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Alžběta Součková

M
ajáles je každoročně přede-
vším oslava jara, mládí, stu-
dentů, míru a lásky. Letos
se účastníci sešli v úterý
dopoledne na Kampě, aby
zahájili Průvod student ské -

ho majálesu. Festival, jenž navazuje na stu-
dentské oslavy jara v šedesátých letech minu -
lého století, kdy se jednoho ročníku účastnil
a byl korunován králem i beatnik Allen Gins-
berg, se v obnovené verzi pořádá už šestým
rokem. 

Na Kampě se také představili kandidáti na
krále/královnu majálesu, z Fakulty sociálních
věd UK, z Filozofické fakulty UK a z Vysoké
školy ekonomie a managementu. Každý kan-
didát měl kolem sebe svou družinu s transpa -
renty, jídlem a pitím, které po celou cestu roz -
dávali. 

Průvod doprovázela folklorní kapela, zpívaly
se lidové písně, na programu bylo i vystoupení
tanečnic a komediantů. Ke zpočátku ne příliš
početné skupině se po cestě přidávali další stu-
denti i náhodní kolemjdoucí. Kostýmovaný
prů vod prošel centrem Prahy, přes piazzetu
Národního divadla pokračoval na Karlovo
a Sta roměstské náměstí až k budově Karolina.
Účastníci byli často oblečeni do dobových
kostýmů lidových milic nebo pionýrů, na trans-
parentech se objevovala zparodovaná komuni-
stická hesla. Studenti tak mimo jiné odkazovali
na významné osmičkové roky v české historii. 

V prostorách dvora v Karolinu začala odpo -
ledne hudební vystoupení a divadla. Prezento-
valy se i studentské spolky vysokých škol. Je-
den z vrcholů večera byla již tradičně volba
krále či královny majálesu. Zvítězila studentka
FSV UK Magdaléna Fajtová a stala se tak dru -
hou královnou-ženou v historii Studentského
majálesu, tím pádem má Fakulta sociálních věd
již třetí vítězství v řadě. Studentský majáles prošel Prahou Foto: Lucie Kotvalová 

Ginsbergova tradice žije: Majáles má svoji
druhou královnu

Natalie Akkadová, Adam Doksanský

U
Křižíkovy fontány v pražských Holešovicích se
tradičně konal sraz příznivců KSČM u příležitosti
oslav svátku práce. Shromáždění se neobešlo bez
střetů s aktivisty, kteří si na místo přinesli vlajky
USA a NATO. Objevily se slovní přestřelky a skan-
dovala se hesla „Česko není Rusko“ nebo „Han-

ba.“ Lídryně pražské kandidátky za KSČM Marta Semelová se
dokonce během projevu obrátila na policii, aby rozehnala de -
monstranty, kteří v rámci protestů vyvěsili transparent s há -
kovým křížem upozorňující na podobnost komunismu s nacis-
mem. Další z řečníků, kandidát do Senátu Karel Skoupil pro -
hlásil, že americkou vlajku by se styděl vzít do ruky a k protes-
tujícím obrátil se slovy: „Vážení pomatenci, vemte se za ruce
a běžte do prdele.“ K vážnějším potyčkám nedošlo, na místě za-
sahoval pouze antikonfliktní tým, zásahu policie nebylo třeba.

V rámci projevů se mluvilo o hlavních programových bodech
komunistů pro komunální volby, ale i o obecných dlouho do -
bých cílech strany. Řečníci slibovali právo na bydlení pro všech-
ny, plynulou dopravu, místa v jeslích a školkách a bezplatnou
veřejnou dopravu. 

Prvomájových oslav využili ke svým shromážděním i další
politické strany. ČSSD si vybrala Střelecký ostrov, kde mohli pří-
tomní hlasováním určit nejpalčivější problém Prahy. Tradiční
setkání ODS na Petříně navíc provázely i oslavy stoletého výročí
založení Československa. Na setkání hnutí ANO na Ladronce
dorazila i pražská primátorka Adriana Krnáčová, premiér
v demisi Andrej Babiš se nedostavil. 

Setkání politických stran patří k prvomájovénu koloritu. Mají
ovšem taková setkání kromě propagační funkce i nějaký další
přínos?

První máj: Komunisté se nemění

Příznivci KSČM zaplnili místa u Křižíkovy fontány 
Foto: Natálie Akkadová
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Šlechtová vyznamenala vo-
jáky a policisty za zahraniční
mise
V památníku na pražském Vítkově
byly v pátek 27. dubna vyznamená -
ny téměř dvě stovky českých vojáků
a policistů působících donedávna na
misích v Afghánistánu, na Ukrajině
a v Iráku. Na slavnostním nástupu
od 12 hodin je dekorovala minist ry -
ně obrany v demisi Karla Šlechtová.
Většinu vyznamenaných tvořili vojáci
z 9. strážní roty, sloužící od loňské -
ho října do letošního 15. dubna na
severoafghánské letecké zá kladně
Bagram. Společně s přísluš níky poli -
cejního útvaru KAMBA převzali za

zvu ků Smetanovy Vltavy medaile Za
službu v zahraničí. „Děkuji, že jste
sloužili na Bagramu. Plnili jste neleh -
ké úkoly a já vám za to děkuji,“ pro -
nesla Šlechtová v následném projevu. 

Češi v Bagramu pomáhají přede-
vším s výcvikem afghánských vojáků
a zajištěním stability v regionu. Na
základně působí pod americkým ve-
lením pátým rokem. V celém Afghá -
nistánu jsou české jednotky přítom-
né od roku 2008. Podle Šlechtové
mají mezi ostatními zahraničními
jed notkami v zemi dobrou pověst.
Ministryně obrany v demisi však zá -
roveň zdůraznila, že se česká armá-
da účastní a účastnit bude výhradně

nebojových vojenských misí, Afghá -
nistán nevyjímaje.

Eva Kobrlová

Maturita z matematiky by
měla zůstat doménou
odvážlivců
Přišel květen, pylová sezóna a…
MATURITY! Jestli je horší řepka ne -
bo „svaťák“, je k diskuzi. Jasné ale
je, že studenti už mají za sebou di-
daktický test z matematiky a vybrali
si ho dobrovolně. Dobrovolně! Opět
jsme se ale přiblížili pro mnohé ke
školnímu roku hrůzy (2021/2022),
kdy má být maturita z matematiky
povinná. 

Svůj postoj k tématu se pokusím
vysvětlit na mých bojích s čísly, které
byly téměř na úrovni Don Quijota
a větrných mlýnů. Kromě taháků
jsem si ale vytvořila i dobré vztahy
s kamarády, kteří se mi snažili po-
moct (marně) a dali mi opsat
výsledek. Za další, náš učitel se sice
rád připodobňoval k Igoru Hnízdovi,
ale to bylo asi tak všechno. Když
jsem se z jeho výkladu snažila něco
pochopit, řekl: „Pavlo, čti si!“ A pro-
tože jsem buňky na počty neměla
nebo je někde ztratila, velmi jsem ví-
tala možnost maturovat z cizího
jazyka. Boj s matematikou bych
prav děpodobně prohrála. 

Nechme promluvit přímo čísla.
Vloni z matematiky u maturit
propadlo 22 (!) procent žáků, o rok
dřív to bylo 23 procent. Podotýkám,
že se jednalo o žáky, kteří si mate -
matiku vybrali DOBROVOLNĚ, takže
se dá předpokládat, že si v ní aspoň
trošku věřili. Mimochodem, mate -
matiku si vybralo jen 25,2 procent
maturantů, ostatní volili cizí jazyk –
to jen dokládá, jak obávaná mate -
matika je. 

Jestliže i tato malá skupinka
odváž livců tak často selhala, jaké asi
budou výsledky, když matematiku
budou muset dělat všichni?!

Pavla Karešová

Ondřej Svoboda

Minulý čtvrtek vešel v platnost
zákaz pohybu cyklistů v pě -
ších zónách v centru hlav -
ního města. Praha 1 odů vod -

ňuje vyhlášku bezpečností chodců. Cyk-
listé se ale bouří. V čele protestů stojí
občanské hnutí AutoMat, známé ostrou
rétorikou proti automobilistům. Navrže -
né objízdné trasy jsou podle nich věčně
ucpané. Proti zákazu vznikla petice, kte -
rou podpořil i pražský magistrát.

Omezení vjezdu jízdních kol do pěších
zón v centru se sice může zdát absurdní

– do pěší zóny, stejně jako na chodníky,
podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích, kolo nepatří.
Dle této normy je kolo nemotorovým
vozidlem. Až do minulého čtvrtka ale
platila pro bicykly v určitých částech měs-
ta výjimka. Radnice Prahy 1 se tak jen
rozhodla omezit svou dobrou vůli. Vjezd
kol zůstal přitom stále povolen od 17
večer do 10 hodin dopoledne. Večerní
jezdci se tak nemusí ničeho obávat. 

„Nechceme nic jiného, než těch pade sát
metrů na Můstku a na Staroměstském
náměstí vrátit pěším,“ řekl pro Český
rozhlas starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Původně šlo totiž především o elektrické
koloběžky, které svou rychlostí a neslyš -
ným pohybem chodce také ohro žují. Po-
dle platné legislativy ale nejde omezit jen
elektrické koloběžky a záro veň ne ome zit
kola.  

Ztratit výjimku je určitě nepříjemný zá -
žitek. U cyklistů je tomu nejinak – budou
muset konečně začít dodržovat osmnáct
let starý zákon, kterým se všichni ostatní
řídí. Společně s řidiči automobilů si bu-
dou muset vyzkoušet tzv. „krndování“,
což je novodobě zažitý termín pro stání
v zácpě. Není divu, že se bouří, ale ome -
zení je rozumné. 

Barbora Součková

Republikový výbor ANO
vzal na vědomí pod-
mínky vyjednávání o
vlá dě, které ČSSD pro -

sazuje, a podpořil další vyjed-
návání. Podle místopředsedy
hnutí ANO Jaroslava Faltýnka
by mohla být koaliční smlouva
hotová do konce tohoto týd ne.
Jestli sociální demokracie pů -
jde s ANO do menšinové koa -
liční vlády s podporou KSČM,
bude jasné až po vnit rostra -
nickém referendu. 

Jednou z podmínek sociální
demokracie je, aby trestně stí -
haný premiér v demisi v pří-
padě svého odsouzení rezigno-
val, nebo aby po demisi mi nis -
trů ČSSD odstoupil do týd ne i
zbytek vlády. „Kdyby byly okol-
nosti standardní, pak se o otáz -
ce odstoupení člena vlá dy
v pří padě odsouzení vůbec ne -
bavíme, protože by to mělo být
samozřejmé v rámci politické
kultury,“ uvedl místo před s eda
ČSSD Martin Neto lický. Dále
také sociální demo kraté chtějí,
aby byli z důle ži tých sněmov -
ních funkcí odvo láni členové
SPD a aby ANO ve sněmovně
nepřehlasovávalo ČSSD za po-
moci komunistů a SPD. 

„Celostátní výbor vzal tyto in -

formace na vědomí a vyjád řil
podporu dalšímu jednání se so -
ciální demokracií, které by mě-
lo vést k dopracování koa liční
smlouvy,“ reagoval na pod  mín -
ky Faltýnek. Nejprve se mají se-
jít místopředsedové ANO a
ČSSD Richard Brabec a Jiří Zi-
mola, v pátek jejich před sedo -
vé. Do konce týdne ta ké chtějí
Brabec se Zimolou dohodnout
programové pro hlá še ní. 

„Sociální demokracie by ně-
jakou finální fázi chtěla mít do
11. května,“ řekl Brabec. Do to-
hoto data by také mělo v ČSSD
proběhnout vnitro stra nické re -
fe rendum, ve kte rém všichni
členové sociální demokracie
rozhodnou, zda nakonec k po -
de psání koaliční smlouvy do-
jde. „Doufám, že vedení své
rozhodnutí ještě přehodnotí,
a pokud ne vede ní, tak členská
základna,” uvedl ve středu na
tiskové kon ferenci předseda
senátu Milan Štěch, který ste-
jně jako většina senátorů za
ČSSD jakoukoli spolupráci od -
mítá. 

Předseda sociální demokra-
cie Jan Hamáček výrokům se -
nátorů o vyjednávání s ANO
nerozumí. Štěchův odmítavý
postoj je dlouhodobě známý,
Hamáček ale připomněl, že o
jednání s ANO rozhodly špičky
ČSSD. 

Barbora Navrátilová

V dubnu vydala americká nezávislá
organizace Freedom House ana -
lýzu demokracií v post-komuni-
stických zemích v Evropě a střed-

ní Asii. Pohoršilo si nejen Česko, ale i větši-
na zkoumaných států. Index demokracie
se skládá Mezi zkou ma né faktory patří
např. korupce, vo lební proces nebo nezá -
vislost soudní moci.

Česká republika dostala ve studii skóre

2,22 v rozmezí nejlepší 1 a nejhorší 7. Dá
se tedy říct, že jsme stabilní a fungující
stát s demo kratickými principy. Ovšem je
nutné připomenout, že index je nejhorší
od ro ku 2004. Tento fakt vysvětlil poli-
tolog Lukáš Hájíček v České televizi jako
dů sledek loňské vládní krize Bohuslava
So botky a následného neúspěšného se -
sta vení vlády Andrejem Babišem po par-
lamentních volbách. 

Nejhorších hodnot nabývá Česko opě-
tovně v korupci, nezávislosti médií a vlád-
nutí. „Organizace upozorňuje na to, že mé -

dia jsou častým terčem útoků politiků a
dalších veřejných osobností, a to je i dů -
vodem, proč si Česká republika ve Free-
dom House studii vysloužila horší znám -
ku,“ uvedl Hájíček. Naopak nejlépe si ČR
ve de v kategorii volební proces, která za -
hrnuje například svobodnost a férovost vo -
leb, nebo v nezávislosti soudního systému.

Ze zemí Visegrádské čtyřky jsme na
tom nejlépe. Jeden z největších pro padů
postihuje Polsko a Maďar sko. Tam varuje
Freedom House před narůstající korupcí
a pochybnou nezávislostí soudů. 

David Mrzena

S libů, gest i lichých frází zazněla
ce lá řada. Už dlouho nebyly nadě-
je na mír mezi Jižní a Severní
 Koreou tak velké jako nyní. Jenže

i minulost podobné „přátelské“ námlu-
vy pamatuje, vždy ale zůstalo pouze
u stra tegických výroků. Přichází změ-
na?

V roce 1991 na Korejském poloostrově
vládla „pingpongová diplomacie“ – po -
prvé od uzavření příměří v roce 1953 na
konci korejské války vznikl společný tým
sportovkyň. O 27 let poz dě ji se situace
opakovala: na olym piádě v jihokorejském
Pchjongčchangu se představil spojený
tým hokejistek. Jenže stolní tenis, to je
v asijských zemích sport číslo jedna!

A sázka na sportovní diplomacii tehdy
nezafungovala. 

Únorové zápolení nejlepších atletů na -
příč celým světem ale po slou žilo jako
drobný krůček v cestě za možným kli-
dem zbraní. Pokračování už obstarávají
severokorejský diktátor Kim Čong-un a ji-
hokorejský prezident Mu Če-in. 

Když se před týdnem sešli v demilita-
rizované zóně ve vesnici Pchanmundžo-
mu, došlo na strohá gesta, neustálá třese -
ní rukou a liché fráze. „Doufám, že spo -
lečně s touto borovicí bude náš vztah
vzkvétat,“ řekl Kim Čong-un při sázení
mí rové borovice.  

Až groteskní pak byla scéna, kdy třetí
muž dědičné dynastie odjížděl luxusní
limuzínou na oběd. Kolem tmavého vo -
zidla se okamžitě vynořilo dvanáct poříz -

ků, kteří diktátora doprovázeli k slav -
nost nímu aktu. Kromě dojemných a foto -
gra ficky zajímavých gest ale došlo i na
řadu slibů. Tím hlavním bylo odstranění
jaderných zbraní z Korejského poloostro-
va. Jenže podle informací zahraničních
agentur deklarace neobsahuje žádné kon -
krétní kroky. Britská BBC dokonce ozna -
čuje celé znění za vágní.

Jasněji už ale zaznívá příslib podepsání
mírové dohody, jež by definitivně ukonči-
la korejskou válku. Před 65 lety totiž
zůstalo pouze u příměří. Kim Čong-un se
také v nejbližších dnech chystá na setkání
s americkým prezidentem Donaldem
Trumpem. Ostatně Severní Korea už činí
kroky k propuštění třech vězněných
Američanů. Z hranic pomalu mizí i tlam-
pače sloužící propagandě.

David Matoulek

Jednání pražského zastupitelstva bylo
minulý čtvrtek ukončeno kvůli sporu
o Libeňský most. Trojkoalice (Zelení,
KDU-ČSL, STAN) nepodpořila pře-

sunutí bodu o zbourání mostu na začátek
jednání, protože by se nemohla k tématu
vyjádřit veřejnost. ANO poté pohrozilo
Trojkoalici vypovězením koaliční smlou-
vy. O dalším termínu jednání zastupitel-
stva rozhodne primátorka Adriana Krná -
čová (ANO).

Návrh Petra Dolínka (ČSSD) na zbou -
rání mostu, který už dříve schválili radní,

má ale podporu jen u ANO a ČSSD. Podle
Dolínka bude výstavba rychlejší a levnější
než oprava. Původně se kluby dohodly, že
se o návrhu bude jednat až odpoledne,
aby se k němu mohli vyjádřit občané. Za -
stupitelstvo jej pak ale posunulo na za čá -
tek programu. Proti hlasoval Jan Či žinský
(KDU-ČSL) a zdržel se Martin Strop nický
(Zelení). Program nakonec schválen nebyl
a primátorka jednání ukončila.

Podle Krnáčové došlo ze strany Troj -
koalice k porušení koaliční smlouvy, pro-
to pohrozila vypovězením. To odmítli Či -
žinský i Petr Štěpánek (Zelení), podle
kterého ANO naopak porušilo smlouvu
jako první, když přesunulo bod na za-

čátek jednání. Podle zastupitelů ANO se
kvůli Trojkoalici nemohla projednat další
důležitá témata.

Hnutí ANO svolalo na pátek mimořád-
né zasedání klubu, na kterém zahájilo
s Trojkoalicí dohodovací řízení. Během
něj zváží, v jaké podobě a zda vůbec bude
koalice pokračovat do komunálních vo -
leb. Podle Trojkoalice by měla stávající
koa lice pokračovat, trvají ale na zacho -
vání Libeňského mostu. Strany nakonec
našly shodu, požadují vypracování detail-
ního projektu provizorního přemostění a
pak rozhodnou, jestli se most opraví,
nebo zboří. Aktuálně je most otevřen s
omezením.

Tomáš Trněný

„Vzpomínám na dobu,
kdy jsem byl aktiv -
ním skautem, takže
je rád kdekoli vidím

a rád je potkávám.“ To napsal
předseda SPD Tomio Okamu-
ra v neděli na svůj faceboo ko -
vý profil a k textu připojil spo -
lečnou fotku se třemi mladý-
mi skautkami z piety za oběti
2. světové války v obci Zákřov
na Olomoucku. Přitom ve sně-
movně není snad s výjimkou
komunistů strana vzdálenější
ideálům skautingu než právě
Okamurovo hnutí SPD. U par-
taje, která svůj volební úspěch
založila na uměle vyvolaném
strachu z migrace a s tím sou-
visejícím odmítáním jakékoli
jinakosti, by asi málokdo oče -
kával, že její předseda v minu-
losti nosil skautský kroj. Jak
ale potvrdil přímo na Twitteru
oficiální účet Junáka, tvář SPD
byla dokonce spolu se svým
bratrem členem ilegální skaut -
ské skupiny. Od té doby však
uplynulo mnoho vody a proud
mezitím zanesl Okamuru do

vod xenofobie a populismu.
Ještě větší šok to tak musel
být především pro některé vo -
liče SPD, kteří negativně re -
ago vali na sociálních sítích,
kde dnešní skauty označují ja -
ko „extrémní levičáky“. Na ty-
to komentáře ale místopřed -
seda sněmovny nereagoval,
s hlá šením se ke skautským
myšlenkám to tedy asi nebu -
de tak horké. Mnoho spojitos -
tí totiž nenajdeme ani mezi
Okamurovým vystupováním a
skautskými zákony. Už tím
prvním, tedy „Skaut je prav-
domluvný“, se předseda SPD
příliš nezatěžuje. Podle webu
Demagog.cz se Okamura z cel -
kových 282 výroků dopustil
75 nepravd, 52 výroků bylo
zavádějících a 39 neověřitel-
ných. Desátý zákon „Skaut je
čistý v myšlenkách, slovech i
skutcích“, se pak nese v duchu
podezření z tunelování stra -
nic ké kasy bývalého hnutí
Úsvit. Škoda, že si toho Oka-
mura z působení ve skautu
k srdci mnoho nevzal, poli-
tická scéna tak mohla být zase
o něco kultivovanější.       

Ze skauta lídrem SPD
aneb Okamurova cesta  

Korejské krůčky prázdnoty

Jít či nejít, to je oč tu běží

Spor o Libeňský most

Freedom House varuje před klesající demokracií 

Cyklisté si už v centru Prahy nezajezdí a je to dobře

Tohle je moc malé místo na vaši reklamu • Tohle je moc malé místo na vaši reklamu • Tohle je moc malé místo na vaši reklamu • Tohle je moc malé místo na vaši reklamu • 
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Jan Dlouhý

Pražskou O2 Arénu rozezněly
hity skupiny Pink Floyd, ale
i nová tvorba legen dár ního
britského hudebníka Rogera

Waterse. Pro české fanouš ky vy -
stoupil v Praze hned dvakrát, a to
v pátek 27. dubna a v sobotu 28.
dubna. Diváci tak mohli být svědky
koncertu kvalitní hudby spojené
s propracovanou vizuální složkou.

V první části koncertu zazněly
nejznámější písně kultovní kapely
Pink Floyd, která se díky svému
psychedelickému rocku stala zná-
mou po celém světě. Mimo hity z
alb Wish You Were Here, The Wall,
Animals a Dark Side Of The Moon
byl program rozšířen o nové sklad-
by z Watersových sólových desek.
Čtyřiasedmdesátiletý hudebník
sklad bu Another brick in the wall
part 2. zajímavě oživil vystou pe -

ním s dětským pražským sborem.
Druhou polovinu koncertu prová -
zelo odhalení nápisů RESIST na
tričkách dětských zpěváků, které
předznamenalo Watersovu silnou
kritiku současné světové politiky.

Nad hlavami stojícího publika vy -
 rostla továrna známá z desky Ani -
mals a aréna se tak rozšířila o další
projekční plochu. Při písni Pigs pro-
létlo ve vzduchu velké nafukovací
prase. V projekcích se hu debník vy -
smíval i Donaldu Trum povi, které -
ho publiku ukázal v růz ných kari -
katurách jako prase nebo batole.
Následovaly Trumpovy kontrover -
zní výroky jako „kdyby Ivanka ne -
byla moje dcera, chodil bych s ní“ a
poté se objevil český nápis „Trump
je prase“. Výsměchu a kri tice se ale
nevyhnula ani britská premiérka
Theresa Mayová, ruský prezident
Vladimir Putin nebo před seda Ev -
ropské komise Jean-Claude Juncker.
Jim kapela zahrála skladbu Money.

Celou show zakončila skladba
Comfortably Numb a mezi publi -
kem se rozsvítil laserový jehlan,
známý z nejslavnějšího alba The
Dark Side Of The Moon, který se s
postupem času stal typickým zna -
kem kapely Pink Floyd.

V pátek do pražské O2 Arény
přišlo podle pořadatelů 15 tisíc di-
váků a stejně tomu mělo být
i v sobotu. Ceny vstupenek se po-
hybovaly v rozmezí od 1590 do
2590 Kč. Do České republiky zavítal
Roger Waters podruhé – první kon-
cert zde odehrál v roce 2013 s
turné The wall live. Právě toto tur -
né s 219 vyprodanými koncerty a
více než 4 miliony fanoušků dosáh-
lo nejvyšších hrubých příjmů v his-
torii. Waters své turné s názvem Us
+ Them odstartoval už loni v květ -
nu ve Spojených státech. Před Pra-
hou zavítal například do Austrálie,
Španělska nebo Itálie. Show pak
ukončí v prosinci 2018 v Me xiku. 

Monika Bílková

V ýstavy, přednášky, work-
shopy, koncerty, komen-
tované prohlídky nebo
plavby lodí. Pražské ná -

městí Jana Palacha se v sobotu 
28. dubna v rámci 5. ročníku jed -
no denního festivalu Open Square
opět zahalilo do kulturního hávu.
Veřejné instituce, které u Palacho-
va náměstí sídlí, si pro zájemce
připravily celodenní program. 

Open Square založily před čtyř-
mi lety Filozofická fakulta Univer -
zity Karlovy, Uměleckoprůmyslové
muzeum, Česká filharmonie a In-
stitut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy s cílem představit ve -
řejnosti a zejména mladým lidem
urbanistický celek Palachova ná -
městí a činnost institucí, které na
něm sídlí. Akci podporují i další in-
stituce z okolí, mezi nimi třeba Ga-
lerie Rudolfinum, UMPRUM, Gale -

rie hlavního města Prahy, Městská
knihovna a několik dalších.

Program odstartovala v ranních
ho dinách lekce jógy na zahradě
Umě leckoprůmyslového muzea.
Měst  ská knihovna pak na náměstí
zaparkovala svůj bibliobus s kniž -
ními novinkami, filmy i audiokniha-
mi. Muzeum Karlova mostu na bídlo
tři vyhlídkové plavby lodí Ne pomuk
z přístaviště u hotelu Four Seasons.
Nemohla chybět ani FF UK, která si
připravila etnolo gický stánek s
ukázkami lidových řemesel, komen-
tovanou prohlídku hlav ní budovy
a také sérii tematic kých procházek,
které se zaměřily na vybrané his-
torické okruhy související s dějina-
mi Prahy. Prohlídku svých prostor a
možnost nahlédnutí do houslařské
dílny nabídlo Rudolfinum.

Kulturní program zakončil kon-
cert čtyřčlenného uskupení Clari -
net Factory v Rudolfinu a navazu-
jící Slam Poetry Exhibice.

Šimon Geist

Letošní ročník největší ně -
mecké hudební ceny Echo
byl poslední. Pořadatel, Spol -
kový svaz hudebního prů -

myslu, tak reaguje na kritiku, která
se na cenu strhla po nedáv ném
vyhlášení. V kategorii Hip Hop/Ur-
ban totiž letos zvítězila dvojice ra -
perů Kollegah a Farid Bang. Na je-
jich vítězném albu Jung, Brutal,
Gutaussehend 3 se vyskytují pa -
sáže jako „Moje tělo vyrýsovanější
než to věznů z Osvětimi“ a „Udě -
lám zas jednou holocaust.“ Rapeři
za album obdrželi platinovou des -
ku – alba se prodalo několik set
tisíc kusů, a stalo se tak kromě nej -

prodávanějšího ra pového alba také
jedním z nej prodávanějších ně -
meckých hu deb  ních alb za minulý
rok.

Kritika zazněla už během sa -
motného předávacího ceremo niá -
lu – frontman slavné skupiny Die
Toten Hosen, vítěz ceny v jiné ka -
tegorii, prostor pro svou děkovnou
řeč využil k vymezení se proti „an-
tisemitským, misogynním a ho -
mofobním textům,“ které podle
něj nemají v moderním Ně mecku
co dělat, natož pak vyhrávat ceny.

Po udělení ocenění se vzedmula
nebývale velká vlna nesouhlasu.
Desítky výherců z minulých roč -
níků začaly ceny vracet, například
legenda německé populární hudby

Marius Müller-Westerhagen jich
vrátil rovnou sedm. Německý mi -
nistr zahraničí Heiko Maas ozna čil
výhru obou raperů za ostud nou,
prezidentka Židovské obce v Ně -
mecku ji označila za „zničující zna-
mení o stavu spo lečnosti.“ Berlín-
ské státní zastupitelství oznámilo,
že se texty začala zabývat i spol -
ková policie. Rapeři se ale brání,
antisemité prý v žádném případě
nejsou a jako gesto dobré vůle na -
bídli všem Židům vstup zdarma na
každý jejich koncert.

O antisemitismu se v současné
době v Německu hojně diskutuje.
V zemi totiž rapidně přibývá
slovních i fyzických útoků na Židy.
Židovská obec dokonce doporučila
v zájmu bezpečnosti nenosit jar -
mulku na veřejnosti. Německé
ministerstvo vnitra zareagovalo
zřízením úřadu vládního zmoc-
něnce pro boj s antisemitismem.
Ten chce zřídit registr antisemit-
ských zločinů. Největší problém
totiž podle něj tkví v tom, že útoky
na Židy jsou klasifikovány jako
útoky pravicových extremistů.
Většina napadení ale přichází ze
strany muslimských přistěhovalců.
Obzvlášť radikální je podle něj
muslimská mládež, kterou rodiče
často vychovávají k nená vis ti ke
státu Izrael. Ta se pak projevuje
šikanou židovských spo lu žáků.

Kateřina Motyčková

Jedna čtvrť, desítky zajímavých
uměleckých prostor. Ve čtvr -
tek 26. dubna byl do více než
40 galerií, divadel, kaváren a

ateliérů v Praze 7 vstup na výstavy
zdarma. Součástí letošního roční -
ku Máme otevřeno byl rozsáhlý
doprovodný program v podobě ko-
mentovaných prohlídek, výstav,
workshopů i divadelních a hudeb-
ních představení. Organizaci akce
zaštítilo jako každoročně Centrum
současného umění DOX. Na pořá -
dání se spolupodílel projekt Art
District 7. 

Hlavní koordinátor akce, galerie
DOX, zpřístupnila zdarma celé své
prostory i s nedávno dostavěnou
budovou DOX+ a tzv. vzducholodí
Gulliver. Návštěvníci měli možnost

zhlédnout rozsáhlou výstavu mul-
timediálního umělce Daniela Pešty
DeTermination, ve které se zabývá
otázkou rasové, genetické a sociál-
ní determinace. 

Vstup zdarma platil i do jedné
z budov Národní galerie – Vele -
tržního paláce. Ten pro veřejnost
otevřel stálé expozice i dočasné vý -
stavy, například monumentální
malířskou instalaci Kathariny
Gros se, Zázračný obraz, která byla
vytvořena přímo pro Veletržní pa -
lác. Dále mohli návštěvníci zhléd-
nout například tvorbu rakouské
umělkyně Marie Lassnig. 

Vedle dvou předních Holešovic -
kých galerií se projektu Máme ote -
vřeno zúčastnilo i mnoho menších
uměleckých institucí, jako třeba
Holešovická šachta nebo Trafo
Gallery. 

Marek Tomanka

Nejnovější přírůstek do fil-
mové série Marvel Cine-
matic Universe (MCU) je
projektem, který posunul

hranici kinematografické megalo-
manie na úplně novou úroveň.
Přes 20 hrdinů, čtyři dějové linie a
rozpočet v řádu několika stovek
milionů dolarů umožnily vznik im-
pozantního snímku, jenž vytěžil
maximum z kumulovaného úspě -
chu komerčních blockbusterů, kte -
ré Marvel Studios v posledním de-
setiletí pouští do světových kin. 

Dosavadní filmy z MCU zatím
vy dělaly přibližně 15 miliard do la -
rů a toto číslo s uvedením Aven -
gers: Infinity War s největší prav -
dě  podobností zásadně vzroste. Bě -
hem prvního víkendu promítání
snímek svým výdělkem překonal
dosavadní rekordy nejen na domá -
cím a americkém trhu, ale i celo -
světově. 

Finančně nejúspěšnějším prv ním
víkendem promítání v amerických
kinech se mohlo až doposud chlu-
bit obnovení filmové série Hvězd-
né války snímkem Star Wars: Síla
se probouzí, které v roce 2015
utržilo 248 milionů dolarů. Nejno -

vější Avengers tuto hranici překo -
nali a ve Spojených státech se zisk
z jejich úvodního víkendu vyšplhal
na 250 milionů dolarů. 

Ještě výraznějšího komerčního
úspěchu dosáhla se svým nejnověj -
ším počinem kinematografická di-
vize Marvelu v celosvětovém mě -
řít ku. V něm tržby prvních dvou
dnů promítání Avengers: Infinity
War dosáhly 630 milionů dolarů,
čímž značně předčily dosavadního
rekordmana Rychle a zběsile 8 s je-
ho 542 miliony dolarů.

Marvel svými komiksovými fil -
my z posledních let buduje neje -
nom jedinečný sci-fi svět, ale sou -
časně vytváří širokou platformu
pro vyprávění příběhů, se kterou
konkurence jen velmi obtížně drží
krok. Díky propracované logice dě-
je jednotlivých snímků a jejich ná-
vaznosti vzniká prostor mnohoná-
sobně přesahující klasické filmové
série. 

Unikátní zážitek umocňuje i pro -
fesionální využití astronomic kých
rozpočtů, které jsou logic kým dů -
sledkem komerčního úspě chu celé
série. Většina z 19 dosud uvede -
ných filmů z MCU se automaticky
stala nedílnou součástí mo derní
popkultury s širokým přesahem.

Avengers se vracejí, větší než kdykoliv předtím

Nový snímek Avengers dosahuje rekordních zisků. Foto: archiv

Na koncertu Rogera Waterse létal
Trump jako nafukovací prase

Kulturní festival Open
Square: 
Palachovo náměstí oživlo už popáté

Německé hudební ceny končí
kvůli antisemitismu

Holešovice lákaly 
na expozice zdarma

Vítězná dvojice raperů Kollegah a Farid Bang Foto: archiv
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P
rofesionální fotbalové kluby schválily jed-
nání se společností Pragosport, současným
držitelem televizních a marketingových
práv na první a druhou fotbalovou ligu. 
Stávající smlouva na vysílací práva vyprší
v roce 2020. Pragosport již předložil Ligové

fotbalové asociaci (LFA) návrh nové čtyřleté smlouvy.
Současné podmínky zajišťují klubům příjem z práv ve
výši 100-110 milionů korun. Nová smlouva počítá s na -
výšením odměn až na 150 milionů.

„Grémium Ligové fotbalové asociace schválilo zá -
měr jednat se společností Pragosport o uzavření
smlou vy na poskytnutí mediálních a audiovizuálních
práv ke všem utkáním první a druhé ligy na sezóny
2020/2021 až 2023/24. V praxi to znamená, že se spo -
lečností Pragosport budeme jednat o detailních pod-
mínkách kontraktu. Vyjednané podmínky budou
před loženy k finálnímu rozhodnutí na nejbližším
ligovém grémiu,“ oznámilo vedení Ligové fotbalové
asociace.

Jednání s Pragosportem se však nelíbí šéfovi Slavie
Jaroslavu Tvrdíkovi, který se k situaci vyjádřil na svém
Twitteru: „Drtivá většina klubů vám řekne, že počítá
každou korunu. Poměrově LFA dostává měně než
srov natelné země. Snaha prodat práva jednomu vy-
branému uchazeči bez mezinárodního tendru v ex-
trémně krátkém čase nemá logiku. Respektive má, ale
ne pro fotbal.“ 

Tvrdík již dříve uvedl, že ve spolupráci s firmou
 CEFC a TV Barrandov podá vlastní návrh, nicméně ani
dva měsíce poté se to nestalo. Podle posledních infor-
mací je ale o vysílací práva ze strany TV Barrandov
stále zájem a sám Tvrdík pro Seznamzprávy uvedl, že
CEFC a TV Barrandov již asociaci předložily nabídku
na roky 2020–2024 ve výši 180 milionů korun.

V současné době vysílá český fotbal O2 Sport a
Česká televize. V případě schválení Tvrdíkova návrhu
by se ale zápasy přesunuly na obrazovky Barrandova,
který patří Jaromíru Soukupovi.

Jiří Köhler

T
ěžce poslepovaná – tak kouč českého hokejového národního
týmu Josef Jandač označil soupisku pro světový šampionát v
Dánsku. Vybral tři brankáře, deset beků a patnáct forvardů.
„Hlavně s obránci jsme měli problém, zranilo se jich velké
množství,“ vysvětloval Jandač na tiskové konferenci minulý
pátek. Také se omluvila trojice obránců z ruské KHL – Tomáš

Kundrátek, Jakub Nakládal a Jan Kolář. Tahounem defenzivy by měl být
Radko Gudas z Philadelphie, který na loňském mistrovství světa podával
nadprůměrné výkony a stal se respektovaným hráčem jak mezi experty,
tak i fanoušky.

K překvapivé změně došlo mezi třemi tyčemi. Brankářské trio Pavel
Francouz, Dominik Furch a David Rittich ze Švédských hokejových her
se rozpadlo poté, co se Furch nesmířil s rolí trojky. „Upřednostnil pří -
pravu na další sezonu,“ řekl Jandač. Místo Furcha pojede do Kodaně Do-
minik Hrachovina, hvězda finské ligy. Jako jediný z nominovaných nemá
za sebou ani jeden reprezentační start. „Jako jednička v brance nastoupí
Francouz,“ oznámil Jandač.

Slibně vypadá ofenziva, kterou posílil i zkušený Tomáš Plekanec.
Kapitánské céčko ale neobdržel, dostal ho Roman Červenka – jediný svě-
tový šampion z celého výběru. „Bude nejzkušenějším borcem, absolvoval
nejvíc turnajů a pomůže mladým klukům,“ vyjmenoval Plekancovy před-
nosti Jandač.

Na MS se také probojovali sotva plnoletí Martin Kaut s Filipem Chy ti -
lem a Martinem Nečasem. Naopak médii velice probíraný Filip Zadina
trenérský kolektiv nepřesvědčil.

V Kodani se Jandačova družina v základní skupině A postupně utká se
Slovenskem, Švédskem, Švýcarskem, Ruskem, Běloruskem, Francií a Ra -
kouskem. První zápas je na programu v sobotu 5. května od 20.15.

Tadeáš Podolka

L
etecké muzeum Kbely započalo jubilejní padesátou muzejní
sezónu. Slavnostního zahájení se zúčastnili členové Klubu vo-
jenské historie, kteří vystoupili v dobových stejnokrojích, a
ministryně obrany Karla Šlechtová. Slavnostní otevření zahájil
úvodním proslovem plukovník Aleš Knížek, ředitel Vojenského
historického ústavu Praha. Poté vyzval ke slovu ministryni

obrany. Po jejím projevu následovalo slavnostní přestřižení pásky u nově
zrekonstruovaného hangáru č. 43, kterého se zúčastnil i velitel 24. zá -
kladny dopravního letectva Praha-Kbely, plukovník David Klement. Před-
ní část hangáru totiž přiléhá k plochám spadajícím pod základnu do-
pravního letectva. Od ní získal Vojenský historický ústav Praha výsad-
kovou verzi letounu Let L-410.

Hangár pochází z 30. let minulého století. Na jaře roku 1945 byl těžce
poškozen při náletech amerických letadel. Nosná konstrukce byla
poškozena, avšak zůstala zachována v poměrně dobrém stavu a letos
prošla renovací. Stěny hangáru nově oplechovali a po dokončení reno-
vace na nich budou vyvěšeny části původního pláště. Uvnitř nalezneme
cvičná proudová letadla: polský PZL TS-11 Iskra, český Aero L-29 Delfín
či slavný MIG-15. Největšími exponáty však jsou Aero L-39 Albatros ve
speciální kamufláži, malba na ocasce připomíná 40. výročí prvního vzletu
tohoto modelu, a letoun L-410 ve výsadkové verzi. V den zahájení sezóny
mohli návštěvníci vstoupit do kabiny i výsadkového prostoru L-410.

Marek Hron

L
avar Ball, otec hráče LA Lakers Lonza Balla,
na sebe opět upozornil. V paměti ještě má -
me jeho přinejmenším sebevědomé výroky
o tom, jak by v mládí porazil v zápase jeden
proti jednomu  Michaela Jordana a další po -
dobné výkřiky směřované médiím. Teď má

Lavar nový ambiciózní plán – založit první juniorskou
basketbalovou ligu (JBA). Má s ní šanci uspět?

JBA má nabídnou alternativu k Národní vysokoškol-
ské atletické organizaci (NCAA), která v současné do -
bě má jakýsi monopol na výchovu hráčů pro NBA. Aby
se basketbalista mohl podle současných pravidel při -
hlásit k draftu, musí to udělat nejdříve rok po ukon -
če ní středoškolského studia. Hráči se s touto pod -
mínkou vypořádávají dvěma způsoby. Většina těch nej -
talentovanějších jde do NCAA, kde sice nemají nárok
na finanční odměnu, ale zato jsou pod drobnohledem
skautů NBA. Zbytek zkouší štěstí v nižších profe-
sionálních ligách, ti nejodvážnější míří do Evro py. 

Ballova třetí varianta by měla nové hráče lákat pře -
devším na garantovaný měsíční příjem 5–10 tisíc do -
larů. Výplaty bude zajišťovat jeho oděvní značka BBB.
Do karet mu hrají i dlouhodobé problémy NCAA. Její
vedení obviňují z vykořisťování hráčů, na kterých vy-
dělává milióny dolarů prostřednictvím reklam, vstu-
penek atd.  NCAA se hájí tím, že studenti jsou vyplá -
ceni vzděláním. To vzdělání ale bývá mnohdy relativní.
Studenští atleti mají alespoň dvakrát denně trénink,
což se samozřejmě odráží na jejich studiu. Často si
proto zapisují předměty, které pro ně nemají reálný
význam, ale jsou snadno zvládnutelné. Pověsti NCAA
neprospěl ani nedávný skandál vyplácení peněz atle -
tům „pod rukou“.

Reálné by tedy mohlo být, že se JBA v budoucnu
stane skutečnou možností pro hráče, pro které je stu -
dium na vysoké škole pouze povinností spojenou
s úspěšnou basketbalovou kariérou. Zdá se, že muž
s pověstí šaška NBA přišel se zajímavým konceptem,
který by mohl udělat pořádnou basketbalovou revolu-
ci v USA.

Tomáš Kazda

Letadla přilákala do Kbel i ministryni obrany

Plukovník Aleš Knížek a ministryně Karla Šlechtová  Foto: archiv

Práva na 1. ligu získá asi Pragosport

Sedm posil z NHL,
kapitánem Červenka 

Brankáři:
Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), David Rittich (Calgary/NHL),
Dominik Hrachovina (Tappara Tampere/Finsko)

Obránci:
Radko Gudas (Philadelphia/NHL), Michal Moravčík, David
Sklenička (oba Plzeň), Martin Pláněk (Hradec Králové), David
Musil (Třinec), Filip Pyrochta (Liberec), Michal Jordán
(Chabarovsk/KHL), 
Adam Polášek (Soči/KHL), Filip Hronek, Libor Šulák (oba Grand
Rapids/AHL)

Útočníci:
Martin Nečas (Kometa Brno), Andrej Nestrašil, Robin Hanzl
(oba Nižněkamsk/KHL), Martin Kaut(Pardubice), Michal Řepík
(Sparta Praha), David Šťastný (Zlín), Roman Červenka
 (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Radek Faksa (Dallas/NHL), Roman
Horák (Podolsk/KHL), Filip Chytil (NY Rangers/NHL), Dmitrij
Jaškin (St. Louis/NHL), Robert Kousal (Davos/Švýc.), Dominik
Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.), Tomáš Hyka (Vegas/NHL), Tomáš
Plekanec (Toronto/NHL)

Zdroj: iDnes.cz

Peníze, nebo škola aneb má nová
basketbalová liga v USA šanci?

Lavar Ball Foto: archiv


