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Veřejnost odsoudila vraždu slovenského novináře
v minulém týdnu došlo na sloven-
sku v obci veľká Mača k vraždě in-
vestigativního novináře Jána Kucia -
ka († 27), který pracoval pro server
aktuality.sk. zavražděna byla také
Kuciakova partnerka Martina Kuš -
nírová. u obou z nich bylo příčinou
smrti střelné poranění. Podle vy -
jádření policie mohla být motivem
pro vraždu Kuciakova práce.

„Nejpravděpodobnější verzí je mo-
tiv, který souvisí s investigativní čin-
ností novináře,“ uvedl na mimořádné
tiskové konferenci 26. února policejní
prezident Tibor Gašpar. Zavražděný
Kuciak se zabýval podezřeními z da -
ňových podvodů, které se velmi často
týkaly strany Smer a lidí kolem pre-
miéra Roberta Fica. Ve středu 28. úno-
ra zveřejnil server Aktuality.sk Kucia -
kův nedokončený článek, ve kterém
informoval o vazbách dvou spolupra-
covníků Roberta Fica na italskou ma -
fii ‘Ndranghety. Tajemník bezpečnost -
ní rady státu Viliam Jasaň i Ficova asis-
tentka Mária Trošková ještě týž den
oznámili, že ze svých funkcí do vyšet -
ření případu odstupují. Vraždu od -
soudili přední slovenští politici včetně
prezidenta Andreje Kisky. „Jsem otře-
sen a zděšen, že se něco takového mů -
že na Slovensku stát. Chladnokrevná
vražda mladých lidí je otřesný čin,

který musí být potrestán. Musíme co
nejrychleji najít ty, kteří to udělali a za-
jistit bezpečnost novinářů,“ vyjádřil se
Kiska na sociální síti.  Slovenská vláda
vypsala odměnu milion eur za jaké -
koli informace, které povedou k dopa -
dení pachatele. 

Situace v sousedním Slovensku ve -
lice otřásla i českou společností. Syn-
dikát novinářů České republiky vydal
26. ledna prohlášení: Syndikát novi -
nářů České republiky vždy odsuzoval
jakékoli projevy nátlaku, nebo do kon -
ce fyzického násilí vůči novinářům,
a proto kategoricky odsuzuje úklad-
nou dvojnásobnou vraždu, jejímž nej -
pravděpodobnějším motivem je podle
slovenské policie investigativní práce
našeho mladého kolegy. Syndikát no -
vinářů v této souvislosti upozorňuje,
že na Slovensku je již deset let ne -
zvěstný jiný kolega Pavol Rýpar, který
se rovněž věnoval investigativním re-
portážím. Odhalit a potrestat viníky
vraždy Jána Kuciaka je nutno v zájmu
ochrany svobodné práce novinářů,
bez níž nemůže fungovat demokra -
tická společnost.

Své vyjádření připojila i Katedra
žurnalistiky IKSŽ FSV UK: Odsuzu-
jeme jakékoliv formy nátlaku či násilí
vůči novinářům. Vražda novináře jako
důsledek výkonu jeho povolání je bez -

Sálih Muslim je po třech dnech na svo-
bodě. Bývalého předsedu Kurdské de -
mokratické unie v úterý 27. února pro-
pustil Městský soud v Praze. Na jeho
rozhodnutí čekalo před budovou sou -
du ve Spálené ulici několik desítek
Kur dů, Muslimových sympatizantů.
S výsledkem neveřejného soudního
jednání nesouhlasilo Turecko, které
České republice poslalo diplomatic kou
nótu, v níž Muslimovo propuštění kri-
tizovalo. Turečtí politici a diploma té se
shodli na tom, že rozhodnutí o ne uva -
lení vazby může mít negativní dopad
na vztahy Turecka a České republiky.

Na sedmašedesátiletého Sáliha
Mus lima vydal turecký Nejvyšší soud
loni v květnu mezinárodní zatykač –
důvodem mělo být hned několik trest-
ných činů. Muslim působil do konce
loňského roku ve vedení Strany de -
mo kratické unie. Tu Turecko považu-
je za odnož zakázané Strany kurd-
ských pracujících, kterou jako teroris -
tickou organizaci vnímají i Evropská
unie a Spojené státy. Turci kromě to-
ho osobu Sáliha Muslima spojují
s bom bovým útokem v Ankaře, který

se odehrál v březnu 2017, údajně na
popud Kurdské strany pracujících.
Muslim se měl podílet i na dřívějším
incidentu z prosince 2016. V minulos -
ti ale popřel, že by Strana demokra -
tické unie byla přímo napojena na
Stranu kurdských pracujících. „Jsem
politik, nemám s tím nic společného.
Co se děje uvnitř Turecka, nás neza-
jímá. Zaměřujeme se na situaci na se -
veru Sýrie,“ zopakoval po propuštění
svůj postoj k těmto obviněním. 

Proti Muslimovu zadržení demon-
strovaly kurdské organizace nejenom
na území Česka, ale i v jiných zemích.
Podle Kurdů je totiž Muslim klíčovým
aktérem v boji proti samozvanému Is-
lámskému státu.

Sálih Muslim je kurdský politik,
jed ním z nejvýraznějších představi -
telů syrské opozice. Od roku 2003 pů-
sobil ve Straně demokratické unie. Po
neúspěšných dialozích s tureckou vlá-
dou byl častým hostem evropských
měst a institucí. Do Prahy přijel v rám-
ci pozvání na soukromou mezinárod-
ní konferenci.

MonIKa bílKová

Pět měsíců po volbách do spolko -
vého sněmu je na spadnutí vznik
no vé vlády kancléřky Merkelové. ta
se po neúspěšných jednáních s libe -
rální FDP a zelenými domluvila na
pokračování velké koalice se sociál-
ními demokraty (sPD). Ti však mu -
sí vládní angažmá schválit ve vni-
trostranickém referendu.

Tehdejší předseda SPD Martin
Schulz po volbách avizoval odchod do
opozice a účast ve vládě Merkelové vý -
slovně vyloučil. Poté, co selhala všech -
na ostatní vyjednávání, však otočil –
SPD se podle něj musí nehledě na
vlast ní zájmy zachovat státnicky a ne -

ne chat Německo v nejistotě bezvládí.
Ne všem sociálním demokratům se
ale do velké koalice chce. Při podzim-
ních volbách strana dosáhla nejhor -
šího výsledku od 30. let a od té doby
v průzkumech dlouhodobě ztrácí.
V těch posledních ji dokonce předstih-
la nacionalistická AfD.

Ve straně se kvůli Schulzovu posto-
jovému obratu vzedmula vlna kritiky,
která skončila jeho rezignací na post
předsedy. Největším odpůrcem účasti
na vládě je mládežnická organizace
SPD, Mladí socialisté v čele s Kevinem
Kühnertem. Ti pořádají kontaktní
kam paň po celé zemi a přesvědčují

členy, aby se vyslovili proti. Je koho
přesvědčovat – strana má totiž více
než 460 tisíc členů a hlasovací právo
má každý z nich. Díky tomu se ale
potýká se zvláštním problémem – lidé
do ní vstupují, jen aby hlasovali proti
vzniku nového kabinetu kancléřky
Merkelové. Od začátku roku do stra -
ny vstoupilo více než 25 tisíc nových
členů. I tak se ale 2. března očekává
těsná výhra zastánců vstupu do vlády.
Představitelům SPD se totiž při vyjed-
náváních podařilo získat důležité re-
sorty, především ministerstvo financí. 

šIMon GeIst

Poslanecká sněmovna přerušila jed-
nání o návrhu hnutí sPD na zave-
dení obecného referenda. znovu se
bude projednávat až na příští schů -
zi. Mezitím chce hnutí tomia oka-
mury uspořádat odborný seminář,
kterého by se zúčastnili i ústavní
právníci. Podle předsedy sPD by
mohli lidé rozhodovat v referendu
téměř o čemkoli. 

Aby zákon prošel, musel by být ne-
jprve upraven. Hnutí ANO nechce, aby
se v plebiscitu rozhodovalo na příklad
o vystoupení z Evropské unie nebo Se -
veroatlantické aliance (NATO). S tím
Okamura nesouhlasí, podle něj by se
referendum mělo vztahovat i na mezi -
národní smlouvy. „My sami žádné re -
ferendum o vystoupení z EU nepřipra -
vujeme a chceme umož nit tuto inicia-

tivu občanům,“ prohlásil Okamura ve
sněmovně. Poslancům SPD by k vyvo -
lání referenda stačilo 100 tisíc pod-
pisů, ostatní strany mají hranici pro
vyvolání mnohem výš. Pi rá ti požadují
300 až 500 tisíc podpisů, hnutí ANO
podle Heleny Válkové alespoň 700
tisíc a ČSSD dokonce 850 tisíc.

Hlavním důvodem zavedení refe -
renda je pro Okamuru a jeho hnutí
tvrzení, že referendum je nejvyšší
možná forma demokracie. To razant-
ně odmítl předseda ODS Petr Fiala:
„Náš lid v České republice je zdrojem
veškeré moci a vládne tu, ale vládne tu
prostřednictvím orgánů moci záko -
nodárné, výkonné a soudní.“ Proti ná -
vrhu zákona o všelidovém hlasování,
jak ho navrhuje SPD, se staví i další
zástupci opozice. „Má tolik vad, jako

by to někdo napsal v pominutí smys-
lů. Je to naprosto katastrofální pask -
vil,“ okomentoval návrh předseda
KDU-ČSL Pavel Bělobrádek pro Hos -
po dářské noviny. „Je to právní paskvil,
který není hoden diskuse v parlamen-
tu,“ navázal Vít Rakušan ze STAN. 

Opoziční strany chtěly návrh záko -
na zamítnout již v úterý, ale díky pod-
poře ANO a komunistů se projed-
návání přerušilo. Vedení hnutí ANO
spojenectví s Okamurou odmítá, po-
dle prvního místopředsedy Faltýnka
by byla škoda „zabít“ vše hned na za-
čátku jednání. Premiér v demisi An-
drej Babiš pak znovu zopakoval, že
hnutí ANO je proti vyhlášení referen-
da o vystoupení z Evropské unie
a NAT O.   

toMáš trněný

precedentním a naprosto nepřijatel-
ným aktem, ohrožujícím samotné zá -
klady fungování demokratické společ -
nosti. Zároveň vyjadřujeme znepoko-
jení nad rostoucím obecným trendem
útoků na novináře, kterých jsme v ne -
dávné době byli svědky i v České re-
publice. Na tiskové konferenci  28.

úno ra policejní prezident potvrdil, že
byly v souvislosti s vyšetřováním do-
sud provedeny tři domovní prohlídky.
Při jedné z nich zadržela policie střel-
nou zbraň. Jestli právě touto zbraní
byli Kuciak a jeho partnerka zavraž -
děni, určí až další testy. 

Podle posledních informací, které

předal novinářům slovenský premiér
Robert Fico, nemuselo Kuciakovo
úmr tí souviset s jeho prací. Podle ser -
veru iDnes.cz Kuciak mohl svého vra-
ha osobně znát, o čemž mohou svědčit
některé detaily z místa činu.  

Ilona Hobzová, lucIe Kotvalová,
Karel trseK

Němečtí socialisté hlasují o vstupu do vlády

Hlasování o referendu se odkládá: 
poslance čeká osvětový seminář

Soud propustil zadrženého Kurda. 
Turecko označilo Česko za podporovatele terorismu
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Petr Koura a Jiří Padevět. Foto: archiv

Nepoučitelná ČSSD

Největší vlna elektronické evidence
tržeb proběhla počátkem března
loňského roku. do tzv. druhé fáze se
zapojili všichni podnikatelé v malo -
obchodu a velkoobchodu. 

Podle prvotních odhadů finanční
správy se měla dotknout 250 tisíc živ -
nostníků, což bylo nejvíce z původ-
ních čtyř plánovaných fází. Na konci
února loňského roku se jich ale účast-
nila méně než polovina. V EET je nyní
kolem 166 000 podnikatelů, kteří za-
evidovali přes 4,6 miliardy tržeb.

Finanční a celní správa od zavedení
elektronické evidence tržeb provedla
přes 90 tisíc kontrol a uložila přes 
5 900 pokut za více než 55 milionů ko-
run. V prvním roce fungování patřilo
mezi nejčastější chyby podnikatelů
nezasílání údajů do systému EET ne -
bo nevystavení účtenky. Podle prů -
zku mu Asociace českého tradičního
obchodu ji nevydává 13 procent čes -

kých prodejen, v případě asijských
prodejen pak až 19 procent. Pokuta
za porušení povinností se zatím pohy-
bovala od 100 do 260 tisíc korun.

Elektronická evidence tržeb odstar-
tovala 1. prosince 2016 a vztahovala
se na restaurace a ubytovací zařízení.
Třetí fáze byla plánovaná na 1. března
2018 a měla se týkat například svo-
bodných povolání (lékaři, právníci,
účetní), dopravy, zemědělství, výroby
potravin ale i stánkového prodeje
a farmářských trhů. Čtvrtá, plánovaná
na 1. června 2018, zahrnovala řemesl -
níky. Obě tyto fáze ale Ústavní soud
v prosinci loňského roku zrušil. Podle
ministerstva financí se jedná pouze
o odsun obou fází, odstartovat by mě-
ly nejdříve v první polovině roku
2019. Týkat se budou zhruba 300 tisíc
podnikatelů.

JaN dloUhý

Sedmdesáté výročí komunistického
puče si kromě státníků připomněla
i Knihovna václava havla. Na před-
nášce s názvem Studentský únor
1948 se spisovatel a ředitel naklada-
telství academia Jiří Padevět a his-
torik Petr Koura věnovali roli stu-
dentů během únorových událostí.

Podle Petra Koury vznikl nápad na
pochod na Hrad a audienci u prezi-
denta již 23. února v Obecním domě
na schůzi akademiků. Komunisty
ovlá dané bezpečnostní složky tehdy
několika tisícům studentů nestačily
zabránit v pochodu na Pražský hrad,
kde jejich zástupce skutečně prezi-
dent přijal. Komunisty ovládané bez -

pečnostní složky se z této akce pouči-
ly. Druhý den tak během generální
stávky dělníků na podporu komunis -
tických požadavků uzavřely mosty
přes Vltavu a studentům znemožnily
se s Benešem znovu potkat.

Konečně 25. února, v den, kdy byl
u prezidenta ohlášen i Klement Gott -
wald, se studenti vypravili na Hrad
znovu, aby definitivně zabránili přijetí
jeho požadavků. Průvod byl však
v Nerudově ulici zastaven příslušníky
SNB, kteří ho brutálně napadli. Jak ale
připomněl Jiří Padevět, manifestují -
cím by se ani bez napadení policie ne -
podařilo svého cíle dosáhnout. Gott -
wald totiž od Beneše odcházel ve

chvíli, kdy se studenti k Hradu teprve
blížili. Ti tak ve výsledku „dosáhli“
pouze zatčení a následného vyloučení
ze škol. 

Oba přednášející v závěru svého vy -
stoupení tyto události srovnali se stu-
dentskými aktivitami v listopadu
1939 a 1989. Koura vidí paralelu pře -
de vším v tom, že se v každé době naj-
dou lidé, kteří jsou „ochotni a schopni
postavit se ozbrojené totalitě“. Fakt,
že se opakovaně jednalo o iniciátory
z řad studentů, označil Padevět za
důležitý ukazatel toho, že jsou studen-
ti „důležitou pojistkou demokracie“.

eva Kobrlová

Umění ve veřejném prostoru. To by-
lo tématem středeční debaty v praž -
ském centru pro architekturu
a měs t ské plánování (caMP). Po -
zvání na akci přijalo pět osobností
z různých sfér, kteří na proble ma -
tiku pohlíželi optikami svých obo rů,
tedy politiky, umění a podni kání. 

Politickou garnituru hlavního měs-
ta na diskuzi reprezentovaly primá-
torka Adriana Krnáčová, zastupitelka
Eliška Kaplický Fuchsová a radní pro
kulturu a sousedské vztahy Prahy 7
Hana Třeštíková. Umělecký pohled na
věc poskytl sochař David Černý. Po -
sledním debatujícím byl manažer de-
veloperského týmu Skanska Petr Duš-
ta, který hájil podnikatelské aktivity
ve veřejném prostoru.

Pořadatelé uvedli panel v souvislos -
ti s počínáním pražského magistrátu.

Ten se v současné době snaží rozvíjet
systematickou podporu na umisťová -
ní uměleckých děl do veřejného pro -
storu. Zásadní otázky diskuze se tý ka -
ly koncepce projektu, například toho,
jak bude probíhat spolupráce me zi
městskými částmi a občany nebo jaký
bude rozpočet projektu a jak bude
fungovat přerozdělování peněz. 

Osobnosti se shodly na nutnosti ote -
vření veřejné debaty. Krnáčová bě hem
diskuze několikrát prohlásila, že by si
přála, aby byli občané více aktiv ní. Za
své názory na odstraňování soch je prý
kritizována médii a na jejich prosazení
jí chybí dostatečná  podpora. „Chtěla
bych založit hnutí za odstranění nek-
valitních děl z ve řejného prostoru.
Chtěla bych větší podporu veřejnosti
k vyčištění prostoru.“ 

KaTeřINa MoTyčKová

hnutí SPd současného místo před -
sedy sněmovny Tomia okamury je
fašistickou stranou. v rozhovoru
pro server aktuálně.cz to uvedl mi -
nistr vnitra v demisi robert Pelikán
(aNo), kde dal současně najevo, že
jakákoliv spolupráce se Stranou pří -
mé demokracie na utváření vlá dy je
pro něj nepřijatelná. Pelikán tak
reagoval na jeden z dosud nej kon -
troverznějších okamurových výro -
ků popírající existenci koncentrač -
ního tábora v letech u Písku. Kvůli
ministrovým nařčením chce teď
okamura podat trestní oznámení.

Názory, že je SPD extremistickým
hnutím, se ve sněmovně začaly obje -
vovat již po podzimních parlament-
ních volbách, ve kterých strana zís -
kala překvapivě silný mandát. I přesto
se Okamurovi podařilo získat post
místopředsedy sněmovny, a to i s pod-
porou některých členů politických
stran, u nichž je programový průnik
s SPD takřka nulový. Spolu s Oka-
murovým výrokem o koncentračním
táboře, jenž teď rezonuje napříč spo -
lečností, ale nově vyvstala otázka, jest -
li je místopředseda sněmovny pro vý -
kon funkce kompetentní. Při úterní
schůzi sněmovny se však návrh odvo -
lat Okamuru z úřadu pro nedostateč -
ný počet hlasů nedostal ani mezi řád-
né body programu, a ve funkci tak
setrvá i nadále.

Z výsledků hlasování vyplývá, že

v něm největší roli sehrálo hnutí ANO,
které projednání drtivou většinou ne -
podpořilo. Ještě donedávna byla SPD
spolu s KSČM jedinou stranou ochot-
nou participovat na utváření nové vlá -
dy právě spolu s hnutím ANO, a ačkoli
samotný předseda hnutí, premiér
v de misi Andrej Babiš, užší spolupráci
s SPD předem vyloučil, lze chápat
výsledek hlasování jako strategický
krok pro udržení možného vládního
partnera. O něco méně průhledné je
pak chování samotného Pelikána,
který se hlasování nezúčastnil. Vedle
senátora Jiřího Dientsbiera (ČSSD)
nebo předsedy ústavního soudu Pavla
Rychetského, kteří Okamurovo půso -
bení ve sněmovně označili za proble -
matické, tak Pelikán dosud nevyjádřil
konkrétní stanovisko.

Okamura se proti Pelikánově výro -
ku ostře ohradil již minulý týden.
V prohlášení na svých stránkách první
označil ministra za neschopného a ná -
sledně uvedl, že po konzultaci s práv -
níky podá trestní oznámení, což ve
středu potvrdila i jedna z poslankyň
za SPD. Nutno dodat, že několika ža -
lobám teď čelí v souvislosti se svými
výroky Okamura sám. Zda k žalobě
Pelikána skutečně dojde, zůstává
otáz kou. Již teď je ale jasné, že pro svá
tvrzení našel ministr podporu snad
všech politických stran kromě SPD,
KSČM a té vlastní.

Tereza GaSTová

Nejen komunisté si v uplynulém
týd nu připomněli výročí převratu
v roce 1948. Jejich zisk moci byl vý -
sledkem dlouholetých příprav a ma -
chinací na vysokých postech armá -
dy a policie. K velké části z jejich
kroků můžeme bohužel najít para-
lely i v současné politice.

Dvacátého února 1948 odmítají mi -
nistři tří nekomunistických stran po -
kračovat ve vládnutí s autoritativní
KSČ a podávají demisi. Sociální de -
mo kraté, pravděpodobně aby v pří-
padných předčasných volbách neztra -
tili své mandáty, ve vládě zůstávají
a snaží se ji udržet při životě. Střih.

Úspěšný obhájce postu prezidenta
republiky Miloš Zeman vystupuje 18.
února 2018 na sjezdu ČSSD. Ve svém
projevu žádá bývalé spolustraníky,
aby vstoupili do vlády s autoritativním
hnutím ANO. Chce po nich, aby nevy -

žadovali ministerské posty, a vládu
tak pouze udrželi při životě. Odůvod -
ňuje to nedostatkem mandátů v parla -
mentu. Střih.

Píše se 25. únor 1948. Klement
Gott wald se právě vrátil z Hradu. So-
ciální demokraté, původně se zoufale
snažící udržet se vládě, podávají demi -
si. Už je ale pozdě. Během jednoho
týdne, kdy mají téměř nulovou opozi-
ci, stihnou komunisté svůj vliv umoc-
nit natolik, že velká část členů ostat-
ních politických stran sedí ve vězení.
Vláda bude rekonstruována, tento -
krát jednobarevně.

Dost ale paralel. Letošní 25. únor se
naštěstí obešel bez vracení se z Hradu.
Sedmdesáté výročí komunistického
puče se neslo především ve znamení
pietních akcí za oběti našeho totalit-
ního režimu a demonstrací za svobo-
du a demokracii (což podle oficiálního

prohlášení pořadatelů čtěte: proti An-
dreji Babišovi a nástupu oligarcho-
bolševických struktur). 

Před rokem 1948 si málokdo mys -
lel, že se komunisté pokusí o převrat.
Ještě méně lidí věřilo tomu, že se jim
podaří. A přesto je únor 1948 až do
dnešních dnů komunistickou stranou
označován za Vítězný. Nikoho by ne-
napadlo, že ČSSD svou (ne)přítom-
ností ve vládě, jejíž byla součástí, určí
budoucnost státu na příštích čtyřicet
let. I přes tyto, dle mého názoru, silně
negativní zkušenosti ČSSD preziden-
ta Zemana vyslechla a začala o spolu-
vládnutí s Babišem, dle jeho vlastních
slov „jediným kandidátem ANO na
premiéra až do smrti“, uvažovat. Já
bych na jejich místě spíš začal uvažo-
vat o tom, jestli opravdu chtějí ohrozit
demokracii v naší zemi. Podruhé.

oNdřeJ Svoboda

I přes mrazivé počasí se v Praze mi -
nulou sobotu odehrál další ročník
prohlídky Prahy, který se každo -
ročně koná v rámci Mezinárodního
dne průvodců. Kvalifikovaní od -
borníci ukázali několika desítkám
zájemců hlavně památky na Národ-
ní třídě a v nejbližším okolí.

Letošních tras bylo hned několik,
včetně jedné prohlídky pro rodiny
s dětmi. Jedna z nich začínala na Jung-
mannově náměstí, kde se zájemci
o pro hlídku rozdělili do několika sku -

pin. Ty potom s průvodci pokračovaly
k hospodě U Pinkasů, ke kostelu Pan-
ny Marie Sněžné a po Národní třídě
k Národnímu divadlu, kde dvouhodi-
nová procházka skončila. Od průvod-
ců se účastníci dozvěděli o historii Pra -
hy, o architektuře a za jímavostech,
které nejsou vše obec ně známé. V příš -
tím roce bude trasa pokračovat od Ná -
rodního divadla na Újezd.

Mezinárodní den průvodců se koná
každým rokem v několika zemích po
celém světě a připomíná výročí vzniku

světové federace turistických průvod-
ců. Účastní se ho stále více kvalifiko-
vaných průvodců,  kteří připravují
návštěvy památek v různých městech
po celé České republice, například
v Hradci Králové, Českých Budě jovi -
cích, Brně, Jihlavě, Ostravě a dalších
městech. Asociace průvodců ČR po -
zvala v rámci Mezinárodního dne prů -
vodců širokou veřejnost na bezplatné
prohlídky měst, hradů, zámků, pa -
mátek či jiných zajímavých míst.

Pavla ProcházKová

Okamura zůstává ve vedení
sněmovny 

Studentský únor v Knihovně Václava Havla

Krnáčová: Ošklivé sochy musí z Prahy 
zmizet, potřebuju podporu veřejnosti

Rok od největší vlny EET

Mezinárodní den průvodců v Praze



člověk je člověk a člověk je hmyz,
ale všechno je to třeba jenom zvlášt-
ní sen. Možná je to myšlenka, nebo
i poselství, ale to podle svých slov
netuší ani sám autor. Nový a prav -
děpodobně poslední celovečerní po -
čin Jana Švankmajera je experimen-
tální směsicí divadla, animace,
dokumentu a filmu.

„Nejadekvátnější odpovědí na suro -
vost reality je cynismus fantazie,“ na -
povídá divákům autor ve své netra -
diční „literární“ předmluvě k filmu
a vy stihuje vše, co v něm můžeme hle-
dat. Skupinka ochotníků se schází
v za prášené hospodě, aby při snaze
nazkoušet hru Ze života hmyzu bratří
Čapků předvedla své nejhorší herecké
i lidské schopnosti. Divadelní svět fan-
tazie se tu volně a nekoordinovaně
pro líná s realitou, rozdíly se postupně
ztrácí, herci se stávají svými postava-
mi a hmyz v tradiční „Švankmaje -
rovské“ animaci, které je tentokrát
po skrovnu, ožívá. Daleko silněji půso -
bí na diváka zvuková a střihová strán-
ka filmu, která vytváří tu pravou at-
mosféru zhnusení z lidského hmyzu.

Jan Švankmajer se tentokrát roz -
hodl jít ještě dál a nechat diváky na -

hlédnout do samotného tvůrčího pro-
cesu. Hmyz je tedy zároveň filmem
i filmem o filmu, hrané a animované
pasáže se střídají s ,,dokumentárními“
záběry z natáčení, v nichž často
i s před stihem vidíme dovnitř vznika-
jící scény nebo posloucháme herce,
kteří mluví o svých nejbizarnějších
snech. Hmyz se asi nezařadí mezi au-
torova nejstěžejnější díla, ale rozhod-
ně je důstojným rozloučením s jeho
celovečerní tvorbou.

ZáViŠ doBiaŠoVSKý
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Záběr z filmu Foto: archiv

Jan Švankmajer a jeho Hmyz. Foto: archiv

The Florida Project: nelehký život v Kouzelném hradu
originální filmový počin mladého
režiséra Seana Bakera The Florida
Project, měl v česku premiéru 22.
února a už od uvedení v Cannes sbí -
rá film jednu pochvalu za druhou.
časopis Rolling Stone ho dokonce
označil za jeden z nejupřímnějších
filmů o dětství všech dob. 

Příběh tohoto komediálního dra-
matu vypráví o šestileté holčičce
Moonie (Brooklynn Prince), která by-
dlí se svou 22letou matkou (Bria Vi -
naite) v Magic Castelu, jednom z pest -
robarevných motelů nedaleko Disney-
landu na Floridě. Tyto budovy slouží
jako bydlení pro lidi na okraji společ -
nosti.  Moonie se bezstarostně užívá
léta se svými kamarády, loudí drobné
na zmrzlinu, provádí rošťárny a obje-
vuje okolní svět opuštěných ubytoven.
Je zvyklá na to, že její matka každý tý-
den shání peníze na zaplacení nájmu
podivnými způsoby a pozdními plat-
bami dráždí starostlivého správce
Bobbyho (William Dafoe).

Devítiletá Brooklynn Prince ve fil-
mu přímo exceluje, před kamerou je
naprosto suverénní, skoro jako by
ten to životní příběh byl jejím vlast-
ním. Je poněkud zklamáním, že se
spe kulace o nominaci na Oscara za
hlav ní ženský herecký výkon nenapl -

nily. William Dafoe se do role přestár-
lého samotáře hodil, někteří mluví
o jeho životní roli, snad možná proto
získal nominaci na Oscara. 

Děj filmu plyne pomalu, ale vše je
natočeno hravou formou doplněnou
šťavnatou barevností. I když se může
zdát, že se ve scéně nic neděje, vizuál-
ní dojem to vynahradí. Kameru si vzal
na starost Alexis Zabé, který se pode -
psal pod videoklip Happy od hudební-
ka Pharella Williamse. Většina záběrů
byla točena na kinofilm 35 mm, filma -
ři se ale rozhodli využít i další možnos-
ti. Výrazná je tak například poslední
scéna, kdy dívky utíkají vstříc ikonic -
kému paláci Disneylandu. Tato scéna
byla natočena na iPhone 6S Plus, pro-
tože prý společnost Disney o natáčení
v jejich prostorách nevěděla. Další scé-
na, ve které Moonie se svou matkou
prodávají falešné parfémy na parko -
viš ti hotelového resortu, je zase nato -
čena formou skryté kamery. 

Film spojuje nelehké sociální prob-
lémy s dětským dobrodružstvím.
Seanu Bakerovi se tak podařilo vytvo -
řit autentické okénko do života dítěte,
které možná dospívá rychleji než by
mělo.

aNeta ŠtoKRoVá, 
NataLie aKKadoVá Legendární rocková kapela Rolling

Stones zavítá v rámci svého evrop-
ského turné No Filter do Česka. Kon-
cert skupina odehraje 4. července na
Letišti Letňany. Stouni se vracejí po je-
denácti letech, poprvé od smrti Václa-
va Havla, s nímž je pojil vřelý vztah.

Valící se londýnské kameny totiž
by ly v roce 1990 prvními velkými za -

hra ničními hvězdami, které v Česko -
slovensku vystoupily po pádu komu-
nistického režimu. Na zaplně ném
stra hovském stadionu se tehdy tísnilo
sto tisíc lidí, ještě více jich sem přišlo
o pět let později. Rolling Stones poté
navštívili Česko ještě třikrát, napo -
sledy v roce 2007. 

Připomenout Havlův odkaz přijede

kvartet hudebníků i přes to, že jejich
věkový součet bude činit 296 let. Jak
ale potvrdily loňské koncerty u našich
západních sousedů, na energii show
to nic nezmění. Vstupenky na červen-
cový koncert se dostanou do prodeje
již v pátek 9. března. Nejlevnější se
pořídí za ne celé dva tisíce korun. 

doMiNiKa VoLčKoVá

V duchu hesla „myslete globálně,
jednejte fekálně“, které pro letošní
rok vymysleli jeho organizátoři, za-
čal v žižkovském kině aero 14. roč -
ník festivalu otrlého diváka. 

Silně naturalistické záběry zvířecí
defekace provázené eroticky laděným
tanečkem čtyř postav v chlupatých
kostýmcích v úterý příznačně zahájily
již kultovní týdenní přehlídku béčko -
vých filmů. 

Brakuvzdorné kino Aero letos pro-
lomily snímky spjaty se světem zvířat
a krutou realitou lidského vylučova -
cího procesu. Velkým bonusem se pro
otrlé diváky navíc stala i série před-
filmů, které se k tématu festivalu více
či méně váží. 

Osmiminutový studentský kraťas
Bloody Fairy Tales, který navždy změ -
nil divácký pohled na pohádkové kla -

siky jako je Popelka, uvedl nový béč -
kový počin Chamraď (Lowlife). Ten se
ujmul odkazu dlouholetého maskota
festivalu, mexického hrdiny a wrest le -
ra El Santa, a pokusil se ho posunout
do současnosti. V hutně násilném ději
se dědic bizarní mexické kinema to -
grafie El Monstruo pokouší najít sám
sebe v brutálním světě zločineckých
gangů a oživuje tak pro publikum le -
gendu latinskoamerického filmu. 

Pokleslá zábava bude žižkovskému
kinu nadále dominovat až do 4. břez-
na a představí jeho návštěvníkům
braková díla, jako jsou Velké kozy na
Havaji nebo Zmasakrované blinkací
panenky. Braku navíc letos opět neu-
niknou ani brněnské kino Scala a Bio
Central v Hradci Králové, která se mu
otevřou 9. a 13. března. 

adaM doKSaNSKý

Návštěvníci pražské Leica Gallery
mohou od začátku února shlédnout
výstavu fotografa Marka Musila
World on Fire.

Název příznačně odkazuje k tomu,
co se autor fotografií snažil zazname-
nat. Vydal se totiž zmapovat atmo -
sféru a prostředí amerického festivalu
Burning Man konajícího se ve vy prah -
lé, horkem sálající krajině nevadské
pouště. Ta se každoročně ke konci lé-
ta na několik dní promění v místo,
kde podle účastníků stále přežívá svo-

boda a lidská přirozenost a kde je do -
slova řečeno všechno možné. 

Za zrodem festivalu stojí Larry Har-
vey, člověk, který v roce 1986 na pláži
v San Franciscu spálil dřevěnou sochu
muže se psem. Tímto činem chtěl úda-
jně dát sbohem jedné etapě svého ži -
vota. Gesto si ale našlo příznivce a stala
se z něj pravidelná událost. Původní
myšlenkou festivalu bylo oproštění se
od svazujícího každodenního života
a pravidel kapitalismu. V současnosti
ale zaznívají názory, že se zde během

několika dní protočí desítky milionů
dolarů a známé hvězdy světového šou -
byznysu sem dorazí přiživit svou slávu. 

Ať už je ale rozpor mezi záměrem
a skutečností jakýkoli, fotografie Mar-
ka Musila poskytují ojedinělý estetic -
ký zážitek. Původně módnímu a re -
klam nímu fotografovi se totiž na
sním cích podařilo zachytit pustou
kra jinu pouště s neustávajícím sluneč -
ním žárem, stejně tak jako divokost
a nespoutanost jejích dočasných oby-
vatel. MaRKéta MaLá

V Židovském muzeu v Praze pro -
běhla ve středu 21. února vernisáž
k výstavě Můj šálek Kafky. Jejím au-
torem je Jiří Slíva a je pro muzeum
významná, protože se jedná o vůbec
první expozici s humornou tema -
tikou, která byla v Galerii Roberta
Guttmanna představena. 

Tvorba Jiřího Slívy je typická ab-
surdním humorem a za svůj hlavní
zdroj inspirace autor uvádí židov ské -
ho spisovatele Franze Kafku. „V jeho
dílech nacházím za tragikomickým
zobrazením absurdity rozpustilého
bavícího se génia,“ uvedl Slívy na ver -
nisáži. Na té byly představeny desítky

kreseb, pastelů, olejomaleb a barev -
ných litografií navazujících na autor -
skou knihu Můj šálek Kafky, kterou
Slíva vydal koncem loňského roku. 

Tematika děl se týká především sa -
motného Kafky. Autor však vyobrazu-
je i osobnosti, jakými jsou například
Albert Einstein nebo Sigmund Freud
a pracuje s židovskou symbolikou či
biblickými motivy. Kromě Slívových
děl výstava představuje ilustrace čes -
ko-izraelské spisovatelky Ruth Bon -
dyové, která svou tvorbu věnuje čes -
kým Židům.

BaRBoRa SoučKoVá

Rolling Stones vystoupí znovu v Praze

Padesát odstínů Kafky 
podle Jiřího Slívy

Zvířátka a exkrementy v Aeru

Nespoutaný Burning Man očima Marka Musila

Cynismus reality v hlavě Jana Švankmajera
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Ledecká zlatem ze snowboardu přepsala historii

Ester přepsala historii Zeměkoule. Foto: Archiv

Pivečko je jako křen a chlba krásně voní, tak kdo by se plahočil v té zimě za medailí
. Foto: Archiv

Češi si poplakali... Foto: Archiv

Ester Ledecká po lyžařském Super-G
s přehledem vyhrála i paralelní obří
slalom, a stala se historicky první že-
nou, která na olympijských hrách do -
kázala zvítězit ve dvou různých spor -
tech.

Na rozdíl od super obřího slalomu na
lyžích vstupovala Ledecká do své hlavní
disciplíny jako favoritka. Tuto pozici
potvrdila již v kvalifikaci, kterou vy -
hrála s náskokem více než jedné vte -
řiny. Její kvalifikační čas byl tak rychlý,
že by sta čil i na některé mužské závod-
níky. Ani ve vyřazovací fázi nedala svým
konku rentkám šanci a na stupních ví -
tězů jí tak náležela příčka nejvyšší.
„Mám z toho obrovskou radost. Musím
poděkovat všem, kteří se o mě starají,
ce lému týmu. Já už jsem se jen v pod-
statě vozila z kop ce dolů,“ řekla Le dec -
ká ihned po závo dě, ve kterém zís ka-

 la druhé zlato ze dvou různých sportů.
V tomto ohledu nemá Ledecká mezi

ženami konkurenci. Z mužských závod-
níků dokázali dvě olympijské zlaté ve
dvou různých sportech získat jen Nor
Haug na prvních zimních hrách v Cha-
monix a jeho krajan Gröttumsbraaten
o čtyři roky později ve Svatém Mořici.
Oba soutěžili v běhu na lyžích a severské
kombinaci.

Díky nejlepšímu času v kvalifikaci si
mohla Ledecká pro vyřazovací fázi vy-
bírat trať a pokaždé si vybrala červenou.
V osmifinále se utkala se Švýcarkou
Kummerovou, na kterou narazila i před
čtyřmi lety v Soči. Tehdy česká závod-
nice prohrála, ale v Pchjongčchangu by-
lo vše jinak. Ledecká od začátku vedla
a Švýcarku suverénně porazila.

Čtvrtfinále mělo podobný průběh.
I rakouská mistryně světa Ulbingová

proti Ledecké ihned po startu ztrácela
a do cíle dojela s téměř vteřinovou ztrá-
tou na českou snowboardistku.

První napínavější průběh přineslo až
semifinále, ve kterém se Ledecká utkala
s Ramonou Hofmeisterovou z Německa.
Na prvním mezičase Němka vedla o 24
se tin, ale svůj náskok neudržela a nako -
nec spadla.

Ve finále na Ledeckou čekala další
Němka Jörgová. Ani ta však nedokázala
najít na českou reprezentantku recept,
a Ester Ledecká tak získala na olympi-
jských hrách druhé zlato ve dvou spor -
tech. Nesmazatelně se tím zapsala do
dějin olympijských her. V souboji o třetí
místo porazila Němka Hofmeisterová
olympijskou sportovkyni z Ruska Zavar -
zinovou a stříbro i bronz tak putují do
Německa.

Jiří köHLEr

Sen o bronzové medaili se rozplynul.
Hokejová reprezentace po neurovna -
ném a rozpačitém výkonu podlehla
v sobotu 24. února výběru kanady
4:6. České čekání na cenný kov
z olym piády se tak natáhlo na dlou -
hých dvanáct let.

Už první třetina ukázala, že bronz je
velmi vzdálený. Po vyloučení Martina
Růžičky v 9. minutě využil kanadskou
přesilovku Andrew Ebbett. Poté násle-
dovalo neuvěřitelných 31 vteřin, během
kterých padly další dvě branky. Hned po
vhazování vyrovnal právě Martin Růžič-
ka, ale Kanaďané vzápětí odpověděli

díky šikovné teči kapitána Chrise Kelly-
ho. Taktická bitva, jakou jsme viděli pro-
ti Rusku, se tedy nekonala a oba týmy až
bezhlavě útočily. Javorové listy zvýšily na
3:1 v 17. minutě, kdy ve středním pásmu
zaváhal Jakub Nakládal a trefil se zku -
šený útočník Derek Roy.

Po nemastné, neslané druhé třetině
přišlo závěrečné dějství, kde Kanada
dokázala efektivně využívat své šance
a rychle vedla už o čtyři branky. Roman
Červenka dokázal dvěma góly snížit na
4:6, ale na víc se hokejisté nezmohli.
Konečnou v reprezentaci oznámil Mar-
tin Erat, v rozhovoru pro ČT sport pro -

hlásil: „Tohle byl můj poslední zápas
v národním týmu.“ 

„Dva ze tří gólů byly nešťastné, pro-
tečované a to je moc na takový zápas,
kdy se hraje o medaili. Byť se potom
muž stvo ždímalo na maximum, tak sou -
peř si to hodně hlídal a my jsme v pod-
statě jen honili výsledek,“ hodnotil pro
server iDNES.cz kouč Josef Jandač.
Olym pijský turnaj ovládli Rusové, kteří
v nedělním utkání o zlato přehráli Ně -
mecko 4:3 po prodloužení. Zvítězili tak
po 26 letech, Němci poprvé v historii
získali stříbro.

tAdEáš PodoLkA

Česká basketbalová reprezentace utr-
pěla první porážku v kvalifikaci na mis-
trovství světa 2019. Dosud neporažený
tým celé utkání dotahoval, nakonec se
i zdálo, že má vítězství na dosah, ne -
schop nost hráčů v zakončení v závě -
rečných vteřinách jej však potrestala.
Dramatickou koncovku zvládl lépe Is-
land a zvítězil 76:75. Česká reprezentace
tak nevyužila první „mečbol“ na postup
z kvalifikace.

Do Islandu jeli čeští basketbalisté po -
zitivně naladěni v pozici favorita a lídra

skupiny. První překážkou se ukázala už
sama cesta. „Cestu jsme určitě cítili. Za
sebe musím říct, že tohle byla asi nej -
šílenější cesta, co jsem zažil takhle mezi
dvěma zápasy. Hráli jsme už ve čtyři
hodiny místního času, takže jsme neměli
čas na odpočinek ani trénink,“ popiso-
val pro Českou televizi přesun z Bulhar -
ska Patrik Auda, nejvýraznější postava
týmu v utkání. Právě on držel naděje
dlouho živé. Český tým v závěru překon-
al 14bodový deficit, ale Vyoral nedoká -
zal proměnit jednoduchý nájezd a Bal -

vín zase klíčový trestný hod. I přes po -
rážku český tým vede skupinu se sedmi
body, s náskokem bodu na Island a Fin-
sko. „Zatím je brzo na to nějak kalkulo-
vat. Nejsme ve špatné situaci. Máme
před sebou dva zápasy a snad je v Pardu-
bicích umlátíme,“ zhodnotil Bohačík
a upozornil na dvě závěrečná rozhodu-
jící utkání kvalifikace, které český tým
sehraje na přelomu května a června
v Pardubicích.

tomáš kAzdA

Lyžařka a snowboardistka Ester Le -
dec ká nám přivezla z olympiády dvě
zlata. ne každý ale ví, že si Češi
v Pchjongčchangu vysloužili ještě je-
den primát, a tentokrát mimo spor -
toviště. Stejně jako ostatní země i Čes -
ká republika v koreji otevřela svůj
olympijský dům, a právě ten získal
v americkém listu The Boston Globe
pomyslnou zlatou medaili.

České točené pivo, čerstvý český
chléb, ale i krásy České republiky spo -
lečně s její historií zaznamenaly na zim-
ní olympiádě v Koreji znamenitý
úspěch. Český dům našim sportovcům
nabízel pohodlí a domovskou základnu,

kromě nich jsme tu ale mohli potkat
i Kanaďany, Američany, Nizozemce, Ko-
rejce, Slováky, Švédy nebo Poláky.

Na rozdíl od ostatních olympijských
domů vynikal Český dům tím, že spojil
tradice se zábavou. Americký list ocenil
právě čepování piva Pilsner Urquell,
kterého se vyčepovalo zhruba 6000
litrů. Vyzdvihl i virtuální prohlídky ne-
jen plzeňského pivovaru, ale i české his-
torie od vzniku Československa. Unikát-
ní součástí domu byl i pekař Karel Rendl
ze Sušice, který každý den vyrobil 70
bochníků chleba. 

PAVLA kArEšoVá

Po českém biatlonovém triumfu v in-
dividuálních disciplínách přišla v po -
sledních dnech olympiády řada i na
štafetové závody. Ačkoliv Češi ne -
patřili mezi hlavní favority, naděje na
olympijskou medaili byly vysoké.
V realitu ji však naši závodníci nepro -
měnili.

První na programu byla štafeta smí -
šená, ve které čeští reprezentanti obha-

jovali stříbro ze Soči. Běžecky patřili me -
zi ty lepší, problémem byla však střelba.
Osm dobíjení stačilo až na osmé místo.

Čtvrteční závod ženských štafet
zkom plikoval silný vítr. Nepříznivé pod-
mínky se bohužel podepsaly i na výsled-
ku českého kvarteta, kterému od za-
čátku sezóny chybí jednička Gabriela
Koukalová. Jessica Jislová na „stojce“
pětkrát minula a zakroužila si dvakrát
na trestném kole. Markéta Davidová její
bilanci zopakovala. Češky dojely dva -
nácté.

Zcela poslední šanci na získání cen-
ného kovu měla v pátek štafeta mužů
a chvílemi to i vypadalo, že se opravdu
budeme moct radovat z velkého úspě -
chu. Ondřej Moravec rozjel závod skvě -
le, dále pokračoval Michal Šlesingr a pře -
dal pomyslný kolík Jaroslavu Sou kupovi.
Ten však během druhé střelby zazdil
veškeré šance na medaili. Michal Krčmář
zakončil závod na sedmém mís tě.

Čeští biatlonisté si domů nakonec od -
váží pouze dvě medaile z individuálních
disciplín, které získali v prvních dnech
olympiády.

AnnA StróžikoVá

Čeští basketbalisté padli po tuhém boji proti Islandu,
přesto vedou skupinu

České pivo a chléb dobyly Koreu Slzy z Pchjongčchangu. Hokejisté prohráli
s Kanadou a jsou čtvrtí

Naši biatlonisté ve štafetách pohořeli


