
Již počtvrté v Česku probíhá kampaň
Žluté týdny, která se snaží informo-
vat o rizicích i možné prevenci žlou-
tenek typu A a B. Přímo na ulicích
mohou lidé najít stánky, dostat letá-
ček a odznak. Ve velkých stanech
v obchodních cetrech se dovědí od
odborníků z místních očkovacích
center a zdravotních ústavů vše, co
je o žloutence zajímá. Naučí se
i správnou techniku mytí rukou.
Z nedávné ankety vyplynulo, že Češi
sice považují za přirozené umývat si

ruce po použití WC, před jídlem
však zapomínají. Přitom podle slov
primáře Juraje Jakubička z Fakultní
nemocnice Nitra správné umývání
rukou a dezinfekce dokážou snížit ri-
ziko infekce až o 66 procent. Statisti-
ky Státního zdravotního ústavu uka-
zují, že za první čtvrtletí roku 2010
onemocnělo  žloutenkou typu A (tzv.
nemocí nemytých rukou) v ČR 152
lidí. To je více, než za celý rok 2007.
O žloutence lidé moc neví. Mnozí si
myslí, že se nakazí pouze z použi-

tých stříkaček. „Lidé
neznají rozdíly mezi
jednotlivými typy žlou-
tenek,“ říká terénní
pracovnice Žlutých týd-
nů, „a často je podce-
ňují. Žluté týdny by jim
v tom měly udělat tro-
chu pořádek.“ Letos se
k osvětě přidala i zába-
va, zájemci se mohou
s pracovníky „Žluťáky“
vyfotit a vyhrát jízdní
kolo. Celá kampaň za-
čala 13. dubna v Praze
a Mostu, potrvá tři týd-
ny. Během nich se bu-
de přesouvat po růz-
ných městech. V kaž-
dém zůstane tři dny.
Podrobné informace
můžete najít na www.
zlutetydny.cz. Mimo-
chodem - věděli jste,
že správně si umýt ru-
ce, je hotová věda?

ELIŠKA ZVOLÁNKOVÁ
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Polský pilot si možná nerozuměl s řídicí věží
Navigátor polského letadla přichází s novými informacemi o tragické nehodě

k r á t c e  z  d o m o v a  i z e s v ě t a

V Polsku trvá státní smutek. Foto archiv

Ačkoli kolegové polského pilota Ar-
kadiusze Protasiuka uvádějí, že mlu-
vil plynně rusky, dispečeři připouští
možnost, že si pilot s řídící věží ne-
rozuměl. Posádka tak možná nepo-
chopila informaci o špatném počasí
a doporučení pro přistání na jiném
letišti. 

Navigátor Anatolij Muravjev
v rozhovoru pro ruský list Komso-
molskaja pravda uvedl, že „šéf leto-
vého provozu varoval před nevhod-
ným počasím k přistání, ale posádka
v něm přesto pokračovala bez povo-
lení. Když posádka neposlouchala,
dispečeři mohli pouze pokračovat
v navigaci letadla. Nemáme právo
nařizovat civilním pilotům.“ Murav-
jev uvedl, že příčinou havárie by
mohla být právě jazyková bariéra.
„Nevylučuji to jako jeden z důvodů.
Dispečer mluvil s posádkou rusky,
zbývající dispečeři mu radili anglic-
ká slovíčka,“ řekl.

Muravjevovo tvrzení ale vyvracejí
pilotovi kolegové. „Arek uměl per-
fektně rusky. Odpovídal jak v polšti-
ně, tak i v ruštině a angličtině,“ řekl
pro server newsru.com plukovník
Bartos Stroiński.

V rozporu s dosavadními infor-
macemi, že letoun se o přistání po-
kusil čtyřikrát, se Muravjev podle Li-
dových novin vyjádřil, že letadlo
udělalo přistávací manévr pouze
jednou, a poté se hned zřítilo.

Protasiuk na tamějším letišti ne-
přistával poprvé, přičemž podle ser-
veru lidovky.cz při předchozím při-
stání žádné problémy s komunikací
nebyly. Tři dny před nehodou Prota-

n Bízková povede ministerstvo 
životního prostředí

Měsíc a půl před volbami přichází
do vlády nová tvář. Ministryní život-
ního prostředí se stane dosavadní
náměstkyně tohoto resortu Rut Bíz-
ková. Dnes ji jmenoval prezident
Václav Klaus. Musela se vzdát člen-
ství v ODS a někteří jí vyčítají ně-
kdejší práci mluvčí v ČEZu. V úřed-
nickém kabinetu Jana Fischera na-
hradí ministra zemědělství Jakuba
Šebestu, který ministerstvo vedl po
demisi Jana Dusíka. Ten odešel kvůli
neshodám o dostavbě elektrárny
Prunéřov.
n Česko o víkendu uctí smrt 
polského prezidenta

Prezident a vláda se dohodli na
datu státního smutku. Smuteční ob-
řad za oběti leteckého neštěstí
u Smolenska se ve Varšavě plánuje
na sobotu, pohřeb prezidenta Lecha
Kaczyńského se pak uskuteční v ne-
děli. Oba dva dny se v ČR ze solida-
rity bude držet státní smutek. Na
vládních a veřejných budovách se
vlajky stáhnou na půl žerdi. Občany
vláda vyzvala, aby se o sobotním
poledni přidali k minutě ticha. Po-
dobně se nejspíš zachovají i pořada-
telé kulturních a sportovních akcí.
n Strany získaly volební čísla

Státní volební komise v úterý ur-
čila, s jakými čísly se budou politic-
ké strany ucházet o hlasy občanů
v parlamentních volbách. Na výběr
bude 26 stran. Věci veřejné dostaly
čtyřku, KSČM šestku, devítka připad-
la ČSSD, patnáctka TOP 09. Sedm-
náctku získala KDU-ČSL, dvacítku
Strana zelených a s číslem 26 bude
bojovat ODS. Smolnou třináctku ur-

čil los Zemanovcům. O křesla ve
sněmovně se dle údajů Českého
statistického úřadu uchází 5 053
kandidátů.
n Obce si pohlídají hazard

Poslaneckou sněmovnou včera
prošel zákon, který mění způsob
provozování hracích automatů a vi-
deoterminálů. Obce a města by díky
němu získaly větší pravomoc ome-
zovat tento typ hazardu na svém
území. Kromě toho by loterijní firmy
nemohly posílat peníze určené na
veřejně prospěšné účely nadacím,
které samy zřídily. V Senátu ale mů-
že zákon narazit. ODS chce prosadit
dodatečné změny. 

ADAM FIALA

n Čínu zasáhlo zemětřesení
Zemětřesení se prohnalo ČLR

14. dubna. Jeho epicentrum bylo ne-
daleko západočínské provincie
Čching-chaj a Tibetu. Dosáhlo síly
6,9 stupňů Richterovy škály. Zemře-
lo více než 600 lidí a přes 9 000 osob
bylo zraněno. Zničené cesty kompli-
kují záchranářské práce. Problémy
způsobuje malý počet zdravotníků.
Poškozena je vodní elektrárna, což
znamená nedostatek energie a hrozí
i nebezpečí zatopení oblasti. Letiště
bylo mimo provoz, dokud se nepo-
dařilo nahodit generátory.
n Jaderná bezpečnost do čtyř let

Na summitu o jaderné bezpeč-
nosti se 47 představitelů států zavá-
zalo zabezpečit veškerý jaderný ma-
teriál proti zneužití. Stanovili si ter-
mín do čtyř let. Na setkání 13. dub-
na ve Washingtonu se Rusko a USA
dohodly, že každý zlikviduje 34 tun
plutonia, které je možné použít pro
výrobu atomové bomby. Kanada bu-

de posílat do USA vyhořelé palivo ze
svých atomových elektráren. Rusko
uzavře poslední jaderný reaktor pro-
dukující plutonium pro jaderné
zbraně. Ukrajina zlikviduje veškeré
zásoby vysoce obohaceného uranu,
zatímco Mexiko přestaví poslední
jaderný reaktor, aby ho nemuselo
používat. Francie chce sankcionovat
země, které svůj jaderný materiál
nezabezpečí dostatečně. Další sum-
mit se bude konat v Jižní Koreji v ro-
ce 2012.
n Výbuch sopky zastavil letecký
provoz

Na Islandu vybuchla sopka pod
ledovcem Eyjafjallajökull 14. dubna.
Osm set obyvatel jižní části země
bylo evakuováno do středisek Červe-
ného kříže. Kvůli oblaku sopečného
popela byla uzavřena letiště až v Bri-
tánii a Skandinávii. Kdyby stroj vle-
těl do nebezpečné oblasti, mohly by
být poškozeny jeho motory. Je mož-
né, že se uzavřou další letiště, pro-
tože se popel šíří nad Evropou. Sop-
ka se probudila již v březnu po 200
letech, i tehdy byly obyvatelé pre-
ventivně evakuováni. 
n Letoun Tu-154 v Bulharsku končí

Bulharsko zakázalo 13. dubna
používat svůj prezidentský letoun
Tu-154. Reagovalo tak na sobotní le-
teckou katastrofu, při které zahynul
polský prezident a mnoho význač-
ných osobností Polska.  Jedná se
o stejný model, kterým letěla polská
elita. Tato letadla se běžně používa-
la ve východoevropských zemích.
Letos má jejich výroba skončit. Čes-
ká republika je vyřadila v roce 2007,
kdy koupila dva Airbusy A-319.

PAVLA FIRBACHEROVÁ

siuk přistával ve Smolensku s pol-
ským premiérem Donaldem Tuskem.
„Do Smolenska jsme letěli už
7. dubna a nikdo si nestěžoval,“ řekl
Stroiński.

Příčiny nehody se stále vyšetřují.
Černé skříňky ale nepotvrdily infor-
maci, že by posádka byla donucena

na letišti přistát prezidentem nebo
jinými účastníky letu, o čemž se
spekulovalo.

Díky černým skříňkám se také po-
dařilo zjistit, že letadlo mělo motory
v pořádku a k výbuchu došlo až po
kontaktu se zemí. „Předběžná analý-
za údajů z palubních záznamníků

a vyšetřování na místě ukázaly, že
na palubě nedošlo ani k výbuchu,
ani k požáru. Motory letounu byly
plně provozuschopné až do srážky
se zemí,“ uvedl pro idnes.cz vicepre-
miér Sergej Ivanov.

Předčasné prezidentské volby 
se budou konat pravděpodobně

20. června. Předseda Sejmu Bronis-
law Komorowski, který po smrti pre-
zidenta Lecha Kaczynského převzal
vládu, vyhlásí jejich termín až příští
středu. Strany, které při havárii při-
šly o své kandidáty, ho totiž požáda-
ly, aby s rozhodnutím počkal do
konce státního smutku. Ten bude tr-
vat až do neděle, kdy proběhne i po-
hřeb prezidentského páru. V Če-
chách byl státní smutek vyhlášen na
oba víkendové dny.

Lech Kaczynsky spolu s chotí
Marií má být pohřben na krakov-
ském hradě Wawel, jeho matka nic-
méně o smrti svého syna ještě neví.
Lékaři jí nechtějí tuto informaci
sdělit vzhledem k jejímu špatnému
zdravotnímu stavu. 

Kvůli místu pohřbu v Polsku v úte-
rý demonstrovalo asi 400 lidí. Někte-
ří Poláci nesouhlasí s pohřbením
Kaczynského a jeho choti na místě,
kde jsou ostatky polských králů a ji-
ných významných osobností. „Cítili
jsme se tou tragédii sjednoceni, ale
teď se jedním rozhodnutím cítíme
rozděleni,“ uvedla pro idnes.cz jedna
z účastnic demonstrace.

Kaczynsky zemřel v sobotu při
tragické letecké nehodě spolu s dal-
šími 95 lidmi. Na palubě letadla by-
la nejen jeho manželka, ale i další
lidé důležití pro chod státu včetně
vrcholných představitelů armády
nebo guvernéra centrální banky. Ne-
hoda se stala při přistání na letišti
ve Smolensku, kam představitelé
Polska letěli uctít památku poprave-
ných za války v Katyni.

MAGDA POLMANOVÁ

Umíte si správně umýt ruce?

ŽLOUTENKU MůŽETE

POTKAT VŠUDE
NECHTE SE RADĚJI OČKOVAT
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Se současnou image fakulty
vůbec nejsem spokojený

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, a zejména
katedra žurnalistiky, byla v nedávné době propírána
v médiích. Nejen na to, jak kritika poškodila její tvář,
jsem se ptala proděkana pro public relations.
PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. je akademickým pra-
covníkem na FSV UK od roku 2004, podílel se na
několika publikacích a výzkumných projektech.

Ráda bych se vrátila k článku Respektu,
který ostře kritizoval studium žurnalistiky
na Fakultě sociálních věd UK. Poškodil
podle vás nějak pověst fakulty?

To je těžká otázka. Já se domnívám, že ten
článek poškodil do určité míry pověst zejmé-
na žurnalistiky na Fakultě sociálních věd. Ale
trošku poškodil i pověst Respektu, protože se
domnívám, že ten materiál není zpracován
z hlediska žurnalistických postupů zcela ide-
álně a profesně správně. Takže si myslím, že
pověst Respektu do určité míry byla poškoze-
na tím neprofesionálním zpracováním člán-
ku.

Myslíte si, že článek má nebo bude mít
vliv na uplatnění studentů žurnalistiky?

To se nedomnívám. My jsme totiž, a to sa-
mozřejmě už nebylo tolik vidět, dostali řadu
pozitivních a podpůrných odpovědí lidí, kteří
zastávají často velice zajímavé posty v médi-
ích, pracují na úrovni středního, nebo i vyšší-
ho managementu. Ti se naopak přikláněli
k naší reakci a k tomu, že článek, který vyšel,
byl jednostranný. Takže si myslím, že i žurna-
listická obec, i co se týče představitelů vede-
ní médií, se zněním článku často nesouhla -
sila.

Jste spokojen se zájmem veřejnosti o fa-
kultu a s počtem uchazečů o studium?

Počet uchazečů, zejména u některých obo-
rů, je opravdu výrazný a výrazně přesahuje
naše prostorové a personální možnosti. Nic-
méně se domnívám, že pořád je na čem pra-

covat a že ten zájem může být větší. A přece
jenom zkvalitnění profilu a komunikace fa-
kulty navenek je jedním ze základních bodů,
které by chtělo stávající vedení podpořit
a zlepšit. Také komunikace a profilace FSV do
zahraničí je velice důležitým bodem. To zna-
mená, že zájem je doposud relativně silný,
ale neměli bychom být spokojení s tou situa-
cí, jaká je, a snažit se ho ještě zvýšit. Pak nám
to samozřejmě umožňuje si vybírat pro jed-
notlivé obory ty nejkvalitnější uchazeče,
se kterými se dá lépe pracovat.

Od konce března je studentům každý tý-
den rozesíláno aktuální číslo fakultního
Newsletteru. 

Newsletter vznikal nejdříve jako určitá in-
formační platforma pro akademické pracov-
níky, pedagogy a zaměstnance fakulty. Poté
jsme byli vyzváni některými členy akademic-
kého senátu, zda by nestálo za to ho rozesílat
i studentstvu. Z toho důvodu jsme zvolili to-
to rozšíření publika. Základním motivem,
proč Newsletter vznikl, bylo šířit informace
přes hranice institutů. Protože přece jenom
za ty roky, co tady řada z nás pracuje, tak
spousta zajímavých událostí, konferencí,
přednášek, ale třeba i publikačních počinů se
uzavírá v jednotlivých institutech a lidé z ji-
ných institutů nemají nárok se o nich dozvě-
dět bez toho, aby navštívili webové stránky
jednotlivých institutů. Takže jakoby smazávat
komunikační bariéru mezi instituty, to je ten
hlavní motiv.

Jste spokojen se současnou podobou fa-
kulty, co se týká její image a prezentace?

Spokojen vůbec nejsem. To nikoho nepře-
kvapí. Domnívám se, že ačkoli moje před-
chůdkyně Denisa Kasl Kollmannová se snaži-
la nastavit některé nové principy, neměla
prostor je rozjet naplno. FSV dlouhá léta těži-
la čistě z tradiční značky mateřské Univerzity
Karlovy a pro dnešní situaci to už zdaleka ne-
stačí. Ocitáme se na čím dál konkurenčněj-
ším trhu se vzděláváním, kde se výrazně zača-
ly profilovat zejména některé soukromé uni-
verzity, které začínají mnohem agresivněji ko-
munikovat s potenciálními uchazeči a s ve-
řejností. A my na to nějakým způsobem mu-
síme reagovat. My jako FSV musíme komuni-
kovat svou kvalitou a v tomhle chceme určitě
přidat. To znamená, že fakulta by měla mít
nějakou jednotnou corporate identity, něja-
kou jednotnou grafickou prezentaci navenek.
Do toho samozřejmě počítáme webové
stránky, které by měly v nové podobě projít
zkušebním spuštěním během letních prázd-
nin. Byli bychom rádi, kdyby od nového aka-
demického roku byly spuštěny zcela nové we-
bové stránky jako velice důležitá vizitka ze-
jména pro uchazeče a pro novou generaci.

IVA MENŠÍKOVÁ

Před novým děkanem Jakubem Končelíkem stál před
nedávnem nelehký úkol vybrat osobnosti fakulty do
funkcí proděkanů. Pozice proděkana pro rozvoj byla
svěřena PhDr. Petru Jüptnerovi, Ph.D., pedagogovi
z katedry politologie, jehož odborným zaměřením je ko-
munální politika. O své vlastní politice má, jak se dá
z osobního setkání usoudit, jasnou představu.

Mohl byste charakterizovat, co všechno
spadá do úkolů proděkana pro rozvoj?

Agenda této funkce je komplikovaná, neboť
je průřezová a nejde jasně jedním směrem.
Zajímám se například o služby, které fakulta
nakupuje, dále je to otázka prostorového roz-
voje fakulty a velkou část mé práce tvoří návr-
hy rozvojových projektů. Přes tyto projekty se
dostáváme třeba i k otázce výpočetní techniky,
kdy na naší fakultě má být toto tradičně úko-
lem proděkana pro rozvoj.

Bavíme-li se o technické vybavenosti po-
čítačových učeben zde v Hollaru, máte ně-
jaké plány s učebnami 108 a 109, které stu-
denti často kritizují?

Rozhodně ano. Jeden okruh projektů v rám-
ci Fondu rozvoje vysokých škol umožňuje mo-
dernizaci počítačových učeben a my chceme
tuto možnost využít. Byly zpracovány dva pro-
jekty, kdy jeden z nich je zaměřen právě na vý-
měnu starší poloviny učebny 108, to znamená
výměnu počítačů z roku 2001. Kolegové z Insti-
tutu ekonomických studií zpracovali podobný
projekt na obnovu počítačové učebny v Ople-
talově ulici. Také jsme získali příslib od uni-
verzitního ÚVT, že zpracují projekt pro jinonic-
ký areál, který je využíván více fakultami. Učeb-
ny jsou každopádně ve velmi špatném stavu,
ale nevidím řešení v tom, aby fakulta teď hned
uvolnila prostředky a učebny vybavila, spíše
se snažíme aktivně shánět peníze prostřednic-
tvím grantových zdrojů.

Je evidentní, že na FSV je málo místa. Ja-
ké chystáte kroky v této oblasti?

Toto je potřeba řešit a fakulta musí jednat
ve shodě s univerzitou. Proděkan pro rozvoj by
měl spíš pracovat v tom smyslu, že se bude
scházet se svými partnery na univerzitní úrov-
ni a zařizovat, aby se na univerzitě vědělo, že
FSV má tento problém. Do budoucna se počí-
talo s tím, že rozvoj fakulty by se realizoval
v Jinonickém areálu. Dostali jsme za úkol
předložit Aktualizaci dlouhodobého záměru
a v jejím rámci se chceme věnovat i otázkám
prostorového rozvoje. Proto musíme vyřešit,
jestli je reálné uvolnění prostor v Jinonicích
nebo to reálné není a máme hledat jiné místo.
Každopádně je to běh na dlouhou trať. 

Při podzimních volbách do Akademické-
ho senátu jste časopisu Sociál řekl, že kro-
mě agendy IT a vyřešení prostorové otázky
se chcete zaměřit také na fungování bufetu
v Jinonicích. Máte možnost toto řešit jako
proděkan pro rozvoj?

Bufet a menza v Jinonicích jsou mým dlou-
hodobým tématem, jelikož rád jím. Když Kole-
je a menzy UK navrhly přesun bufetu do men-
zy, podařilo se nám prosadit určité podmínky,
jejichž splněním jsme projekt přesunu podmí-
nili. Z počátku však naše požadavky, mezi kte-
ré patřilo například rozšíření a zkvalitnění sor-
timentu nebo prodloužení otvírací doby, dodr-
žovány nebyly. Jednání s Kolejemi a menzami
jako autonomním útvarem univerzity je obec-
ně dost těžké, ale přesto jsem se jako zástup-
ce AS snažil na vyřešení těchto problémů tla-
čit a podařilo se dosáhnout částečných úspě-
chů. Situace v Jinonicích není ideální a umíme
si ji představit lepší. Proto se tomuto tématu
hodlám nadále věnovat i ve své nynější funkci.

Se svým kolegou PhDr. Tomášem Tram-
potou, Ph.D. pracujete na nové verzi fakult-
ního webu. Zdá se, že Vaše činnost je sku-
tečně rozmanitá.

To je pro mě velká výzva, neboť návrhů na
nový fakultní web tu bylo již několik. Existuje
zde možnost, že i náš plán ztroskotá, ale to by-
chom neradi, a proto k tomuto projektu při-
stupujeme s kolegou důsledně a snažíme se
nic nezanedbat. Současný fakultní web je uži-
vatelsky naprosto nevyhovující. Náš koncept
jsme konzultovali jak s vedením fakulty, tak
s CIVT i fakultním senátem.

Co říkáte na to, že FSV jako jediná z fa-
kult Univerzity Karlovy neměla letos ples?

Společenským akcím fandím, čili je to věc,
která není dobrá, na druhou stranu plesy jsou
tradičně záležitostí, do níž jsou zapojeny stu-
dentské iniciativy. Proto je potřeba organizace
plesu také „zdola“ za spolupráce s vedením.
Vedení fakulty je plesu nakloněno, je otázka,
jak k němu přistupují studenti, zda o něj mají
zájem. Podílet se prostě musejí všechny slož-
ky. KATEŘINA HYNČICOVÁ

Fakultě chybí modernější 
počítače a slušné jídlo

k o m e n t á ř

A hlavně novináři. Ti předvedli
opravdu bídnou práci, dokonce
v některých případech pomotali,
kdo vůbec za tímto nesmyslem sto-
jí. Mikeše nikdo zakazovat nebude,
vlastně ani nechce. Titulky hlásaly
věci jako „Romové chtějí zrušit Mi-
keše“. Jenže autoři článků situaci
mnohosetkrát přecenili. Svou úlo-
hu a odpovědnost si zvláště neuvě-
domili lidé z Práva (novinek.cz).
Zdaleka ne všechny romské spolky
chtějí Mikeše zakazovat. Význam
prohlášení několika romských orga-
nizací je zcela minimální a vůbec
mu nepřísluší takový humbuk, který
se okolo celé věci strhl.

Zprávu vydal tentýž člověk, který
před časem hlásil, že nějaký herec
z Hollywoodu zaplatí všem českým
Romům cestu pryč z ČR. Buď je
onen herec pěkný šprýmař a Romo-
vé mu nalítli na špek, anebo je to
jen výmysl pro zviditelnění. Žijeme
v reálném světě a jen tak nikdo ne-

zaplatí tisícům lidí cestu a násled-
né bydlení na druhé půlce země-
koule.

Pravda je podle mě blízká druhé
variantě – někdo se chce vší vervou
zviditelnit. Jmenovitě pan Miko. Za
oběma prohlášeními stojí právě on.
A obě jsou nesmyslná a hodná ne-
zájmu. 

Ovšem vyšlo to. Novináři těmto
lidem udělali krásnou reklamu. Ať
žije PR a česká žurnalistika!

Není to tak, že by média ovládala
„multikulturní diktatura“ zlých ze-
dnářů, kteří do nich nevpustí nic
než o Romech, diskriminaci a po-
dobně. Naopak, samotná zpráva
velké části (a nejspíš většině) Ro-
mů vadí, už jen proto, že jim nesko-
nale škodí.

Iniciativa pana Mika, který má
mít zájem na vylepšování vztahu
většinové populace k cikánům, je
ve své podstatě rasistická a doko-
nale protiromská. Nic lepšího pro

podporu xenofobie neexistuje. Je to
poslední věc, kterou by si lidé sna-
žící se zlepšit postavení Romů v ČR
přáli. A ti poctiví se právem zlobí.
Vše, co pracně budují, tyto zprávy
zbouraly jako domeček z karet.

Nenalítli jen novináři, ale i lidé
(což je v přímém spojení). Ti si ze
špatně napsaných, a mnohdy zřej-
mě nepřečtených, článků vydeduko-
vali, že Mikeš bude zakázán.
Nebude. Alespoň tomu nic zatím
nenasvědčuje. Iniciativa těch, kteří
založili a připojili se do „fejsbůkov-
ské“ skupiny je poťouchlá. Neobá-
val bych se, kdyby si někdo chtěl
namastit kapsu šířením reklamy,
nebo že by za skupinou stál člověk
z neonacistického prostředí (jak se
to v poslední době stává stále čas-
těji). Možná je to součástí politické
kampaně, nemám však o tom žádné
informace. Přidání se do takové
skupiny znamená akorát přihazovat
pod kotel xenofobie a rasismu. Její

členové se sami usvědčují, že ani
neumí číst. Protože titulek je rekla-
ma a ne hlavní nositel informace.

Jeden člověk nemůže hovořit za
celou komunitu, pokud ta mu k to-
mu nedá pravomoc. Představte si,
že bych vydal tiskovou zprávu, že
Češi nesnáší Slováky a chystají se
je napadnout. Pak by to někdo vzal
a opravdu by to vydal v tomto znění
na hlavních stránkách deníků. Do-
mnívám se, že by se velká část lidí
hbitě bránila – ať už proto, že jim
Slováci nevadí, nebo že by nechtěli,
aby za ně někdo hovořil. Celý národ
se neshodne ani na těch žbleptech,
co se vypouští z Hradu a působí ja-
ko názor všech Čechů. Někdo s tím
souhlasí, jiní ne (třeba já).

Kauza okolo Mikeše je nesmysl-
ná, nehodná publicity a velice ne-
šťastná. Podporuje úplně pravý
opak toho, za co romské iniciativy
bojují. Rozdmýchává xenofobii
a rasismus a staví na druhou kolej

opravdové problémy okolo romské
komunity, popř. vztahů většinové
populace s ní.

Je toho tolik k řešení – nízká
vzdělanost Romů, kriminalita spo-
jená s velkou částí těchto lidí a mi-
zivá naděje na zlepšení situace. Říci
„Romové chtějí…“ je hloupost, pro-
tože za touto kauzou stojí malá
skupina popularity chtivých lidí. 
Je to jako napsat „Romové kradou“.
Stejně předpojatá zpráva. Ano, něk-
teří Romové chtějí zakázat Mikeše,
stejně tak jako když někteří Romové
kradou. Ale to nemůžeme takhle
napsat.

Opravdu mě štve, co média do-
kázala rozpoutat z pitomé tiskové
zprávy nicotného významu. Lepší
situaci si snad nemůže přát kdejaký
nácek. Vandásek se tetelí blahem…
Nejlepší je si přečíst názory Romů
k celé záležitosti. Jejich rozhořčení
se nelze divit.

PETR ŠTĚPÁN

Mikeše nikdo nezakáže aneb všichni nalítli na špek
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Návrh knihovny Jana Kaplického. Foto: archiv

Oko nad Prahou: Jan Kaplický a jeho „chrchel“
Nový snímek filmařky Olgy Špátové je spíše poctou než dokumentem

Nguyen Phuong Thao. Foto: Barbora Bednaříková
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n Umění šachu
Že tato královská hra není zdaleka

mrtvá, ba naopak stále přitažlivá i in-
spirativní, dokazuje výstava Umění
šachu. Patnáct na zakázku vytvoře-
ných šachových souprav mohou ná-
vštěvníci obdivovat v prostorách
pražského Doxu. Šachy ze dřeva,
z porcelánu, skla, jantaru i stříbra
jsou k vidění od 1. dubna do
28. června.

n Máchův kraj v Klementinu
Dvousté výročí narození básníka

Karla Hynka Máchy připomíná výsta-
va Svět zašlý - Máchův kraj na sta-
rých mapách, instalovaná v praž-
ském Klementinu. Padesát historic-
kých map oblasti mezi městy Českou
Lípou, Bělou pod Bezdězem, Mělní-
kem a Úštěkem, která inspirovala ne-
jen Máchu, trvá od 8. dubna do
30. května.

n Draci nejen pro děti
Trojrozměrná animovaná komedie

od tvůrců Shreka Jak vycvičit draka
nabízí divákům poněkud drsnější po-
hled na mrazivý sever. Zavádí nás do
vesnice Vikingů, jejichž problémy
nejsou obvyklí komáři, ale draci. Pří-
běh vikinského teenagera Škyťáka,
který nezapadá mezi ostatní drako-
bijce, měl premiéru v českých kinech
1. dubna.

Architekt Jan Kaplický zemřel v led-
nu 2009 v den narození své dcery
 Johanky. O necelé dva roky dříve vy-
hrál spolu se svou společností Futu-
re Systems mezinárodní soutěž
o návrh pražské Národní knihovny.
Budova měla stát na Letné a už brzy
po představení projektu veřejnosti
se jí začalo přezdívat „chobotnice“.
Kaplický se nechal inspirovat příro-
dou, organickými tvary a barvami.
Toliko teorie.

V praxi se ale jeho návrh nedoč-
kal realizace. Ať už byl proti magi-
strát hlavního města Prahy, starosta
Prahy 13 David Vodrážka, který ozna-
čil knihovnu jako „nějaký chrchel“
nebo sám prezident Václav Klaus.
I přes optimismus Václava Havla
a dalších zastánců knihovny pochy-
buji, že se „chobotnice“ na Letné
kdy objeví. O tom ale dokument ne-
ní. Zaznamenává dobu od Kaplické-
ho výhry v soutěži až po jeho smrt.

Avšak poměrně jednostranně.
Spoluautorkou scénáře je totiž Eliš-
ka Kaplický Fuchsová, vdova po
 architektovi. Pokud se řekne doku-
ment, očekávám zajímavé téma, ori-
ginální podání a objektivitu.

Téma zajímavé určitě je, a to snad
pro každou generaci. Všichni něco
zaslechli o kauze okolo Národní kni-
hovny, ne každý si však pamatuje
všechny souvislosti a informace. Ty
dokument předkládá postupně, ni-
jak je na diváka nechrlí a počítá
i s možností, že se například cizinec
seznamuje s kauzou zcela nově. Te-
prve 26letá režisérka a kameraman-

ka Olga Špátová trávila s Kaplickým
a jeho ženou spoustu času a mate-
riály natočila hodnotné, citlivé,
s pointou.

Podání je pak svým způsobem ta-
ké originální – neexistuje mnoho
dokumentů, které by vás vyloženě
bavily. Oko nad Prahou to ale umí.
I když třeba patříte k odpůrcům kni-
hovny, rozhodně nebudete poklim-
bávat, vzbudí ve vás možná negativ-
ní, ale aspoň nějaké emoce.

Negativní emoce může paradox-
ně vzbuzovat i u fanoušků „chobot-
nice“. Dokument totiž v žádném pří-
padě není objektivní. Předkládá jen
myšlenky, názory a fakta z jedné
strany - příznivců Kaplického ná-
vrhu a nedává prostor druhému ná-
zoru. Jakmile dojde na odpůrce, ta-
ké uslyšíte jejich stanoviska. Do
jednoho jsou ale ve filmu znemož-
něni. Je absolutně nepodstatné,
zdali já fandím či nefandím této po-
době knihovny. Vadí mi ovšem, když
jedna strana vypadá jako ta správná
a druhá jako ne špatná, ale hloupá.
Dokument nesmí být jednostranný.
Ať už se věnuje sebekontroverzněj-
šímu tématu, musí divákovi ukázat
nezkresleně argumenty obou stran.
A už vůbec se nesmí vysmívat té,
které autor nedrží pomyslné palce.

Velká škoda je, že se snímek více
nezaobírá samotnou osobou Kaplic-
kého. Něco vytušíme z výpovědí je-
ho dlouholetého přítele zpěváka
Pavla Bobka, něco od jeho ženy.
Vždy jde ale o zprostředkovanou in-
formaci, nic původního. Sledujeme

Recenze: 
Soukromá záležitost
Kenzaburó Óe, japonský nositel
Nobelovy ceny za literaturu, se na
počátku své kariéry věnoval námě-
tům spojeným s koncem druhé
světové války. Po narození mentál-
ně postiženého syna se jeho díla
začala ubírat novým směrem. Sou-
kromá záležitost (1964) je první
z takto tematicky laděných knih.

Čtenář poznává hlavního hrdi-
nu, přezdívaného Vrabčák, v den,
kdy se mu narodí syn znetvořený
mozkovou kýlou a s minimální
šancí na přežití. Hrdina se s touto
skutečností vyrovnává po svém
a hledá cestu, jak z tragické situa-
ce uniknout. Na pouti za pozná-
ním sebe sama jej doprovází dáv-
ná přítelkyně Himiko.

Autor na prvních stránkách nad-
užívá rozvité přívlastky a přirovná-
ní, což lehce odpoutává pozornost
od děje. Příběh se však postupně
rozevírá a nabírá na dramatičnosti.
Pasáž, popisující Vrabčákovu opi-
lost a následnou fyzickou nevol-
nost, je natolik věrohodná, až se
z toho motá hlava a svírá žaludek. 

Šťastné rozuzlení, ve které by
ještě pár stran před koncem ne-
doufal ani největší optimista, při-
náší nový rozměr života i celého
příběhu. Hrdina opět nachází své
místo v rodině i vztah k synovi.
„Kdybych teď přišel o život, po-
strádalo by mých dosavadních
sedm advacet let smysl.“

EDITA CIKLEROVÁ

Začátek jara v Praze patří fotografii.
Její příznivci si mohou vybrat z pest-
ré nabídky, kterou pro ně připravili
umělci ve spolupráci s různými gale-
riemi hlavního města.

Čtrnáctého dubna byla vernisáží
zahájena výstava známé portrétistky
vietnamského původu Nguyen Phu-
ong Thao. Výstava probíhá v Café
Baru Platýz a potrvá do 15. června.
Na snímcích dvorní fotografky Ma-
gazínu MF Dnes si návštěvníci mo-
hou prohlédnout známé české osob-
nosti, zapózovali mimo jiné Livia
Klausová, Petr Hapka a bývalý kardi-
nál Miloslav Vlk. Velmi efektní je ta-
ké série portrétů českých olympioni-
ků z Vancouveru.

V Leica Gallery Prague ve Školské
do 23. května vystavuje sérii lehce
erotických snímků Lukáš Dvořák,

který se specializuje na módní foto-
grafii a jako jeden z mála českých
autorů dokázal uspět i v zahraničí.
Pro hosty galerijní kavárny je navíc
vstup na výstavu zdarma, návštěvní-
ci tak mohou spojit posezení u dob-
ré kávy či vína s příjemným kultur-
ním zážitkem.

V nákupní galerii Fénix na stanici
metra Vysočanská trvá do 25. dubna
výstava fotoobrazů Vladimíra Brun-
tona z cyklu Portréty slavných. Jak už
název napovídá, jedná se o fotogra-
fie významných osobností českého
veřejného života, nechybí zde napří-
klad Václav Havel, Květa Fialová
 nebo Jan Saudek. Autorova velkofor-
mátová plátna díky originální tech-
nologii často připomínají malovaný
obraz. 

ŠÁRKA DROBNÁ

V duchu bláznivých kreací, elektro-
nické hudby, ale především nekon-
venčního stylu se nesl třídenní festi-
val nezávislé módy Code mode
s podtitulem Prague Free Fashion
Weekend. „Free“ byl jak vstup, tak
atmosféra celé akce.

Módní festival, který se konal od
9. do 11 dubna, představil mladé
amatérské i profesionální umělce
z Čech a zahraničí. Prostory tovární
haly v pražském Karlíně tak v nepří-
znivém počasí nabídly přístřeší pro
více než 80 návrhářů, kteří na impro-
vizovaném tržišti představili své
 kolekce oděvů, šperků a doplňků.
Návštěvníci si mohli vybírat z boha-
tého množství stylů od metalu
a punku až po etno. Originální kous-
ky byly k dostání často za zvýhodně-
né výstavní ceny. „Díky umístění
 akce ve staré továrně vynikne nápa-
ditost jednotlivých modelů, navíc
šedivé prostředí haly kontrastuje
s jejich barevností,“ vyjádřila se
k netradičnímu prostředí festivalu
jedna z vystavujících umělkyň šper-
kařka Eliška Kůrková.

Prezentace módních návrhářů vy-
vrcholila páteční a sobotní módní
přehlídkou toho nejzajímavějšího,
s čím se lze na Code mode setkat.
Nejvýraznější bylo představení ko-
lekce kabelek z recyklovaných mate-
riálů značky Nika 77. Divácký úspěch
slavily také značky Flamingopark,
DaDiva, Mayda či Parazit Fashions-

hop. Atmosféru po celou dobu trvá-
ní dotvářela živá vystoupení DJs.
O pohodlí návštěvníků se staraly
Wakata bar, Food bar a chill out zó-
na, vybavená obrovskými polštáři
k relaxaci.

Festival se koná pravidelně od ro-
ku 2006, ale až loni přijal název Co-
de mode, přičemž Prague Free Fas-
hion Weekend zůstává podtitulem
kvůli zachování všeobecného pově-
domí. Organizátoři doufají, že se
u nás stane tradičním jako podobné
akce v Berlíně nebo Barceloně.

BARBORA BEDNAŘÍKOVÁ

A BARBORA VOTAVOVÁ

s architektem jeho vítězství, zneuc-
tění jeho práce a následnou jakousi
prohru. Co bylo ale před tím? „Se-
známili jsme se na jeho přednášce
ve Veletržním paláci. Zapůsobil na
mě svým šarmem, inteligencí, re-
spektem, elegancí, originalitou, sex-

appealem, zájmem o umění… Vě-
děl, co od života chtít, a dokázal ži-
vot žít tak, jak chtěl,“ zaznělo z úst
jeho manželky Elišky na tiskové kon-
ferenci. Do kamery to ovšem neřek-
ne ani jednou.

Olga Špátová (autorka dokumen-

tů mj. o zpěvačce Radůze nebo
o Karlu Gottovi) je sice nadějná
 filmařka, v tomto snímku je ale až
příliš vidět její kladný vztah ke Kap -
lickému. Jako pocta příteli to je vý-
borné, jako dokument bohužel ne.

PAVLÍNA NOUZOVÁ

Pražské galerie zvou
na výstavy fotografií

Festival nekonvenční módy
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Střížkovští Bohemians Praha
nenastoupili k derby s rivalem

První je cenami ověnčená hokejová
legenda, která na olympijských hrách
v Naganu 1998 dopomohla Čechům
k historickému zlatu, druhý hájil re-
prezentační branku na posledním
světovém šampionátu a ve  čtyřiadva-
ceti letech představuje budoucnost
českého národního týmu. Teoreticky
by se oba mohli vejít do výběru pro
květnové mistrovství světa v Němec-
ku. V úvodním finále hokejové extrali-
gy však budou proti sobě stát jako
soupeři – v brance Pardubic Dominik
Hašek, na druhé straně ve vítkovic-
kém dresu Jakub Štěpánek.

„Je neuvěřitelné, jak dlouho chytá!
Bude těžké mu dát gól,“ obdivuje
opora ostravského klubu pětačtyřice-
tiletého soka. Hašek i přes pokročilý
věk v play off dokazuje, že ze své výji-
mečnosti nic neztratil. Zejména díky
němu Východočeši přehráli v semifi-
nále nevyzpytatelný Liberec 4:0 na
zápasy a po pěti letech mají na do-
sah extraligový titul. „Kluci velmi
obětavě bránili, lehali do střel,“ oce-
ňuje Hašek práci defenzívy, za kterou
vychytal ve vyřazovací části dvě čistá
konta. Jeho výkony uhranuly i kouče
národního týmu Vladimíra Růžičku,
jenž dokonce zvažoval gólmanovu
nominaci na vrchol reprezentační se-
zóny v Německu. Nakonec dal před-
nost Tomáši Vokounovi, jehož Flori-
da nepostoupila do play off NHL. „Je
nesmysl, aby takový brankář jako Do-
minik jel na turnaj v pozici dvojky ne-
bo snad trojky,“ řekl Růžička TV Pri-

ma. „K mistrovství se vyjádřím až po
finále,“ odmítl se Hašek bavit na toto
téma, „teď mě zajímá jen finálová sé-
rie s Vítkovicemi.“

To s jedničkou Ostravanů repre-
zentační trenéři najisto počítají. Ště-
pánek se před finále pyšní nejlepší
bilancí v play off – po dvanácti zápa-
sech dosahuje úspěšnost jeho zása-
hů téměř pětadevadesáti procent,
navíc se může pochlubit i jednou vy-
chytanou nulou. „Při své výšce doká-
že velmi dobře bruslit, umí se správ-
ně přemístit a postavit proti stře-
lám,“ vyzdvihuje Hašek hlavní před-
nosti vytáhlého gólmana, který v se-
mifinále přiváděl slávistické útočníky
doslova k zoufalství. „Soupeř měl si-
ce nejproduktivnějšího hráče extrali-
gy Červenku, ale ukázalo se, že důle-
žitější je brankář,“ mnul si ruce vítko-
vický kouč Alois Hadamczik po sérii,
již Moravané vyhráli 4:1. Té, která od-
startuje v Pardubicích v sobotu
v 18:10, bude předcházet minuta ti-
cha za oběti letecké havárie v ruském
Smolensku.

Již čtvrtý duel má dnes na progra-
mu baráž o hokejovou extraligu. Ve-
dení v sérii 2:1 se po včerejšku ujala
Mladá Boleslav, jež první ze dvou zá-
pasů na chomutovském ledě vyhrála
4:2. „Od první minuty jsme měli více
ze hry, lépe jsme bruslili a pohyb byl
znát,“ pochvaloval si hostující trenér
Jan Tlačil na klubovém webu.

MARTIN KUBIČÍK

Sparťané jsou fotbalovými králi Prahy
i nadále. V očekávaném zápase se
Slavií jim výhru zajistila trefa Libora
Sionka. Zopakoval se tak podzimní
výsledek z Edenu, kde Sparta také vy-
hrála 1:0. 

Zápas pražských „S“ se mohl vyví-
jet úplně jinak, kdyby sudí Fraňek ve
čtvrté minutě poslal sparťana Řepku
do šatny s červenou kartou. Kapitán
týmu z Letné fauloval protihráče Ky-
selu, který měl našlápnuto do úniku.
Rozhodčí faul nepotrestal, za což ná-
sledně dostal pětizápasový distanc.

Tradiční derby se odehrálo za deš-
tě, zmáčený terén Generali arény více
vyhovoval domácím, kteří prakticky
celé utkání diktovali tempo hry. Slá-
visté se dopředu nedostávali, jejich
největší šancí byl přímý kop Grajciara
do břevna Blažkovy branky.

Domácí, hnáni témeř plným stadi-
onem, se tlačili dopředu a gól visel
ve vzduchu. ,,Pořád se něco dělo. Ta-
kové zanícení pro zápas bych si přál
i jindy, nejen v derby,” řekl sparťanský
sportovní generální manažer Jozef
Chovanec. Jediný gól zápasu padl
štastně, Sionkovu střelu obrana Slá-
vie tečovala do protipohybu vlastní-
ho gólmana a Vaniakovi nepomohli
ani jeho čáry, kterými jinak svou brá-
nu zaklel spolehlivě. Pár minut po
vstřelení branky měl Sionko ješte jed-
nu obrovskou šanci, hlavou ale trefil
jenom dobře postaveného Vaniaka.

„V druhé půli jsme se trochu zved-
li, měli dobré fáze, ale chyběl nám
důraz v koncovce a vyloženou šanci
jsme si proto nevytvořili,“ sebekritic-
ky potvrdil slávistický kouč František
Cipro.

Jelikož se i fanouškovské tábory
obou mužstev chovaly ukázněně
a kordony těžkooděnců nemusely ře-
šit žádné konflikty, i pozápasové ana-
lýzy se točily kolem fotbalu. Diskuzi
rozproudil zejména Řepkův faul ze za-
čátku zápasu. Faulovaný záložník Jan
Kysela se po zápase rozčiloval. ,,Ne-
chci hodnotit, jestli měl Tomáš do-
stat rovnou červenou, ale zákrok na
kartu to byl nepochybně.” 

V kuloárech se spekuluje i o tom,
že se zápas odehrál dle domluveného
scénáře a Slavie týmu z Letné vítěz-
ství v ligovém zápase přenechala. Vý-
měnou za to ji Sparta měla nechat
postup v Ondrášovka Cupu. O ten se
týmy utkají dnes, opět v Generali aré-
ně. Oba tábory nicméně jakoukoli do-
hodu ostře popírají. „Absolutní ne-
smysl, nikdo si nic nedomluvil,“ řekl
pro aktualne.cz gólman Slavie Martin
Vaniak. 

PAVOL LUKÁČ

Florbalový 
titul se vrátil
do Střešovic
Loňský florbalový mistr z Vítkovic
musel po roce vrátit extraligový ti-
tul Tatranu Střešovice. Rozhodlo
o tom páté utkání, kdy Střešovice
vyhrály nad Vítkovicemi 6:3, celko-
vě 3:2 v sérii. Pražský tým získal po-
hár už po třinácté. „Chtěli jsme ti-
tul zpátky, to byl náš hlavní cíl. To
asi rozhodlo na misce vah,“ řekl ka-
pitán Tatranu Milan Fridrich.

Přeplněná hala Sparty na Letné
nepojala všechny fanoušky a něko-
lik stovek jich zůstalo venku.
V úvodních čtyřech minutách se
prakticky rozhodlo o výsledku utká-
ní. Třemi góly Střešovice překazily
konkurenčnímu týmu obhájení titu-
lu. Ve druhé třetině se sice zdálo, že
pražskému týmu došel dech, nicmé-
ně Vítkovice šanci nevyužily a ani
druhý tým nenašel sílu bojovat. 

V poslední třetině Vítkovice zá-
pas zdramatizovaly, ale na perfekt-
ně připravené Střešovice nestačily.
„Potřebovali jsme konečně jít do
zápasu s tím, že povedeme od za-
čátku, že budeme v pohodě a ne-
budeme muset dotahovat. Bylo to
na plné riziko a vyšlo to,“ řekl inter-
netovému serveru idnes.cz kouč ví-
tězů Jan Zahalka.

Tatran Střešovice získal po Po-
háru České florbalové unie i dru-
hou klubovou trofej, Pohár pro
Mistra ČR 2010. Pohárový double
slaví Tatran Střešovice již popáté. 

KATEŘINA ADAMCOVÁ

Disciplinární komise Českomoravské-
ho fotbalového svazu (ČMFS) má
v poslední době napilno. Zaměstná-
vá ji především situace okolo stříž-
kovského klubu Bohemians Praha. Je-
ho ředitel Karel Kapr nejprve nařkl
olomouckého brankáře Petra Drobi -
sze z nabízení úplatku, minulou so-
botu pak nařídil svým fotbalistům,
aby nenastoupili do ligového utkání
s vršovickými Bohemians 1905. S je-
jich vedením Kapr už několik let vede
spor o používání loga a názvu Bohe-
mians.

Ještě patnáct minut před výkopem
malého pražského derby se přitom
zdálo být všechno v pořádku. Hráči
obou mužstev byli připraveni nastou-
pit k utkání, dokonce ani trenér Stříž-
kovských Jaromír Jindráček neměl
o záměru svých šéfů tušení. Těsně
před začátkem zápasu ale Karel Kapr
vydal nečekané prohlášení. V něm mi-
mo jiné uvedl, že Bohemians 1905 ne-
považuje za člena ČMFS, a proto svůj
tým do utkání nevyšle. Delegát utkání
Václav Chytil spolu s místopředsedou
fotbalového svazu Miroslavem Křížem
se sice ještě pokoušeli šéfa střížkov-
ského klubu přesvědčit, aby svůj zá-
měr odvolal, ale bez úspěchu. Delegát
poté zápas prohlásil za ukončený
a sedm tisíc fanoušků v hledišti mu-
selo vzít zavděk náhradním progra-
mem v podobě narychlo zorganizova-
ného exhibičního utkání mezi hráči
Bohemians 1905.

Zajímavostí přitom je, že na skuteč-
ném důvodu stažení hráčů ze zápasu
se nedokázali shodnout ani sami před-
stavitelé Bohemians Praha. Zatímco
Kapr uvedl jako hlavní příčinu porušo-
vání fotbalových předpisů, sportovní
ředitel Josef Jícha v rozhovoru pro Čes-
kou televizi mluvil jinak. „Pravý důvod
je ten, že po vystoupení z autobusu by-
li napadeni naši fanoušci. Nebyla nám
zaručena bezpečnost. Chtěli jsme na-
stoupit, ale nedovedu si představit, co
by se stalo, kdybychom tady vyhráli,“
prohlásil Jícha, který zároveň uvedl, že
má napadení fanoušků zdokumentová-
no a důkazy předloží disciplinární ko-

misi. „Jestli se něco stalo, tak to muse-
la řešit policie, ale na stadionu k niče-
mu nedošlo,“ ujistil v televizním rozho-
voru ředitel vršovických „klokanů“ Lu-
káš Přibyl. „Měli jsme signály, že sou-
peř si najme provokatéry, na to jsme
také upozornili svaz.“ 

Přibyl se dále ohradil proti Kaprovu
tvrzení, že Bohemians 1905 nejsou
právoplatnými členy ČMFS. Jeho slova
potvrdil i místopředseda svazu Miro-
slav Kříž. „Už dřív jsme rozhodli, že
Bohemians 1905 i Bohemians Praha

jsou členy svazu,“ uvedl Kříž a dodal,
že střížkovský klub se pravděpodobně
dočká tvrdého postihu. „Už jsem mlu-
vil s předsedou svazu Ivanem Haš-
kem, budeme to řešit rychle. Tohle je
ostuda, pohár přetekl, příliš demokra-
cie škodí. Musíme být přísnější.“ Dis-
ciplinární komise střížkovské za kon-
troverzní jednání potrestala kontu-
mační prohrou 0:3, o pokutě a případ-
ných dalších sankcích rozhodne bě-
hem dnešního odpoledne. 

DAVID ČERMÁK

Sparta porazila Slavii 
a je v čele Gambrinus ligy

Dominik Hašek vs. Jakub Štěpánek: 
Hokejové finále ve znamení souboje dvou generací

Fanoušci Bohemians 1905 se derby nedočkali.. Foto: archiv

Dominik Hašek – legenda pardubického hokeje. Foto: archiv


