich daní, nebudou na blízku. Pokud tohle Nejvyšší
soud lidem vzal, můžeme všechny své peníze vyrovnat na
stolek v kuchyni, nechat otevřená okna a v klidu odejít. 

Kristina Bílá

Po jaderné krizi v Japonsku pře-
hodnocují evropské země využití
jádra v energetice.  Rozhodnutí
Německa odstavit sedm starších
jaderných reaktorů způsobuje re-
kordní zvýšení ceny elektřiny. Ně-
mecko se obává opakování ja-
ponského scénáře.

V Německu se ceny elektřiny do-
dané v dubnu na trh zvedly téměř
o 18 procent. Jedna kilowatthodina
tak přijde na 64,25 eur (1570 ko-
run), což je vůbec nejvyšší jedno-
denní nárůst za posledních 8 let.
Ceny energie stoupají také ve Špa-
nělsku a Francii, která je na jaderné
energii závislá téměř ze tří čtvrtin.

Podle mluvčího ČEZu Ladislava
Kříže se zvýšení cen elektřiny po
odstavení jaderných elektráren
v Německu dalo čekat. ,,Jaderné

elektrárny jsou nákladově nejníže
a pokud vypadne z energetického
mixu tato nejlacinější část, pak ce-
na na trhu o to více reaguje,“ sdělil
serveru iHned.cz Kříž. 

Německá kancléřka Angela Mer-
kelová v úterý 15.3. rozhodla o od-
stavení sedmi reaktorů postave-
ných před rokem 1980. Vyřazení
z provozu by mělo prozatím trvat tři
měsíce, u dvou z nich je ale jasné,
že se jejich činnost obnovovat ne-
bude. Německo se také chystá pře-
zkoumání bezpečnosti všech svých
17 jaderných elektráren. Merkelová
tak reagovala na bouřlivou demon-
straci, při které desítky tisíc lidí
protestovaly ve Stuttgartu proti vy-
užití jádra v energetice. Kritici sou-
časné jaderné paniky považují její
krok za průhledný trik, jak získat

přízeň voličů ve volbách, které če-
kají tři spolkové země na konci
března. 

Podle bavorského ministra život-
ního prostředí Markuse Södera by
se o bezpečnostní prověrce jader-
ných zařízení mělo diskutovat i se
sousedními státy. „Česko a Francie
jsou totiž blíže než Japonsko,“ cito-
vala jej ČTK. Evropská komise do-
poručila vládám států EU zvážit
možnost, že by se v jaderných elek-
trárnách starého kontinentu prová-
děly „zátěžové testy“. Informovala
o tom agentura Reuters.

Francie, stejně jako Rusko a další
státy, slíbila, že elektrárny prověří.
Odmítla ale přímou souvislost s ja-
ponskou katastrofou. Negativní ná-
zor na odstavování jaderných zaří-
zení má také Václav Klaus, který ta-

kový postup včera označil za opor-
tunistický populismus. „To, že ja-
ponské elektrárny přežily posun
ostrova o dva a půl metru, je důka-
zem, že jsou jaderné elektrárny
v podstatě bezpečné,“ dodal Klaus.
Česko zatím žádné omezující kroky
neplánuje.

Otázkou je, jaké následky bude
mít odpojení německých reaktorů
v Česku. „Jisté je, že ceny elektric-
kých energií opravdu zdraží, proto-
že elektrická energie je mezinárod-
ně obchodovanou položkou a ta-
kovéto nepříznivé faktory samo-
zřejmě budou působit negativně
i na cenu,“ uvedl pro server lidov-
ky.cz analytik České spořitelny Petr
Zahradník.

Natálie Šírová

Policisté ve středu přinesli do
České televize zabavené věci,
které ozbrojené komando odne-
slo z kanceláře reportéra Karla
Rožánka. „Stále chybí některé
nosiče. Bylo nám řečeno, že z
technických důvodů,“ uvedl pro
Právo právník České televize
Martin Elger. 

Vojenská policie tak splnila po-
kyn městského státního zastupitel-
ství, které rozhodlo, že Vojenská
policie pochybila a věci nepotřebné
pro vyšetřování musí co nejrychleji
vrátit. Česká televize přesto ozná-
mila, že kvůli zásahu zvažuje podá-
ní ústavní stížnosti.

Vojenští policisté vtrhli do sídla
České televize na Kavčích horách
v pátek večer. Přišli si pro doku-
ment související s aférou bývalého
šéfa Vojenského zpravodajství Mi-
roslava Krejčíka. K zajištění doku-
mentu měli soudní povolení. Sou-

částí skupiny policistů byli i ozbro-
jenci zcela neadekvátně vyzbrojení
samopaly.  Způsob zásahu byl pod-
le většiny politiků přehnaný. Minis-
tr obrany Alexander Vondra zarea-
goval v pátek po půlnoci dočasným
odvoláním šéfa Vojenské policie
Vladimíra Ložka. Ten tvrdí, že byl
odvolán na základě mediálního tla-
ku a hysterických reportáží. Jeho
nástupce Jiří Neubauer dočasně
zprostil služby velitele zásahu Pavla
Marečka. 

Sociální demokraté dnes ozná-
mili, že budou chtít svolat mimo-
řádnou schůzi Sněmovny, kde by
měli zásah probírat. Opozice v úte-
rý požadovala, aby premiér Nečas
nebo ministr Vondra vysvětlili okol-
nosti pátečního zásahu. Sněmovna
ale tento návrh zamítla. KSČM kvůli
tomu hodlá vyvolat hlasování o ne-
důvěře vládě.

Jan Pavec

Vojenská policie vrátila část věcí z Rožánkovy kanceláře

Majetek versus
lidský život

Klaus chce obnovit spolupráci se zeměmi JV Evropy
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Jeden svět: Írán a gayové zvítězili

Snímek z filmu Věznice Írán. Foto: Jedensvet.cz

Foto: PragueOUT.cz

Literární kavárny se v současné době
opět těší velké oblibě. Na rozdíl od obyčej-
ných kaváren nabízejí hostům kromě kávy
i koncerty, autorská čtení, setkání se zná-
mými osobnostmi i  výstavy. Pro svou je-
dinečnou atmosféru jsou oblíbeným mís-
tem pravidelných schůzek přátel. Nabízejí
chvíle klidu a intelektuálního odpočinku v
uspěchaném světě. Lidé je rádi navštěvují i
o samotě, nad šálkem kávy a s knihou
v ruce pozorují nově příchozí a nechávají

volně plynout své myšlenky. Mohou tu i
pracovat na počítači nebo uvažovat o no-
vých nápadech. 

Literární kavárny mají tradici sahající
už do minulého století, kdy se na několika
místech v Praze nebo Brně scházeli spiso-
vatelů a básníci, kteří si tu četli svá ještě
čerstvá díla. A právě možnost osobního se-
tkávání přitahuje současné autory i ná-
vštěvníky.

Karolína Němcová

Potřinácté se letos uskutečnil festi-
val filmů o lidských právech, pořadí
ročníku se však pro něj nešťastným
nestalo. Na projekce dokumentů
a filmů přišlo i letos několik desítek
tisíc lidí a organizátoři věří v překo-
nání stotisícové hranice. Rozšířil se
také repertoár představovaných
snímků, jichž se letos na deseti-
denní přehlídce představilo 104. Do
včerejška na ně lidé chodili do
pražských kin. Festival teď bude pu-
tovat po České republice a zakotví
v 33 městech. 

Jeden svět poukazuje na známá
i neznámá témata a příběhy, která
dokazují, že ne všude jsou základní
práva samozřejmostí a dodržují se.
V soutěžní sekci přibyla nová kate-
gorie Nová média mění společnost,
ale jinak si festival zůstává tematic-
ky věrný. 

V kategorii nejlepší film letos zví-
tězil španělský snímek Sto osm.
Režisérka ve filmu pátrá po okol-
nostech smrti vlastního strýce,
o kterém se dozví, že byl gay a byl
za to stíhán diktátorským režimem

prezidenta Alfreda Stroessnera (v
zemi vládl v letech 1954 – 1989). 

Film oceněný za režii, Věznice
Írán, získal i zvláštní uznání za to,
že „výjimečně přispívá k ochraně
lidských práv“. Tematicky se vrací
do roku 2009, kdy zemí zmítaly pro-
testy proti výsledkům prezident-
ských voleb. Jeho tvůrci zvolili ne-
tradiční formu: sestavili ho nejen
z běžných záběrů, ale i animace
a snímků zveřejněných na sociál-
ních sítích. 

Na festivalu se objevilo i téma
výtvarné tvorby. Umění odpadu je
jeden ze dvou filmů festivalu, který
byl nominován na Oscara, byl oce-
něn ale i na festivalu Sundance. Vy-
práví o umělecko-charitativním
projektu Vika Munize, který se roz-
hodne portrétovat chudé třídiče
odpadu na největší světové skládce
v Rio de Janeiru. Druhým nomino-
vaným byl snímek Holka z plakátu
o traumatech z války v Iráku. Někte-
ré projekce i letos zakončovaly de-
baty s odborníky.

Petra Paříková

Oscarový režisér Ron Howard před-
stavil veřejnosti svůj nový film Dile-
ma. Místo toho, aby diváci spolu
s herci dumali nad problémy nevě-
ry, budou ale spíš bilancovat, jestli
Howard ještě někdy natočí filmy ja-
ko Čistá duše nebo Apollo 13. Už
teď je jasné, že Dilema nebude ani
kasovým trhákem jako jeho Šifra
mistra Leonarda nebo Andělé a dé-
moni, o oscarových ambicích ne-
mluvě.

Ronnie (Vince Vaughn) a Nick
(Kevin James) jsou nejlepší kama-
rádi a majitelé firmy na motory.
V době, kdy mají doručit velkou za-
kázku do významné firmy, jim si -

tuaci trochu komplikuje soukromý
život. Zatímco Ronnie chce požádat
o ruku svou přítelkyni Beth (Jenni-
fer Connelly), manželé Nick a Gene-
va (Winona Ryder) nejsou tak šťast-
ní, jak se na první pohled zdá.

Při plánování zásnub narazí Ron-
nie na Genevu s jejím milencem Zi-
pem (Channing Tatum). Tady začí-
ná Ronnieho marná snaha dát vše
zpět do pořádku. Pravda si nás prý
ale vždycky najde, a tak i Ronnie
musí přiznat barvu, aby přesvědčil
své okolí, že za jeho podivné chová-
ní nemůže gamblerství. 

Vince Vaughn a Kevin James si
na plátně notují a Winona Ryder je

v roli potvory dost přesvědčivá.
Postavy ve filmu působí dost au-
tenticky – nejsou jen mladí, vypra-
covaní a bezchybní, ale jsou vidět
jejich vrásky a kruhy pod očima.
Překvapivých 111 minut ubíhá
i s břitkými dialogy poměrně rychle. 

Přestože se nejedná o klasickou
americkou komedii, tvůrci si neod-
pustili momenty jako je promluva
s Bohem nebo hromadnou přátel-
skou promluvu do duše. Tyto scény
však působí spíše jako režisérův vý-
směch americkému patosu. Nebo
je to jen zbožné přání jeho fanouš-
ků? 

Helena Kardová

Americkou metalovou skupinu Black
Label Society hostil minulý čtvrtek
Kulturní dům Vltavská. Místo konání
s malou kapacitou a špatnou pověs-
tí překvapilo většinu fanoušků, Black
Label Society je totiž v hudebním
světe pojem. Jejich frontmanem je
samotný Zakk Wylde, který se pro-
slavil po boku Ozzyho Osbourna
v kapele Black Sabbath.

Byl to první samostatný koncert

skupiny v České republice. Početný
dav netrpělivě přešlapujících a na-
těšených lidí dával najevo, že se ve-
čer bude dít něco mimořádného.
Kdo chtěl mít svoje místečko pěkně
u pódia, musel si ho zabrat už po
sedmé, kdy byli vpuštěni dovnitř
první netrpělivci. Mezi nimi jsem
byla i já a bylo mi v tu chvíli jedno,
že byl po dalších pěti minutách ja-
kýkoliv pohyb skoro nemožný.

Chtěla jsem prostě vidět Zakka! 
Radost mi nezkazil ani pořadatel,

který sálu po další půlhodině sdělil,
že předkapela se zasekla cestou
z Polska a nepřijede. O to dřív za-
čnou BLS, myslela jsem si. Omyl.
Koncert se rozjel až ve čtvrt na devět,
kdy se v sále nedalo skoro už dýchat,
lidé začali být nervózní a koupali se
ve vlastním potu. To mohlo zachrá-
nit jedno – skvělý koncert. 

Už při úvodní písničce bylo ale
jasné, že něco “nehraje”. Po dalších
notoricky známých skladbách jako
Suicide Messiah nebo Fire It Up mě
to konečně trklo: takhle špatně
ozvučený nebyl ani náš maturitní
ples. Bylo docela ironické slyšet, jak
zvukaři Zakkovu kytaru, která vždy
byla hlavním tahákem kapely, skoro
vůbec nevytáhli. 

V průběhu večera se zvukaři tro-

chu probrali a skoro osmiminutové
Zakkovo sólo už mělo ten správný
zvuk. Z hudebníků byla cítit ohrom-
ná energie, bez přestávky a zbyteč-
ných řečí hráli přes hodinu a čtvrt.
Kvůli nesnesitelnému ozvučení i ve-
dru se ale sál pomalu vyprazdňoval.
Před koncem koncertu jste tak mohli
narazit na dlouhou frontu nejen na
pivo, ale i na šatnu. 

Aneta Nevšímalová

Plzeňské divadlo Alfa nadělilo dě-
tem kouzelnou podívanou – loutko-
vé představení na motivy knihy
Kennetha Grahama Žabákova do -

brodružství. Do divadelní podoby ji
v roce 1966 převedl Ivo Fischer. Re-
žisér Tomáš Dvořák dnes dokazuje,
že klenot anglické literatury lze

ztvárnit neokoukanou a zábavnou
formou.  

Žabák, jakožto silný dobrodruh
a milovník motorem poháněných
strojů touží po svobodě, nekoneč-
ném zdolávání dálek a notné dávce
adrenalinu. Jeho životní styl vede ke
svárům s konzervativnějšími obyva-
teli zvířecí říše a jeho tři kamarádi –
Jezevec, Krtek a Vydra – ho s vřelou
trpělivostí neustále tahají z průšvi-
hů. Hrdinové se setkávají také se zá-
stupem loupeživých lasiček, psími
četníky a želví pradlenou.

Loutkáři své postavičky roztančí
tak, že výsledný efekt spolu s hrou
světla, otáčivou scénou a šikovně
naaranžovaným plátnem je zkrátka
okouzlující. Herecké výkony propra-
covaných maňásků doprovází roz-
verná a podbízivá hudba. Příběh
v sobě nese špetku anglického hu-
moru, nechybí ani očekávané rysy
klasické bajky a divák místy objeví
i mnohá podobenství s lidským
světem a řadu ponaučení.

Barbora Soukupová

Literární kavárny ožívají

l Týnská literární kavárna. Jedna z nejznámějších kaváren, zamě-
řuje se především na umění. Pořádá výstavy obrazů a fotografií.
l Salmovská literární kavárna. Láká návštěvníky na hudebně-lite-
rární programy, v nichž vystupují známé osobnosti jako Pavel Bo-
bek nebo Ester Kočičková. 
l Literární kavárna Řetězová. Pořádá hlavně hudební večery plné
zpěvu i povídání.
l Literární kavárna H&H. Nabízí výstavy zejména českých malířů.
l Café Rybka. Kavárna, která svým interiérem připomíná pařížský
bar z počátku 20. století, její součástí je knihkupectví.
l Fra. Vinohradská kavárna s knihkupectvím, pořádá večery se
známými autory.

Dilema: je to vážně tak špatné?

Jak jsem se zpotila na koncertě Black Label Society

b l o g

Žabákova dobrodružství okouzlí děti v Plzni

Hrdinové dětského představení Krtek a Vydra. Foto: Divadloalfa.cz
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Omlazená reprezentace
stojí proti mistrům světa

Michal Bílek už si vybral. Foto: Michal Růžička, MF Dnes
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Světový pohár v alpském lyžování
spěje ke svému konci a dramatický
souboj o celkové prvenství mezi
Američankou Lindsey Vonnovou
a Němkou Marií Rieschovou sleduje
zpovzdálí Šárka Záhrobská. Ta se tuto
sezónu spíše trápí a nejinak tomu
bylo při závodech, které hostil Špind-
lerův Mlýn. 

Páteční obří slalom suverénně
ovládla německá sjezdařka Viktoria
Rebensburgová. Sobotní slalom spe-
ciál vyhrála Rakušanka Marlies Schil-
dová, která tak potvrdila svou domi-
nanci na této trati. Mistryně světa
Schildová zvítězila v seriálu SP již po-
šesté v této sezóně a získala tak malý
křišťálový globus pro nejlepší slalo-
mářku. Naproti tomu Šárka Záhrob-
ská skončila až na dvacátém místě,

což je její nejhorší výsledek v této se-
zóně. ,,V současnosti bojuji se špat-
ným pocitem a trochu i s únavou.
Nepodařilo se to podle představ,
i když jsem dělala maximum. Tahle
sezóna, doufám, bude obětována to-
mu, co teprve přijde,“ uvedla po do-
jezdu česká reprezentantka. 

Záhrobská celou sezónu bojuje se
změnou techniky a neprožívá zrovna
úspěšný rok. Na únorovém mistrov-
ství světa poprvé po šesti letech ne-
získala žádnou medaili, ve Světovém
poháru nepředvádí stabilní výsledky
a s otcem, s nímž se jako s trenérem
před minulou sezónou rozešla, vedla
po nevydařeném světovém šampio-
nátu mediální přestřelku. ,,Je to teď
nahoru dolů, jednou jedu perfektně,
pak zase nic moc, nedaří se mi, jak

bych chtěla. Prostě tuhle sezonu jsou
holky lepší a já trénuju, abych v další
sezoně byla zase mezi nejlepšími,“
dodala závodnice. 

O celkových vítězích se rozhoduje
ve finále SP v Lenzerheide. Po včerej-
ším sjezdu má k zisku velkého křišťá-
lového globu nejblíže Američanka
Lindsey Vonnová. Kvůli zrušení dneš-
ního Super G má její největší rivalka
Němka Rieschová už jen dva závody
k tomu, aby stáhla náskok Vonnové,
který činí 27 bodů. Zítra je ve Švýcar-
sku na programu slalom speciál,
v sobotu obří slalom a finále SP za-
končí v neděli týmové závody. Mezi
muži už je naopak rozhodnuto, vče-
rejší sjezd sice vyhrál Francouz The-
aux, králem sezony je však Chorvat
Ivica Kostelič. Martina Jiříková

Rychlobruslařka Martina Sáblíková
se stala posedmé mistryní světa,
když 12. března v německém  Inzellu
zvítězila ve svém oblíbeném závodě
na 5 000 metrů. S časem 6:50,83 na-
dělila druhé Němce Stephanii Bec-
kertové více než 4 sekundy. Trenér
Sáblíkové, Petr Novák, po tomto tri-
umfu plánuje, že se jeho svěřenkyně
zúčastní letních olympijských her
v Londýně.

Sáblíková do závodu vyjela ve
dvojici s Američankou Rookardovou,
se kterou se letos srazila při závodu
Světového poháru na 1 500 metrů
v americkém Salt Lake City. Česká
rychlobruslařka byla na prvních me-
zičasech pomalejší, ale strojově
přesnou jízdou si dojela pro celkový
triumf.

Na letošním mistrovství světa
v Inzellu získala Sáblíková kompletní
medailovou sbírku – v závodě na
3 000 metrů byla stříbrná, ve vícebo-
ji bronzová. Celkově to byla pro Sáb-
líkovou už sedmá zlatá medaile
z mistrovství světa v kariéře, na trati
5 000 metrů vyhrála počtvrté v řadě.

Sáblíková letos vybojovala na
světových šampionátech, mistrov-
ství Evropy a ve Světovém poháru
celkem osm medailí. Po další úspěš-
né sezoně ji tak čeká 10 až 14 dní
volna. Poté jí opět začnou tréninky.

Trenér Petr Novák připouští, že
pokud bude Sáblíková po sezoně
v pořádku, mohla by se pokusit kva-

lifikovat se na letní olympijské hry
v Londýně, které se budou konat
příští rok. Tam by Sáblíková starto-
vala v cyklistických soutěžích, kolo
totiž používá během letního trénin-
ku. Loni dokonce na domácím šam-
pionátu ovládla časovku jednotliv-
kyň, dvojic i závod s hromadným
startem. David Bureš

Ne vždy musí reprezentant hrát prv-
ní ligu. V nominaci českých fotbalis-
tů na kvalifikační dvojzápas o po-
stup na mistrovství Evropy 2012
proti Španělsku a Lichtenštejnsku
jsou i dva hráči, kteří nemají ani je-
den start v tuzemské nejvyšší soutě-
ži: brankář Tomáš Vaclík z druholi-
gové Viktorie Žižkov a útočník Libor
Kozák z Lazia Řím. „Je to masakr,“
zalykal se Vaclík v rozhovoru pro ak-
tuálně.cz.

Kromě dvou debutantů pozval
trenér Bílek i další perspektivní, zato
reprezentací téměř nedotčené hráče:
Morávka, Hlouška, Václava Kadlece
či Kušníra. Do mužstva se po zraně-
ní vrací Milan Baroš a trenér na ně-
ho i nadále spoléhá. „Počítám s ním
do základní sestavy,“ poodkryl Bílek
své plány. Návrat si vysloužil i zku-
šený jablonecký forvard David Lafa-
ta. V prvních třech jarních zápasech
Gambrinus ligy vstřelil dva hattricky.

Proti úřadujícím mistrům světa i
Evropy ze Španělska se český tým
postaví 25. března. Zápas se hraje

v Granadě a šestnáct tisíc vstupenek
už z pokladen zmizelo.

V úterý 29. března pak Češi v Čes-
kých Budějovicích přivítají Lichten-
štejnsko. „Čekají nás dva rozdílné
zápasy: s mistry světa a s outside-
rem,“ přiznává reprezentační kouč.
„Ale musíme k oběma přistoupit na
sto procent.“ Lichtenštejnsko se si-
ce krčí bez bodu na posledním mís-
tě kvalifikační skupiny, ale dokázalo
potrápit třeba Skotsko. Ostrované
doma zdolali outsidera 2:1 až gólem
v nastaveném čase.

Nominace českého národního tý-
mu: Petr Čech, Jan Laštůvka, Tomáš
Vaclík – Roman Hubník, Michal Kad-
lec, Ondřej Kušnír, Zdeněk Pospěch,
Daniel Pudil, Jan Rajnoch, Tomáš
Sivok – Adam Hloušek, Tomáš
Hübschman, Jan Morávek, Jan Polák,
Jaroslav Plašil, Tomáš Rosický – Mi-
lan Baroš, Václav Kadlec, Libor Ko-
zák, David Lafata, Tomáš Necid, Jan
Rezek    

Matěj Vlček

Včera v rozhodujícím sedmém zápa-
se čtvrtfinálové série hokejisté Sla-
vie Praha zvítězili na ledě Liberce
4:3 v prodloužení. V semifinále nara-
zí na Třinec, nejlepší tým základní
části. 

Slavia vedla v sérii, hrané na čtyři
vítězné zápasy, už 3:1. Liberec ale
dokázal vyhrát dvakrát za sebou a
rozhodnout musel až poslední mož-
ný zápas. V něm byli Bílí tygři, hnáni
domácími fanoušky, dlouho lepší a
ještě minutu před koncem vedli 3:2.
Jenže pak přišel pro Liberec osudný
okamžik. Brankář Vošvrda se nedo-
hodl se svými obránci a puk, směřu-
jící od zadního mantinelu před

branku prošel až k Tomáši Svobodo-
vi, který Slavii zařídil prodloužení.

V něm byl Liberec výrazně aktiv-
nější a až na jedinou výjimku soupe-
ře k ničemu nepustil. Po třinácti
odehraných minutách to byla opět
chyba u zadního mantinelu, která
srazila Bílé tygry na kolena. Hrdina
utkání Tomáš Svoboda se trefil pod
břevno právě po přihrávce zpoza
branky a rozhodl kromě utkání i ce-
lou sérii. Slavia Praha porazila Libe-
rec 4:3 na zápasy a postoupila do
semifinále extraligy počtvrté za se-
bou. Druhou dvojici tvoří loňští fina-
listé soutěže Pardubice s Vítkovice-
mi. Martin Hoffmann

Florbalisté Bulldogs Brno zaskočili
1. SC WOOW Vítkovice, když vyhráli
úvodní dva zápasy čtvrtfinále florba-
lového play-off. O vítězství ale přišli
kvůli administrativní chybě.

Brňané vyhráli na hřišti Vítkovic
v prvním duelu 6:5, ve druhém 4:3
po prodloužení. Do prvního zápasu
za brněnské buldoky nastoupili tři
hráči ze soupisky B-týmu – Marek a
Jan Kadlecové a Tomáš Pavla.

Na chybu se nepřišlo včas před
zápasem, ale až v průběhu počáteč-
ní třetiny. Na začátku utkání totiž
nefungoval elektronický zápis, který
slouží k povinným on-line přenosům

a může podobné chyby odhalit. Zá-
pas byl ligovou komisí České florba-
lové unie kontumován 5:0 ve pro-
spěch Vítkovic, které jsou favoritem
série.

Stav série hrané na tři vítězství je
1:1. Příští dva zápasy se hrají o ví-
kendu na hřišti Brna.

Průběžné výsledky čtvrtfinále
play-off 2011: Tatran Střešovice –
SSK Future stav série 2:0, FBC Re-
medicum Ostrava – FBC Liberec 2:0,
1. SC WOOW Vítkovice – Bulldogs
Brno 1:1, Florbal Chodov – Billy Boy
M. Boleslav 2:0.

David Bureš

Světový pohár finišuje, Záhrobská se trápí

Zakletý soupeř padl a fotbalisté Re-
alu Madrid si poprvé po sedmi le-
tech zahrají čtvrtfinále Ligy mistrů.
Na domácím trávníku přehráli
Olympique Lyon jasně 3:0 a vrátili
mu sedm porážek z předchozích se-
zon. Do další fáze prošla i anglická
Chelsea, která postoupila po remíze
s FC Kodaň. 

Francouzský Lyon vybojoval před
třemi týdny na domácím hřišti na-
dějný výsledek 1:1, avšak favorita na
stadionu Santiaga Bernabeua neza-
skočil. Real setrval celé utkání v pře-
vaze a na chvíli zvolnil až po bran-
kách Marcela a Benzemy. Hosté ale

tlak nestupňovali a naopak inkaso-
vali ještě jeden úder. Na konečných
3:0 upravil Di María. 

Kodaň přicestovala ve druhém
osmifinále do Londýna s dvougólo-
vou ztrátou a bez českého obránce
Zdeňka Pospěcha, který nemohl na-
stoupit kvůli karetnímu trestu. Stáh-
nout náskok Chealsea  mohl N’Do-
ye, z přímého kopu však trefil pouze
tyč. Více práce Petr Čech v brance
Chelsea neměl. Domácí si hlídali
náskok a po remíze 0:0 prošli do
další fáze Ligy mistrů. 

Tomáš Pavlíček

LM: Real zlomil Lyon, 
postoupila i Chelsea

Slavia v semifinále extraligy

Brno:Vítkovice – nerozhodně

Sáblíková na 5 000 metrů opět neporažená

Sáblíková vyráží za dalším titulem. Foto: AP


