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FLEŠ
Babiš se omluvil za své výroky, některé stále obhajuje

Česká média jsou jako Super

Andrej Babiš Foto: archiv

PRAHA/ANKARA – Turecký soud
včera nařídil ukončit blokádu mik -
roblogovací sítě Twitter, o které roz -
hodla v pátek 21. března vláda pre-
miéra Erdogana. Zablokování so-
ciální sítě zdůvodnil předseda
turecké vlády tím, že je zhoubná
a slouží k vyvolávání nepokojů v ze-
mi.

Opozice proti nařízení protestovala
a podala stížnost na správní soud.
Negativní ohlasy přišly z USA i Evrop-
ské unie. Eurokomisař Štefan Füle se
vyjádřil, že je tímto krokem „vážně
znepokojen“. I prezident Abdullah
Gül vyzval ke zmírnění opatření.

O rozhodnutí správního soudu
v Ankaře informovala agentura AFP
s odvoláním na turecká média. List
Hürriyet uvedl, že turecký telekomu-
nikační  úřad musí okamžitě poza -
stavit výkon rozhodnutí vlády. Pre-
miér Recep Tayyip Erdogan se k roz -
hodnutí soudu zatím nevyjádřil. Podle
vicepremiéra Bulenta Arinca se úřad

bude verdiktem řídit, jakmile mu
bude doručeno oficiální oznámení. Na
naplnění nařízení má 30 dní. 

Samotní Turci přišli okamžitě po
zákazu s návody, jak jej obejít. Ně -
které z nich se objevily napsané i na
ulicích. „Nejvtipnější je, že si s ostatní-
mi lidmi o zákazu Twitteru píšu právě
na Twitteru a že tweety nadále píše
i turecký prezident,“ vyjádřil se k zá -
kazu pobaveně turecký student žur-
nalistiky Dogancan Aksoy.

Turecký ústavní soud nyní posuzu-
je desítky stížností kvůli zrušení záka -
zu Twitteru, se kterými se na něj obrá -
tili právníci, opoziční strany i novi -
náři. Jedná se podle nich o nelegální
a neústavní krok. 

Kromě toho, že Twitter využívá
opo zice k organizování protivládních
protestů, vadí současnému kabinetu
i zveřejnění odposlechů, které usvěd -
č ují z korupce osoby blízké vládě.

KAROLÍNA HEJLOVÁ

MLADÁ BOLESLAV – Odbory mla -
dobo leslavské automobilky žádají
vyšší mzdy. Pokud se s firmou nedo-
hodnou na nárůstu platů do 31.
března, vyhlásí stávkovou pohoto -
vost. Informaci dnes uvedl týdeník
Škodo vácký odborář. 

Zaměstnanci na  dělnických pozi -
cích mají teď průměrnou hrubou
 mzdu 33 tisíc korun. Nynější kolek-
tivní smlouva platí do konce tohoto
měsíce, kolektivní vyjednávání nadále
pokra čuje. Odbory nepožadují vysoký
růst mez, firma ale podle nich navrhla
n á růst nedostatečný vzhledem k po -
klesu reálné mzdy. Důležité je pro ně
zachování zaměstnanosti spojené s in-

vesticemi do výroby nových produktů. 
„Stávkovou pohotovost vyhlásíme

jen v případě ztroskotání jednání po
31. březnu 2014. V té době také zave -
deme takzvanou pasivní rezistenci,
pojedeme přesně podle zákona a plat-
ných dohod. To firmu značně při-
brzdí,“ řekl předseda odborů Kovo
MB Jaroslav Povšík. 

Automobilka se nebude k situaci
vyjadřovat až do uzavření kolektivní
smlouvy. Pokud jednání do konce
března neskončí, budou stále v plat-
nosti podmínky současné smlouvy,
dokud se obě strany nedohodnou.

ANDREA KUBOVÁ

PRAHA – Poprvé bez přítomnosti
amerických vojsk si budou Iráčané
volit 30. dubna své zástupce ve Sně-
movně reprezentantů, místí ob-
době Poslanecké sněmovny. 

Celkem se voleb zúčastní 276 poli-
tických subjektů sdružených v koali -
cích a kopírujících sektářské rozdě -
lení země. Mezi nejvýznamnější patří
vládní Koalice právního státu, hnutí
radikálního klerika Muktady Sadra,
Národní irácká aliance a Kurdská de -
mokratická strana Iráku. I když pre -
miér Nouri al-Maliki z Koalice práv -
ního státu zřejmě zůstane v úřa du,
stá vá se správa země čím dál ne zvla -

datelnější. Zdravotní stav prezidenta
Džalála Talabáního zůstává kritický,
Sněmovna stále neschválila roz počet
a volební komise nyní pohro zila re -
zig nací, čímž ohrozila samotné ko -
nání voleb v určeném termínu.

Nejkritičtější zůstává bez peč nostní
situace. Sektářské násilí me zi menši-
novými sunnity a většino vými šíity
dosáhlo největší intenzity od roku
2007 a jen od začátku roku si vyžáda-
lo dva tisíce lidských životů. V provin -
cii Anbar na západ od Bag dádu ve-
dou vládní (převážně šíitští) vojáci
regulérní válku s (hlavně sunnitský-
mi) povstalci a ani po měsíci bojů se

jim nepodařilo znovu ovládnout Fal-
lúdžu. Na po mezí Iráku a Sýrie tak
vzni ká ni kým nekontrolovaný pros-
tor pro extre mis ty a radikální is-
lamisty z hnutí Al-Káida a ISIS.

Stejně tak vztahy mezi centrální
vlá dou a autonomním kurdským re-
gionem na severu zůstávají nepřátel-
ské. Vláda odmítla poslat peníze re-
gionu v odvetu zato, že samostatně
jed ná se zahraničními těžařskými
spo leč nostmi. Mluvčí kurdského pre -
zidenta Masůda Barzáního se dokon -
ce nechal slyšet, že příští volby buď
Irák zachrání, nebo úplně rozloží.

TOMÁŠHÁBA

PRAHA – Ministr financí Andrej
Babiš se omluvil za své vyjádření na
tiskové konferenci, kde se opřel do
novinářů a vlastníků nového me -
diál ního serveru Echo24. 

„Chtěl bych se vyjádřit ke svému
vystoupení na tiskové konferenci
v pondělí po jednání vlády, chtěl jsem
se hlavně zastat paní ministryně
Válkové,“ řekl Babiš v omluvě zaslané
do MF DNES.

„Vaše skupina takzvaných novi -
nářů z Lidových novin, co jste je vy-
tunelovali a dělali tam 50 milionů
ztrátu a fandili ODS, tak rozumím, že
jste udělali hezký projekt, abyste
vlast ně napadali mě a hnutí,“ pro -
hlásil Babiš na tiskové konferenci
vlády v pondělí. „Já k tomu můžu
jenom říct, doufám, že váš bílý kůň,
ten Klenor, protože se povídá leccos,
kdo to financuje, má dostatečně velké
majetkové přiznání, aby poté proká -
zal ty vaše náklady.“  Vše nakonec za-
končil dalším rázným prohlášením na

adresu webu Echo24: „Byla to provo -
kace zinscenovaná Kaiserem a dě láte
to pro Kalouska s Romanem.“

Babiš v omluvě konstatoval, že se
špatně vyjádřil a jednalo se tedy pouze
o nedorozumění vzniklé ze situace, že
je ministrem financí. Prověřovat fi-
nancování zpravodajského webu roz -
hodně nemá v plánu.

Předseda hnutí ANO, který je sám
vlastníkem vydavatelství MAFRA vy-
dávající MF DNES a Lidové noviny,
má však i nadále obavy, kdo zmíněný
projekt ve skutečnosti financuje. Šéf -
redaktor webu Dalibor Balšínek však
tvrdí, že majitelem je z 95 % on sám
a Jan Klenor je pouze investorem.
„Vzhledem k tomu, že jsem byl tři
roky hlavním sponzorem serveru
Česká pozice, dobře vím, kolik stojí
rozjezd a provoz takového projektu,“
dodal Babiš ve své omluvě. Podle Bal -
šínka je omluva „jako obvykle pouze
další urážkou.“ 

JANŘÁPEK

Podle březnového volebního mod-
elu agentury STEM by hnutí
ANO do Po slanecké sněmovny

dala hlas už více než čtvrtina voličů,
přesně 28,9%. Oproti říjnovým výsled-
kům se jedná o více než osmiprocentní
nárůst a to je také rozdíl, jakým za ANO
zaostávají v říjnu vítězní sociální
demokraté. Rapidní nárůst příznivců by
člověku neznalému aktuální situace
mohl naznačovat, že Babišovo hnutí za-
čalo rozdávat koblihy s čokoládovou
polevou. Pravda se ale patrně skrývá za
známým rčením, že kdo nic nedělá, nic
nezkazí.

Ředitel STEMu Jan Hartl se dom-
nívá, že příliv sympatizantů ANO je
způsoben naštváním pravicových i levi-
cových voličů, kteří hledají, kam se
uchýlit. Mně se tím potvrzuje dlouho -
dobý názor, že průměrný volič nepře -
mýšlí. Aneb: „Mámo, ten Sobotka je
marnej. Ale Babiš říká, že nekrade, mlu-
ví roztomile a má 20%, tak mu to tam
dáme.“

Jedním z bodů Babišova chudého
před volebního (s trochou nadsázky) pro-
gramu bylo nezvyšování daní, dokud se
nezefektivní jejich výběr. Ale ouha, už tu
máme návrh na vyšší zdanění pohon-

ných hmot. Ze třetí sazby DPH 5 % se
vyklubalo 10 % a její uplatnění jen na
léky a knihy. Zajímavá kombinace. Lidé,
které vyšší DPH ekonomicky ohrožuje,
patrně bývají vášniví čtenáři. Nemoc-
niční poplatek se ruší, ale ouha. Chybí
2 miliardy. A už tu máme vyšší platbu
za pojištěnce. A zatímco slýcháme So -
botkovo známé: „Naše sliby nebyly za-
sazeny do reálného ekonomického rám-
ce“ parafrázované na sto způsobů, vidí -
me, že k úspěchu se stačí inspirovat tuč -
ňáky z filmu Madagaskar, tedy: „Úsměv
a mávat, hoši.“

PETR MAREŠ

Vláda musí zrušit blokádu 
Twitteru, rozhodl soud v Ankaře

Odboráři ve Škodě Auto hrozí stávkou

Kdo nic nedělá, nic nezkazí, aneb Babiš stále roste

Měsíc před volbami se Irák utápí v násilí

komentář
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Poslanci zvolili zbývajících šest členů Rady ČT Foto: archiv

Počet ruských vojáků na Ukrajině se zvýšil více než o třetinu Foto: archiv

Rada České televize je kompletní. 
Rozhlas ještě na jednoho člena čeká

Pravičáci, 
volte Fica!
Do rozhodujícího klání prezidentských
voleb na Slovensku zbývají poslední
hodiny. Bitvu mezi současným premié -
rem Robertem Ficem a podnikatelem
Andrejem Kiskou mohou rozhodnout
desetinky procent a napjatě se očekává,
zda některý z neúspěšných kandidátů
z prvního kola doporučí svým voličům,
kterému z finalistů hodit hlas. To ovšem
žádný z nich zatím neučinil. 

Už dlouho před volbami se hovořilo
o tom, že Ficovi asi neunikne vítězství
v prvním kole a že ve druhém bude mít
naopak šanci  „shrábnout“ větší počet
hlasů miliardář Kiska. Předpokládalo
se také, že neúspěšní pravicoví kandi dá -
ti, jako například herec Milan Kňažko
nebo křesťanský demokrat Pavol Hru -
šov ský, vyjádří Kiskovi před druhým
kolem podporu. Ale protože k tomu ne-
došlo, lze spekulovat, že by případný
úspěch Fica nemusel jeho odpůrcům tak
úplně vadit. 

Vysvětlení je nasnadě: slovenské pra -
vici totiž paradoxně může vítězství ne -
náviděného konkurenta pomoci. Ro bert
Fico vede SMER, nejvýznamnější levi-
covou stranu na Slovensku, už od jejího
založení v roce 1999. Před dvěma lety
dokonce dosáhl ve volbách tak drtivého
vítězství, že si mohl dovolit sestavit jed-
nobarevnou vládu. Fico je v EU i ve světě
uznáván jako tvrdý politik s úctyhod-
nou kariérou. Při vší úctě k jeho kole -
gům, druhou takovou osobnost sloven-
ská levice ve svých řadách nemá a zřej -
mě dlouho mít nebude.

Slovenská ústava má navíc oproti
české tu výhodu, že prezidentovi téměř
znemožňuje její obcházení. Obsahuje
dokonce možnost odvolat prezidenta li-
dovým hlasováním, čímž eliminuje ne -
bezpečí porušování tamních ústav ních
zvyklostí.

Uklizení Fica na 5 či 10 let do mocen-
sky impotentního prezidentského úřadu
by tedy mohlo roztříštěné slovenské pra -
vici pomoci. Je pravděpodobné, že pokud
nejsilnější pravicová strana SDKÚ-KS
ucítí velkou  šanci na úspěch, vytáhne
v příštích parlamentních volbách trum-
fové eso v podobě uznávané a populární
akademičky Ivety Radičové. A v tako -
vém případě je klidně možné, že po těch-
to volbách bude jednobarevnou vládu
sestavovat pravice.

DOMINIK HRUBÝ

PRAHA – Poslanci včera doplnili
volná místa po radních, kterým
v břez nu skončil mandát. Mezi od-
cházejícími je například bývalý
před seda rady Milan Uhde nebo
místopředsedkyně Dana Eklová. Do
Rady Českého rozhlasu poslanci za-
tím zvolili jen dva nové členy, o tře -
tím teprve rozhodnou.

Sněmovna v tajné volbě vybírala
z 18 kandidátů. Do orgánu byli nako -
nec zvoleni novináři Luboš Beniak
a Vratislav Dostál, filosof a publicista
Michael Hauser, bývalý rektor VŠE
Richard Hindls, redaktor ČRo Jan
Bednář a bývalá poslankyně KSČM
Ivana Levá. Děkan Fakulty sociálních
věd Jakub Končelík kandidoval ne -
úspěšně.

O zvolení do Rady ČT původně
usilovalo 58 lidí. Z nich poslanci zprvu
vybrali 45 kandidátů, kteří se před-
stavili při veřejném slyšení. Pátého
března zúžili výběr na již zmíněných
18 kandidátů. 

Do Rady Českého rozhlasu zvolili
poslanci z původního seznamu 37
kandidátů muzikoložku Hanu Do -
hnál kovou a dřívějšího pracovníka
ČRo Jiřího Vejvodu. Na třetí volné
místo jsou kandidáti dva, bývalý re -
prezentant ve veslování Ondřej Cha -
 lupa a evangelický farář Miloš Rej -
chrt. Mezi nimi se však nerozhodlo
ani ve druhém kole.

Rada ČT má patnáct členů. Vybraní
mohou rozhodovat o jmenování či
odvolání ředitele ČT a schvalovat její
rozpočet. Český rozhlas kontroluje
devítičlenná rada.

GUSTAV ONDREJČÍK

Ruská armáda dnes v ranních hodinách
propustila všechny ukrajinské vojáky
a důstojníky z vazby, a tak by se mohlo
zdát, že se situace uklidnila. Rusko se na
Krymu v tomto týdnu zmocnilo vojen-
ských objektů, námoř ní pěchoty i bo-
jových lodí. Podle agentury ITAR-TASS
se zajímá také o vojenské letiště nebo
výcvikové středis ko pro delfíny. Kytovci
od teď budou sloužit k účelům ruské ar-
mády. Snad aby ji ochránili před USA
a EU. 

Když mě brali za vojáka, vypadal
jsem jako blbec, jako ti všichni
dokola

Včera v noci se k ukrajinským hra ni -
cím přesunulo okolo 30 000 rus kých vo-
jáků, oznámila agentura Reu ters s od -
voláním na informace amerických a zá-
padoevropských bezpeč nost ních agen-
tur. Prozatím není zcela jasné, proč se
počet vojáků na hrani cích zvýšil o více
než třetinu. „Nikdo ale nevylučuje, že se
připravuje další ruská vojenská agrese,“
řekl informovaný americký činitel.

Dvojice, USA a EU, se den co den za-

jímá o blaho ukrajinského obyvatelstva
a snaží se situaci řešit, většinou zpoza
svých kancelářských stolů. Ba rack Oba-
ma se rozhodl, že tenhle pří stup změní,
a tak přijel do Evropy před stavit americ -
ký pohled na věc. Vče ra Obama mluvil
v Bruselu o tom, jak by se mělo nadále
postupovat. „Spojené státy a Evropa
jsou v této otázce jednotné,“ zdůraznil.
Pokud Ruská federace nezmění své jed-
nání, budou následovat další sankce,
které by mohly negativně ovlivnit země
zá vis lé na ruských energetických zdro-
jích. Sdělení této návštěvy je jasné:
Ruskou anexi Krymu Západ neuzná vá
a prosazuje diplomatické řešení a přímé
rozhovory mezi Moskvou a Ky jevem,
které evidentně zatím nefungují.

Navzájem si pomáháme, on, ona
i ono

Pomoc zvenku je teď pro Ukrajinu
stěžejní, proto Mezinárodní měnový
fond nabízí Ukrajině záložní úvěr ve
výši 14 až 18 miliard dolarů (279 až
359 miliard Kč). Přesná výše půjčky
bude stanovena až poté, co Ukrajina

Pár milionů by
stačilo, citoval
exmanažer
Tatry Bartáka
PRAHA – Druhý z klíčových svědků
kauzy bývalého ministra obrany
Martina Bartáka minulou středu
vy povídal u Městského soudu v Pra -
ze. Potvrdil, že Barták si ještě jako
náměstek tehdejší šé*y resortu
Vlasty Parkanové řekl o úplatek za
ovlivnění zakázky armádních tatro-
vek v roce 2008. Američané od jed-
nání posléze odešli.

„Stačilo by nám pár milionů.“ Tak
podle Duncana Sellarse, někdejšího
manažera automobilky Tatra, Barták
žádal o úplatek, za který by zajistil
hladký průběh nákupu stovek terén-
ních vozů pro českou armádu. O pe -
níze si údajně řekl tehdejšímu předse-
dovi dozorčí rady Williamu Cabanis -
sovi během služební cesty ve Spo-
jených státech. Sellars jejich rozhovor
na střelnici Centreville nedaleko ame -
rického Washingtonu odposlechl. 

Cabaniss soudu už dříve potvrdil,
že nabídku od Bartáka dostal, ale ne -
přijal a od jednání odešel. Barták na -
opak popírá, že by na téma vůbec při -
š la řeč, a tvrdí, že obžaloba je vykon-
struovaná. Vinu odmítá i majitel zbro-
jařské firmy MPI Group Michal Smrž,
který je v kauze nákupu terénních
vozů Tatra obviněný z pokusu o pod-
vod. Vrcholným představitelům Tatry
podle policie nabízel vlivné kontakty
za peníze.

MATĚJ SKALICKÝ

PRAHA – Občané České republiky
mohou nyní vycestovat do Spoje -
ných arabských emirátů (SAE) bez
žádosti o vízum. Od soboty 22. břez-
na jim stačí pouze platné pasy. Češi
tak ušetří téměř 2 000 korun. Emi -
ráty zároveň povolily bezvízový
 vstup dalším třinácti státům Evrop-
ské unie. 

Rozhodnutí vydalo Abú Zábí, hlav -
ní město SAE, 5. března v reakci na
krok Evropského parlamentu, který
v únoru schválil návrh na zrušení ví-
zové povinnosti pro občany Emirátů
do schengenského prostoru. Na ná -

vštěvě v České republice to potvrdil
i ministr zahraničí Spojených arab-
ských emirátů, šejch Abdulláh bin
Zájid Ál Nahaján. 
Šéf české diplomacie Lubomír Za-

orálek přijal Nahajána ve čtvrtek 20.
března. Svému protějšku přislíbil, že
pro zrušení víz pro občany SAE do
zemí schengenského prostoru udělá
maximum. Uvolnění hranic je pro
Čes kou republiku velmi pozitivním
kro kem, a to zejména pro oblast turis -
tiky a vzájemného obchodu, zdůraznil
Zaorálek. Ročně do Spojených arab-
ských emirátů totiž přicestuje okolo

50 tisíc Čechů. Navíc se tato země řadí
mezi naše  nejvýznamnější exportní
partnery. ,,Máme vynikající výsledky
vývozu českého skla a celé řady arti -
klů do této země,‘‘ dodává ministr. 

Na zrušení víz už reagovaly ces-
tovní kanceláře. Například společnost
SmartWings se rozhodla posílit linky
do Dubaje, kam bude od září létat až
třikrát týdně. Dle údajů českého mi -
nis terstva zahraničí jsou Spojené
arab ské emiráty první zemí na Arab-
ském poloostrově, kam čeští občané
nebudou potřebovat víza. 

ELIŠKA POKORNÁ

Do Spojených arabských emirátů nově bez víz

Nemilostný čtyřúhelník: USA, Evropská unie, Ukrajina a Rusko

předloží přesný seznam reforem, které
by měly napomoci stabilizaci ekono mi -
ky. Ta utrží ještě jednu ránu, od 1. dub-
na letošního roku se cena plynu z Ruska
zvýší o 79 %. Ukrajině tak nezbývá nic
jiného, než se smířit s tím, že velký ruský

bratr už má jiného favorita a tím je
Krym. Tam, kde Rusko získá, obratem
investuje. Krym se už brzy dočká fi-
nanční podpory 13 miliard dolarů (7, 5
miliardy korun).

DOMINIKA PÍHOVÁ
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PRAHA - Navzdory tomu, jaké bez-
duché hrůzy se na nás občas valí z
televizních obrazovek, mohou mít
reklamy i estetickou rovinu a vyvolat
úsměv nápadem. To se pokouší
dokázat Noc reklamožroutů. V multi-
kině Hostivař diváky zahltilo 300
reklam z 50 zemí z Ameriky, Evropy,
Asie i exotické Afriky. Českou tvorbu
organizátoři při výběru vynechali.

Lahvorukého Edwarda odkazuje
neschopnost vlastních paží na péči
své obětavé lásky. Jakmile se však zá-
važí na rukou zbaví a okusí svěžest
pěnivého nápoje, nevděčně ošetřo-
vatelku opustí. I tak může vypadat
reklama na pivo. Pár lahůdek
připomínalo svojí délkou a příběhem
spíše krátký film. Všechny šoty nevy-
bízely pouze k spotřebě, mnohé z nich
doprovázel i morální apel. Záběry na
přírodu v Kazachstánu nabádaly
k  ochraně životního prostředí, ob-
jevilo se hned několik videí upozorňu-
jících na problém homofobie. Přesto
však největší podíl tvořily reklamy na
auta, kondomy, žvýkačky a sprchové
gely. Někteří tvůrci se s tím nepárali.

PRAHA – Přes 140 filmů z 60
zemí se během 8 dnů představí v
hlavním městě. Od 20. do 28. břez-
na patří Praha kinematografii –
koná se zde již jednadvacátý ročník
filmového festivalu Febiofest, který
se znamuje diváky s tvorbou
režiséru ze všech koutů světa.

Cenu Kristián za přínos světové
kinematografii tento rok obdrželi
režisér Andrzej Wajda, programový
ředitel filmového festivalu Berlinale
Dieter Kosslick a africko-francouzsko-
americký herec Isaach de Bankolé.
Febiofest uzavře projekce filmu Ran-
hojič z dílny německého režiséra
Philippa Stölzla. 

Promítá se ve dvanácti sálech smí-
chovském multiplexu Cinestar Anděl.
Letošní ročník zastupují mimo jiné i
asijské a severské filmy. Ke zhlédnutí
se nabízí životopisné snímky sezna-

Praha - Po „mafiánsku“ v černých
brýlích představil detektivku Na
odstřel vydavatel Joachym Dvořák
spolu s autorkou Lucií Lomovou. Na
uvedení komiksu, tematicky
pokřtěném výstřelem z  makety pis-
tole, se podílel také Karel Král,
šéfredaktor časopisu Svět a divadlo.
Akce se konala za velké účasti
v kavárně Montmartre a vystoupil na
ní také divadelní soubor Buchty a
loutky. 

„Měla jsem chuť se zrekreovat.
Učinila jsem však novou zkušenost, že
je to vlastně strašně těžký žánr, který
jsem podcenila,“ vysvětlila výtvarnice
a spisovatelka Lucie Lomová, proč se
rozhodla knihu zasadit do detek-
tivního prostředí. Ústřední postavou
komiksu je starší divadelní kritička
Dita Oulipská. Díky manželovi a po-
licejnímu komisaři Otovi se zaplete do
vyšetřování vraždy herce, zastře-

PRAHA - Americký filmový režisér,
scenárista a výtvarník ,m Burton do-
razil do Prahy na zahájení  unikátní
výstavy o vlastní tvorbě. Od 28. břez-
na do 3. srpna bude expozice ,m Bur-
ton a jeho svět k vidění v  Domě u Ka-
menného zvonu. U příležitosi jejího
uvedení proběhl 25. března koncert
filmové hudby z Burtonových
snímků.

Již roku  2009 stejnojmenná výsta-
va přitáhla pozornost 800 000
návštěvníků a stala se třetí nej-
navštěvovanější v historii newyor -
ského Muzea moderního umění. Pra-
ha tedy není první zastávkou expozice
,m Burton a jeho svět, do jisté míry
však bude odlišná. Dům u Kamen-
ného zvonu umožní návštěvníkům
nahlédnout do soukromého archivu,
který zahrnuje Burtonovy animované
projekty, krátkometrážní experimen-
ty i rozsáhlou dokumentaci jeho
práce. Vystavené budou i dosud veře-
jnosti nepřístupné kresby, skici, ak-
varely, koláže i loutky. „Tematicky za-
měř�ená� expozice nabí�dne nový
pohled na Burtonovo ojedinělé� tvů�rč�í�
pojetí�. Technika filmové fá�zové ani-
mace, která hrála důležitou roli v za-
čátcích jeho tvorby, má v Praze
hluboce založení� koř�eny. Česká
metropole je proto pro expozici velmi
příhodným místem,“ uvádí kurá�torka
vý�stavy Jenny He.

Několik dní před oficiálním zahá-
jením expozice zazněly v Obecním
domě melodie z Burtonových filmů.
Vystoupení odehrál Český národní
symfonický orchestr pod taktovkou
Johna Mauceriho. Večera se zúčastnil
samotný tvůrce melodií Danny Elf-
man, který na závěr překvapil pu -
blikum neplánovaným příchodem na
scénu, kde zazpíval několik písní ze
snímku Ukradené vánoce ,ma Bur-
tona. 

KAROLINA VODIČKOVÁ

PRAHA - Ocenění získá česká osob-
nost, která se zasloužila o spravedl-
nost, lidskost a udržení  morálních
hodnot ve společnosti. Jméno laureáta
prestižní ceny za rok 2013 se veřej -
nost dozví 11. dubna při slavnostním
ceremoniálu v Rezidenci Primátora
hlavního města Prahy Tomáše Hudeč-
ka.

Vítěze vybere nezávislý Výbor Ceny
Arnošta Lustiga, který je složen ze
čtrnácti osobností české kultury, vědy
a politiky, letos v čele s profesorem
Janem Pirkem. „Při letošním, histo -
ricky třetím ročníku stál před členy
Výboru nelehký úkol nalézt laureáta,
který symbolicky uzavře triádu
odvážných a statečných, lidských a
spravedlivých mužů a žen našeho
národa,“ dodala Šárka Stegbauerová,

PRAHA - Vyvrcholení celoživotní
tvorby Andrzeje Wajdy uvidí české
publikum v kinech od 3. dubna. Už
teď se ale diváci mohou díky recen-
zím lépe dozvědět, co konkrétně je
čeká. Snímek Walesa: Člověk nadě-
je coby novinářská projekce zahájil
20. března v Cinestaru Anděl fil-
mový festival Febiofest. 

Wajdův Walesa, v podání známého
polského herce Roberta Wieck-
iewicze, je 0bezprostřední muž z lidu,
který lid dobře chápe, a možná také
proto jej dobře vede. Jedná se o příběh
energického mladíka, který na rozdíl
od Václava Havla nepochází z intelek-
tuálních kruhů, ale z  živé, nespoko-
jené, avšak zároveň uvědomělé masy.
Člověk, který se jen chtěl domoci
svého práva na klidný rodinný život se
nakonec stává prezidentem a
nositelem Nobelovy ceny míru. Film
se pokouší zdůraznit romantický ráz,
který vytváří pestrost kontrastů
Walesova života. Ona romantičnost je
pro velkou část výrazně poetického a
sentimentálního polského národa vel-
mi typická. Národní hrdina je zde
skutečně národní, protože jeho

Vítěz Ceny Arnošta Lustiga
bude znám 11. dubna

Wajda představí Čechům kompletního Walesu
hrdinství není omezeno pouze na jeho
osobu. Ta reprezentuje celou
společnost, která touží po svobodě a
demokracii.

Wajda rovněž upozorňuje na úlohu
zbožnosti ve Walesově boji. Právě
z víry odvozuje zakladatel a vůdce Sol-
idarity svoji určitou vyvolenost. Je
vidět, že hlavní postava vnímá svobo-
du coby nedílnou součást duchovna.
V tomto kontextu nemůžeme opome-
nout jeho souznění s osobou papeže
Jana Pavla II. Nejvíce vypovídající jsou
snad záběry, kdy Walesa říká, že
s pontifikem ve všem souhlasí, a proto
ani nemusí papežovu encykliku číst.

Držitel mnoha filmových ocenění
Andrzej Wajda nutí k zamyšlení, jak
se k našim osobnostem chováme my.
Nedá se přehlédnout výrazná his-
torická podobnost Walesy a Havla.
Oba ve svých zemích pomohli
svrhnout komunismus a následně se
ujali vedení. Avšak jsou tu i markantní
rozdíly. Stále žijící Walesa se hraného
životopisného filmu dočkal.

IURII NAUMENKO

Nový komiks Lucie Lomové
pokřtěn výstřelem z pistole

leného na podiu v průběhu inscenace. 
,tul Na odstřel vyšel před týdnem

v  rámci Velkého knižního čtvrtka a
zároveň ho uvedli ve Francii s překla-
dem Mileny Fučíkové. Komiksovou
událost ozvláštnil Marek Bečka
(Buchty a loutky) se svými studenty
z DAMU, který volně na motivy knihy
připravil komediální loutkové před-
stavení. 

Lucie Lomová (1964), komiksová
autorka a ilustrátorka, začala jako
kreslířka dětských příběhů o myší
dvojici Anči a Pepíka. Kromě řady
kratších komiksů převedla do obra-
zové podoby pohádky K.J. Erbena
(Zlaté české pohádky, 2008). Je lau-
reátkou komiksových cen Muriel za
rok 2011 (Divoši) a 2007 (Anna chce
skočit). Několik děl publikovala ve
Francii. V současnosti vyučuje komiks
na Západočeské univerzitě v Plzni.

MAGDALÉNA ROSŮLKOVÁ

Přejeté ropuchy a zubožené kočky již
diváky nešokují, ale reklama Amnesty
International vsadila na silnou kávu –
mlácení postiženého člověka. 

Promítané kousky mnohdy potvr-
zovaly stereotypy, tykající se genderu,
národů či zemí. Jamajskou reklamu
tak ovládla pohoda, kterou nenarušil
ani v lednici se schovávající medvěd,
severské reklamy poskytly pohled na
nádherné lesy a soby. V rámci propa-
gace alkoholu se využívalo motivu
mužských partiček, které by pro půl-
litr ušly světa kraj, na kosmetické
výrobky lákaly vždy upravené, při-
tažlivé ženy. Sex a „láska“ nenašly své
místo pouze v reklamách na prezerv-
ativy. Veškeré nabízené produkty
pochopitelně dělaly člověka atra -
ktivnějším a sebevědomějším.

Akce se nedočkala velké účasti, a to
tvořili polovinu obecenstva novináři a
V.I.P. hosté. Většina lidí navíc sál
opustila ještě před koncem promítání.
Sledovat pět hodin reklamy, které di-
váky obvykle spíše iritují, než těší, je
skutečně příliš vyčerpávající. 

PETRA DVOŘÁKOVÁ

Metropolí zmítá film
mující diváky s osudy Nelsona Man-
dely, Lecha Wałęsy či Lance Arm-
stronga. Febiofest uvádí také filmy
Ona a Nebraska, které obdržely nom-
inaci na Oscara. 

Dvacátý první ročník se nese i ve
znamení pomoci. Febiofest zřídil in-
stitut charitativního partnerství a ten-
to rok se rozhodl se spolupracovat s
neziskovou organizací Klub nemoc-
ných cystickou fibrózou. Výtěžek z
určitých projekcí věnuje právě tomuto
sdružení.

Febiofest založila v roce 1993
nezávislá televizní společnost FEBIO.
Z původně drobné akce se postupně
stal velký festival, který mimo Prahy
navštíví i dalších třináct měst, mezi ni-
mi například Brno, Karlovy Vary, Par-
dubice či Mikulov.

VERONIKA ČÁSLAVSKÁ

Hororová tvorba
)ma Burtona
dorazí do Prahy

výkonná ředitelka ČISOK a předsed-
kyně Organizačního výboru Ceny
Arnošta Lustiga. 

11. duben nebyl pro předávání vy-
brán náhodně, jedná se o symbolické
datum. Právě na tento den připadá
69. výročí osvobození nacistického
koncentračního tábora Buchenwald,
ve kterém byl světoznámý spisovatel
Arnošt Lustig na konci druhé světové
války vězněn.

Ocenění uděluje od roku 2011
Česko-izraelská smíšená obchodní
komora. Historicky prvním nositelem
Ceny Arnošta Lustiga se stal pražský
biskup mons. Václav Malý a následu-
jící rok Cenu převzala  rozhlasová a
televizní hlasatelka a moderátorka
Kamila Moučková.

DITTA KOTOUČKOVÁ

Noc reklamožroutů
Walesa: člověk naděje Foto: Febiofest

www.fles.fsv.cuni.cz
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PRAHA/TŘINEC - Play off hoke-
jové extraligy zná první dva semi-
finálové účastníky. Ve čtvrtečních bo-
jích si výhrami na domácím ledě zaji -
stily postup týmy Sparty a Třince.
Vítězství Pražanů nad Vítkovicemi
2:1 zařídil v nájezdech jediný úspěšný
exekutor Lukáš Pech. Třinec
přestřílel Pardubice už v základní
hrací době 6:3. Obě série skončily
poměrem 4:1 na zápasy.

Sparta se probojovala za hranice
čtvrtfinále poprvé od roku 2009, kdy se
jí podařilo postoupit přes Zlín. Pět let je
pro ambiciózní pražský klub dlouhá do-
ba a Vítkovice měly možnost tuto šňůru
ještě prodloužit, nicméně na vítěze zák-
ladní části extraligy nestačily. Podařilo
se jim vyhrát jen druhé utkání na ledě
pražské )psport arény, kde padla jediná
branka z hole Petra Koloucha. Ostatní
bitvy si sparťané pohlídali. „Byla to vy-
rovnaná série, protože jsme narazili    na
silného protivníka. Všechny zápasy byly
o jednom gólu a výsledky tomu napoví-
daly. Zápasy jsme zvládli díky nasazení,
vůli a bojovnosti,“ prohlásil trenér po -
stupujícího týmu Josef Jandač. „V pře -
dešlých letech jsme čtvrtfinálovou bar-
iéru neprolomili, takže jsme rádi, že se
nám to konečně podařilo,“ připomněl,
jak je pro jeho mužstvo postup důležitý.

Poslední utkání této série nedohrál
kvůli viróze nejproduktivnější hráč zák-
ladní části extraligy Petr Ton, kterému
se v play off rovněž daří (5+2) v útočné
formaci s Jaroslavem Hlinkou (1+5).
Společně by pro Spartu rádi vybojovali
titul, stejně jako se jim to podařilo v roce
2007.

Třinec získal vítěznou trofej před tře-
mi lety, když ve finále porazil právě
Vítkovice. Na úplný vrchol tehdy
moravský klub dosáhl poprvé v historii.
Na konci letošní základní části Oceláři

obsadili druhou příčku hned za Spartou
a ve čtvrtfinále narazili na Pardubice,
kterým dovolili jedinou výhru. V pátém
zápase Východočechům nastříleli hned
šest branek, takže mohou vyhlížet semi-
finálového soupeře.

„Měli jsme výborný pohyb a vytvářeli
si šance, které jsme proměňovali. Byť

skóre celé série zní jednoznačně, byly to
nesmírně vyrovnané bitvy. Hodně nám
pomohly dvě výhry na jejich ledě,“
nechal se slyšet třinecký trenér Jiří
Kalous. Sedmi body (1+6) pomohl Třin-
ci k postupu jeho kapitán se zkušenost-
mi z NHL Radek Bonk. „Pardubice s ná-
mi sehrály výbornou sérii. Taky nás po-

držel Šimon Hrubec, který chytal
výborně,“ pochválil Kalous mladého
brankáře. Právě jemu se podařilo vychy-
tat pardubické střelce s 93,33%
úspěšností zákroků. Esem Ocelářů by
mohl být v dalších bojích stále se zlepšu-
jící kanonýr Martin Růžička (4+2).

Semifináloví soupeři Sparty a Třince

vzejdou z pátečních bojů. Jediná výhra
stačí k postupu Zlína v souboji s Hrad-
cem Králové a stejnou výchozí pozici
bude mít Brno v domácím zápase proti
Plzni. V obou sériích je stav 3:2 na zá-
pasy.

TOMÁŠ LICHNOVSKÝ

PRAHA - V úvodních
čtvrtfinálových utkáních domácího
poháru se nedařilo ani jednomu
z pražských „S“. Zatímco fotbalisté
Sparty ztratili po těsné prohře s měst-
ským konkurentem z Dukly svou tři-
advacet zápasů trvající neporazitel-
nost, Slavia si do střetnutí s brněnsk-
ou Zbrojovkou přenesla špatnou for-
mu z Gambrinus ligy. Po jedno-
brankové porážce si tak, stejně jako
její největší rival, zkomplikovala post-
up do další fáze této soutěže.  Své
utkání naopak s přehledem zvládla
plzeňská Viktoria, když v dohrá-
vaném osmifinále porazila třetiligové
Domažlice vysoko 4:0. 

Sparťané vyběhli k zápasu na Julisce
v silně pozměněné sestavě, do níž se
oproti poslednímu ligovému utkání
v Ostravě vešlo hned sedm náhradníků.
„Chtěli jsme dát příležitost těm hráčům,
kteří dlouho nehráli a čekali na svou
šanci,“ okomentoval své rozhodnutí
sparťanský trenér Lavička. Dukla, která

MIAMI/PRAHA – Český tenista
Tomáš Berdych postoupil na turnaji
v Miami bez ztráty setu do čtvrtfinále,
ve kterém narazí na Ukrajince
Alexandra Dolgopolova. Berdych se
tak podruhé v řadě dostal mezi ne-
jlepších osm tenistů v Key Biscayne.
Do čtvrtfinále došla i Petra Kvitová,
v něm ale nestačila na ruskou jed-
ničku Mariu Šarapovovou. 

Berdych si v Miami poradil s Fran-
couzem Stephanem Robertem, Portu-
galcem Joaem Sousou a domácím
Johnem Isnerem. Ve čtvrtfinálovém zá-
pase, který se odehraje dnes od 20:00, jej
čeká Alexandr Dolgopolov, jenž ve
čtvrtém kole ve třech setech porazil tur-
najovou trojku Stanislase Wawrinku. 

Ukrajinskému tenistovi se povedl
i minulý turnaj v Indian Wells, kde jej až

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Česká
fotbalová reprezentace do 17 let
 vstoupila včera do závěrečné fáze
kvalifikace na mistrovství Evropy.     
V domácím prostředí však podlehla
výběru Anglie 0:1 a snížila si tak
šance na postup.

V Uherském Hradišti a ve Zlíně ten-
to týden probíhají kvalifikační boje 
o po  stup na ME do 17 let, které se bude
konat v květnu na Maltě. Spolu s Čes -
kou republikou v této skupině hraje
také Anglie, Itálie a Albánie. Postup na
turnaj má však zajištěn pouze vítěz
skupiny.

Výhoda domácího prostředí však za-
tím českým mladíkům nepomohla.
Proti Anglii předvedli dobrý výkon,
vypracovali si mnoho šancí, střelci si
však vylámali zuby na brankáři Wood-
manovi. Ten ani jednou nekapituloval,
a protože se v úvodu druhé půle
prosadil Dominic Solanke, zvítězili
hráči z Britských ostrovů nejtěsnějším
možným rozdílem 1:0. Kapitán Čechů
Václav Černý po závěrečném hvizdu
neskrýval zklamání: „První poločas
jsme zvládli výborně, celkově jsme

Sparta je po pěti letech v semifinále, postoupil i Třinec

v semifinále vyřadil Roger Federer.
Berdych Dolgopolova však ve všech
třech dosavadních vzájemných zá-
pasech překonal. Vítěz klání se v dalším
kole utká s lepším z dvojice Nadal–
Raonič. 

Petra Kvitová do čtvrtfinále prošla
přes Argentinku Paulu Ormaecheovou,
Chorvatku Donnu Vekičovou, ve
čtvrtém kole pak otočila zápas se Srb -
kou Anou Ivanovičovou. První set Kvi-
tová prohrála 3:6, v dalších dvou ale bý-
valé tenisové jedničce nepovolila jediný
gem. 

Česká tenistka má za sebou už
i čtvrtfinálový duel, ve kterém ji porazila
čtvrtá nasazená Maria Šarapovová ve
dvou setech 7:5 a 6:1. Kvitová tak s rus -
kou tenistkou prohrála počtvrté v řadě.
Šarapovová navíc v Miami ve 3. kole po-

razila Lucii Šafářovou. V semifinále se
dnes utká se Serenou Williamsovou. 

Dalším českým hráčům se v Miami
příliš nedařilo. V mužském pavouku
Radek Štěpánek s Jiřím Veselým vy-
padli v druhém kole, Lukáš Rosol ne-
prošel ani přes kolo první. Z žen se
mezi nejlepších šestnáct tenistek
probojovala Barbora Záhlavová-Strý-
cová, Klára Zakopalová se nedostala
přes druhé kolo. Iveta Melzerová
s Karolínou Plíškovou v Miami
skončily po prvním zápase. Ve
čtyřhře byla nejvíce úspěšná Květa
Peschkeová, jež se svou slovinskou
kolegyní Katarinou Srebotnikovou
postoupila do čtvrtfinále. 

MAREK OPATRNÝ

se na jaře potýká s výrazným poklesem
formy, sice nastoupila v téměř nejsil-
nějším složení, zpočátku však herně za-
ostávala. První branky zápasu se po
přesném zásahu Jakuba Mareše z 37.
minuty přesto dočkali právě její přízniv-
ci. Na dvoubrankový rozdíl navíc po
zlepšeném výkonu ve 2. poločase zvýšil
v 65. minutě po faulu Hybše gólem
z pokutového kopu Zbyněk Pospěch.
Letenským se podařilo v závěru zápasu
už pouze korigovat výsledek, když se
v 80. minutě trefil střídající Krejčí. Spar-
ta si tak po nečekané porážce 2:1
pokazila osmiměsíční sérii neporazitel-
nosti, jež se rozjela po loňském červen-
covém propadáku se švédským Häcke -
nem v předkole Evropské ligy. „Po delší
době jsem spokojený. Sparta dlouho ne-
prohrála a my její sérii utnuli,“ neskrýval
radost trenér Dukly Luboš Kozel. 

Sešívaní si chtěli domácí výhrou nad
brněnskou Zbrojovkou napravit re -
putaci za nepřesvědčivé výkony v lize  a
udržet naději na postup do pohárové

Evropy. Z utkání, ve kterém se obě
mužstva prezentovala opatrným
výkonem, nakonec vyšlo lépe Brno, o je-
hož těsné vítězství 1:0 se v 63. minutě
postaral záložník Šisler. „Kazili jsme
přihrávky, málo běhali, nebojovali jsme,
zkrátka moc špatné. Navíc jsme si ne-
dokázali vytvořit šanci,“ zhodnotil
příčiny porážky slávistický obránce Mi-
lan Škoda. Brněnským se navíc podařilo
triumfovat na půdě Slavie vůbec poprvé
v historii samostatné ČR. 

V odvetách, které jsou na programu
za týden, budou slávisté na Králově Poli
dohánět jednobrankové manko, stejně
jako Sparta na Letné. 

Pohodové odpoledne zažili ve Štrun-
cových sadech fanoušci úřadujícího
ligového mistra z Plzně. Viktoria
potvrdila v zápase proti Domažlicím roli
jasného favorita a postoupila do
čtvrtfinále po čtyřbrankovém vítězství,
které zajistili Rezek, Hrdlička a dvěma
góly Ďuriš. V něm se utká s Jihlavou. 

MARTINA KRAMEROVÁ

Fotbalová sedmnáctka 
si komplikuje postup

Berdych je v Miami ve čtvrtfinále, Kvitová nestačila na Šarapovovou

V poháru zklamaly Sparta i Slavia, Plzeň postupuje dál

hráli jeden z našich nejlepších zápasů.
Strašná škoda inkasované branky.“

V souběžně hraném zápase porazila
Itálie albánskou reprezentaci 2:1. Pokud
se chtějí svěřenci Aleše Čvančary probo-
jovat  na závěrečný šampionát na Maltu,
musí nyní oba své zbývající duely vyhrát
a zároveň doufat, že Italové porazí jejich
anglické přemožitele. V pátek nastoupí
Češi ve Zlíně proti Itálii, v pondělí je pak
znovu v Uherském Hradišti čeká střet
s Albánií.

„Itálie, stejně jako Anglie, patří k ab-
solutní fotbalové špičce. Na jejich
úroveň řadím už pouze Španělsko,
Německo a Francii,“ komentoval
soupeře trenér Aleš Čvančara, „a i když
Albánie možná vypadá přijatelně, zdání
může klamat. Přesvědčili jsme se o tom
v posledním vzájemném přípravném zá-
pase v Maďarsku, který jsme prohráli.“
K šancím na postup pak dodal: „Poráž-
ka v úvodu turnaje samozřejmě postup
komplikuje. Ale rozhodnuto bude až po
třetím zápase. Málokdy to bývá jinak.“

DOMINIK JAKUBEC
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Lukáš Pech poslal Spartu jediným proměněným nájezdem do semifinále Foto: archiv


