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Pavel Mazanec

V ýrazným bodem
čtvr tečního jednání
vlády bylo navýšení
minimální mzdy

z původních 12 200 na novou
hodnotu 13 350 korun. Naří-
zení začne platit od 1. ledna
příštího roku a částka 1 150
korun, o kterou byla minimál-
ní mzda navýšena,  je nejvyšší
od roku 1991. Zastánci růstu
minimální mzdy z řad vlády
chtějí, aby se lidem vyplatilo
pracovat a nezůstávat doma
na sociálních dávkách (proto
se také zvyšovala minimální
mzda, zatímco životní mini-
mum se nezměnilo).  

Zástupci zaměstnavatelů,
ale například i pravicová opo-
zice argumentují tím, že zvý-
šení minimální mzdy by se
mohlo obrátit proti zaměst -
nancům. Firmám by vzrostly
náklady, což by v době krize
mohlo vést k propouštění. „Je
důležité zejména pro zamě-

stnavatele, aby zde existoval
nějaký pravidelný a předvída-
telný mechanismus zvyšování
minimální mzdy,“ uvedla po
jednání vlády ministryně prá-
ce a sociálních věcí Jana Malá-
čová. Návrh automatického
zvyšování minimální mzdy
v této podobě má v Poslanec-
ké sněmovně všeobecnou
podporu, jednotlivé politické
strany se ale rozcházejí v tom,
na jak vysoké hodnotě by se
měla minimální mzda udržo-
vat. Nejčastěji zmiňované
hodnoty se pohybují od 40 do
50 % průměrné mzdy v ČR. 

Na začátku příštího roku by
se měl také sejít nově sestave-
ný tým pro realizaci dlouho
potřebné důchodové reformy
(tzv. důchodová komise), ve
které podle slov ministryně
Maláčové zasednou zástupci
tripartity, všech parlament-
ních stran i akademici. Hlav-
ním tématem budou napří-
klad nižší důchody žen. K těm
Maláčová v Českém rozhlase
28. listopadu dodala: „Stopro-

centně důchody rovné nikdy
nebudou, budeme se ale sna-
žit, aby ženy nebyly bité na
tom, že mají děti.“ Dále se bu-
de jednat o dřívějším odchodu
do důchodu u fyzicky nároč-
nějších profesí. O tendenci
stárnutí české populace –
v roce 2050 bude třetině Če-
chů více než 65 let – ministry-
ně ví, ale v Českém rozhlase se
vyjádřila, že nepovažuje změ-
nu současného důchodového
systému za potřebnou. 

Po čtvrtečním jednání vlády
samozřejmě padaly otázky
i na aktuální politickou situaci
okolo premiéra Babiše. Jana
Maláčová zopakovala postoj
ČSSD, která by uvítala jiného
premiéra z řad hnutí ANO,
a označila kauzu jako zátěž
pro vládu. Vicepremiér Ri-
chard Brabec (ANO) zopako-
val, že jiného kandidáta než
pana Babiše na post premiéra
nemá a mít nebude. Z toho
plyne, že se v této věci v nej-
bližší době žádného posunu
nedočkáme.

Hana Grohová

Ukrajinské námořnic-
tvo minulou neděli
oznámilo, že ruské
speciální jednotky

zadržely tři jeho vojenské lodi.
Podle souřadnic, které zveřej-
nily ukrajinské úřady, v době
ruského ostřelování pluly
v mezinárodních vodách Čer-
ného moře. Ruské úřady na-
opak tvrdí, že plavidla vplula
do jejich vod. Při incidentu
v Kerčském průlivu byli zraně-
ni dva členové ukrajinské po-
sádky, všech 24 námořníků
bylo zajato.

Kyjev označil chování rus-
kých lodí za akt agrese a v ob-
lastech s Ruskem sousedících
vyhlásil válečný stav. Ukrajin-

ské ministerstvo pro dočasně
okupovaná území a vnitro -
státní uprchlíky uvedlo, že za-
držení vojáci jsou pod ochra-
nou Ženevské konvence o vá-
lečných zajatcích. Kvůli jejich
propuštění se ministerstvo
spravedlnosti obrátilo na Ev-
ropský soud pro lidská práva.

Obě strany se navzájem ob-
viňují z vyvolání konfliktu.
„Byla to záměrná provokace,“
uvedla mluvčí ruského minis-
terstva zahraničí Marija Za-
charovová v oficiálním stano-
visku Kremlu. „Možná se její-
ho plánování účastnili někteří
naši západní partneři. Nebyla
to náhoda, informační kam-
paň, které jsme svědky, to po-
tvrzuje,“ dodala.

Americký prezident Trump

na incident v Kerčském průli-
vu reagoval výhružkou, že se
nezúčastní setkání s Vladimi-
rem Putinem v rámci summi-
tu G20 v Argentině. „Možná
na tu schůzku nepůjdu. Nelíbí
se mi ta agrese,“ řekl americ-
ký prezident v rozhovoru pro
deník The Washington Post.

Podle ukrajinského minist-
ra infrastruktury Volodymyra
Omeljana dnes Rusko zaved-
lo blokádu ukrajinských pří -
stavů Mariupolu a Berdjanska
v Azovském moři. V tuto chví-
li tak do oblasti údajně nemá
povolení vplout 18 lodí a 17
jich v přístavech uvízlo.  Ukra-
jinský prezident Porošenko
požádal v rozhovoru pro ně-
mecký list Bild o vyslání jed-
notek NATO do regionu.

Alena Spálenská

Vláda Andreje Babiše
páteční hlasování
o ne důvěře vlády
 ustála. Z potřebných

101 hlasů se opozici podařilo
získat jen 92. Šest opozičních
stran hlasování vyvolalo kvůli
novým informacím v kauze Ča-
pí hnízdo týkajících se údajné-
ho únosu premiérova syna An-
dreje Babiše juniora na Krym.

Pro vyslovení nedůvěry byli
všichni poslanci ODS, Pirátů,
SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.
Vládu podpořilo 90 poslanců
ANO a KSČM. Výsledek hlaso-
vání rozhodla ČSSD, jejíž 13
přítomných poslanců jednací
sál před volbou opustilo.

Premiér Babiš označil infor-
mace o svém synovi za lži. Zá-
roveň podle něj kauzu vykon-
struovala média a dva noviná-
ři, kteří chtěli svrhnout vládu.
V čtyřicetiminutovém projevu
také zkritizoval pravici za její
předchozí vládnutí. Práci vla-
stního kabinetu vyzvihl a zá-
roveň prohlásil, že nemá je -

diný důvod podávat demisi. 
Předseda Pirátů Ivan Bartoš

zdůraznil, že by podle něj měl
v čele vlády stát etický a mo-
rální člověk. „Já takového člo-
věka v čele současné vlády při
nejlepší vůli nevidím,“ uvedl.
Předseda poslanců TOP 09 Mi-
roslav Kalousek dění okolo
premiéra označil za béčkovou
gangsterku: „Nikdy za posled-
ní čtvrtstoletí nebyl žádný člen
vlády v tak obludném konflik-
tu zájmů.“ První místopředse-
da STAN Vít Rakušan poukázal
na zátěž, kterou premiérova
kauza vrhá na celou Českou
republiku: „Nikdo nevykopal
v naší společnosti hlubší pří-
kop, naše společnost je rozdě-
lená a prorůstá jí zhoubná
choroba, která mění normy.“

Premiér si za svůj projev vy-
sloužil kritiku i na sociálních
sítích. Poslanec ODS, ekonom
Jan Skopeček,  poukázal na je-
ho vzájemně si odporující
tvrzení. „Premiér Babiš se do
toho zamotává. Ve svém pro-
jevu vyčítá pravicové vládě, že
v době euro-americké krize
zadlužovala ČR, aby ji zároveň

pár vět poté kritizoval, že rea-
lizovala úspory v rozpočtu.
V absurdnosti ekonomické ar-
gumentace má paní ministry-
ně Maláčová silného konku-
renta,“ napsal na svůj Twitter.
Strana KDU-ČSL na sociální
 sítě napsala: „V tuto chvíli jde
o víc, než o to, kdo dá dohro-
mady víc hlasů ve Sněmovně.
Jde o respekt k ústavnímu po-
řádku, k hodnotám jako je
právo a spravedlnost."

Na tiskové konferenci se Ba-
biš do opozice obul. „Dnes šlo
hlavně o to, aby opozice moh-
la urážet a ponižovat. Vynikali
v tom hlavně Piráti, některá ta
vystoupení musela být pod
 vlivem drog, bylo to nechut-
né,” okomentoval. 

Prezident Zeman hlasování
označil za marnění času. Po-
slanci by podle něj raději měli
schvalovat zákony. Celou udá-
lost vnímá jako sedmihodino-
vou diskusi, která měla pře-
dem jasný výsledek. Sám se
navíc už předtím nechal sly-
šet, že by v případě pádu vlá-
dy jejím sestavením Andreje
Babiše pověřil znovu.

Vláda hlasování o důvěře ustála, 
poslanci ČSSD ze sálu utekli

SiTuAce nA uKRAJině Se KomPliKuJe

Prezident Porošenko
žádá o pomoc NATO

Zvýšení minimální mzdy 
a nespravedlivé důchody

Premiér Andrej Babiš hovoří s předsedou ČČSD Janem Hamáčkem na mimořádné schůzi Poslanecké
sněmovny. Foto: ČTK/Vondrouš Roman
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Ve středu se sešel sněmovní
rozpočtový výbor, aby hla-
soval o změnách ve státním
rozpočtu na příští rok. Zá-
kladní parametry jako pří-
jmy, výdaje a schodek už
předem schválila vláda.
Čle nové výboru tak měli
rozhodnout ještě o přesu-
nech částek mezi resorty.
Většinu pozměňovacích ná-
vrhů ostatních výborů nebo
jednotlivých poslanců však
výbor zamítl. Neprošly na-
příklad ani návrhy kontrol-
ního výboru, které požado-
valy více peněz pro NKÚ
nebo přesun 11–13 mld.
z dotací pro podnikatelské
subjekty na Ministerstvo
obrany (návrh TOP 09).

Změny, které navrhovala
KSČM, ale schváleny byly.
Vláda totiž potřebovala
hlasy komunistů v celosně-
movním hlasování. Vzhle-
dem k tomu, že vládní stra-
ny ČSSd a ANO ale nemají
k prosazení zákonu o roz-
počtu samy dostatečný po-
čet hlasů, museli komunis-
tické straně ustoupit. Stej-
né rozložení sil je i v roz-
počtovém výboru. Hlasová-
ní o státním rozpočtu ve

sněmovně se plánuje na 19.
prosince. „Podle toho, jak
vnímám vyjádření kolegů
z ANO a KSČM, tak si mys-
lím, že lze říci, že dneska ty
hlasy pro rozpočet jsou,”
vyjádřil se pro ČT místo-
předseda rozpočtového vý-
boru Roman Onderka
(ČSSd).

Schválené přesuny částek
se týkají hlavně školství
a bydlení, a to v celkovém
objemu asi 1 mld. Kč. Více
peněz tak dostanou zá-
kladní a mateřské školy ne-
bo obce na rekonstrukce
bytů. O 15 % by měly na-
růst platy učitelů a zvýší se
i dotace pro vysoké školy.
Tradičně nejvyšší položkou
v rozpočtu budou důchody,
na které připadá 476
mld. Kč. 

celková bilance na příští
rok počítá s deficitem 40
mld. Kč. Již poněkolikáté
tak rozpočet přes aktuální
ekonomický růst skončí ve
schodku. Tento fakt často
kritizuje, jak opozice, tak
ekonomové. Například
OdS by v době růstu očeká-
vala vyrovnaný rozpočet. 

Jana Kramlová

MAgoR oPěT V KuRzu 
Uplynulo sedm let od smrti jedné z určujících postav českého undergroundu Ivana Mar-
tina Jirouse alias Magora. Jeho životní příběh veskrze pokryla loňská kniha z pera Marka
Švehly „Magor a jeho doba“. Přesto poněkud subjektivnější a osobnější pohled na bás-
níka nabízí právě vyšlá publikace nakladatelství Kalich. Kniha „Mága“ vznikla z osobních
deníků Magorovy dcery Františky Jirousové a její dlouholeté kamarádky Jany Bauerové.
Zachycuje momenty z básníkova každodenního života od roku 1998 až do jeho smrti.
Zaznamenává události z Prostředního Vydří, ale i z Prahy a Staré Říše. Velká část příběhů
zachycuje pohledy obou autorek, které Jirousovi přezdívají Mága. Během pondělního
křtu v Knihovně Václava Havla autorky symbolicky polily knihu pivem. Na dotaz, proč se
rozhodly své deníky vydat knižně, odpověděly, že je z části motivovala právě práce Mar-
ka Švehly, kterému pomáhaly shánět materiály pro jeho knihu. 

štěpán svoboda

Výstavu s  názvem „Svět
kreslí Havla“ pod záštitou
České unie karikaturistů si
mohou návštěvníci Paláce
YMcA prohlédnout od 22.
listopadu až do 8. ledna.
Expozice zahrnuje více než
sto karikatur prvního polis-
topadového prezidenta, od
jehož úmrtí uplyne v pro-
sinci sedm let. Karikatury
nemají zesměšnit, nýbrž

úTERý

31 921 758 Kč
nEJšTědřEJší dEn V RocE giVing TuEsdAY 
oPěT PřEKonAl REKoRd
Česká republika se potřetí zapojila do celosvětového dne dárcovství Giving Tuesday. Tato akce každoročně připadá
na úterý po Black Friday, letos to tedy bylo 27. listopadu. Na stránkách Giving Tuesday se zaregistrovalo 225 „dár-
covských výzev“, do kterých se zapojili dobrovolníci, neziskové organizace, firmy, školy i státní instituce. celkem se
podařilo vybrat rekordních 27 494 241 Kč. 

Napříč republikou se konaly sbírky a dobrovolnické akce pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti. Vy-
bíralo se na nemocné, handicapované, lidi v tíživé životní situaci, podporu vzdělávání, ale i zvířecí útulky. Pořádaly
se workshopy, představení pro děti v nemocnicích, sbírky knih a šatstva nebo benefiční koncerty. Partnery se staly
například AlbatrosMedia, lace Up, US Embassy, darujme.cz a Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

letos přijel do České republiky akci podpořit samotný zakladatel iniciativy Američan Henry Timms. „darování je
něco jako svatba, je to výjimečná událost, obřad, který nám pomáhá se sbližovat a udělat něco pro druhé. Jsem
pyšný na to, že se Giving Tuesday daří prosadit v Česku a že má tak vysokou úroveň,“ řekl novinářům.

Akce, které se v posledních letech účastní přes 150 zemí z celého světa, tvoří protipól nákupního šílenství Black
Friday. Zároveň se tak odstartuje období vánočních charitativních akcí.

Martina Arltová

Středeční vernisáží byl zahájen XXIV. Festival komorní
grafiky v Galerii Hollar na Smetanově nábřeží. Právě
tato galerie s více než stoletou tradicí podporuje roz-
voj umělecké grafiky a po celou dobu své existence vý-
razně přispívá k rozvoji české kultury obecně. 

Výstava děl „komorní velikosti“ do formátu A4 byla
zahájena úvodním slovem Petra Fialy, kurátora výstavy
a Petrem Sivkem, místopředsedou Sdružení českých
umělců grafiků Hollar. cenou českých grafiků zde byl
oceněn Jak Holoubek, laureátem Nadace Hollar se stal
Ondřej Michálek a Karlu demelovi zde byla předána
cena Spolku sběratelů a přátel exlibris. 

V galerii jsou v průběhu Festivalu komorní grafiky
vystavována díla, která jsou vyrobena různými tisko-
vými a grafickými technikami jako je hlubotisk, linoryt,
tisk z výšky, čárový lept, rytina, strukturální tisk, nebo
třeba sítotisk. doprovodným programem zde bude ve
středu 12. prosince IV. Grafický trh, kde si lidé budou
moci koupit grafické listy z archivu autorů, a to za
smluvní ceny. Výstava potrvá do 23. prosince, všechna
vystavovaná díla jsou volně prodejná.

Adéla Foglová

diář hF
VýBěR důlEžITýcH UdálOSTí TOHOTO TýdNE

sTřEdA

státní rozpočet
pod taktovkou
KsČM

PáTEK

nETRAdiČní 
VánoČní TRhY 
V cEnTRu PRAhY
Na dříve zanedbaném pozemku u zastávky Florenc
vyrostl 23. listopadu alternativní vánoční trh Mani-
festo Winter Market. Návštěvníci si zde mohou za-
koupit designové oblečení, kosmetiku či vlastnoruč-
ně vyráběné výrobky ze dřeva či porcelánu. Jako
hlavní lákadlo pořadatelé uvádějí množství stánků
s originálními pokrmy, které připravují například
šéf kuchaři oceněni michelinskou hvězdou.

Za nápadem netradičního trhu stojí Newyorčan
Martin Barry, iniciátor neziskové organizace reSITE,
jejímž úkolem je zkvalitňovat život ve městech
a kultivovat veřejný prostor. Barry vyjednal s Penta
Real Estate dočasné zapůjčení pozemku a s pomocí
týmu Aerofilms a sponzorů v podobě Mastercard
a Mmcité se mohl první vánoční Manifesto Market
úspěšně otevřít veřejnosti.

Kromě netradiční polohy je nové i celé pojetí
trhu. Ten je tvořen mobilními otevřenými kontejne-
ry, které plní roli stánků. V nich si zákazníci mohou
zakoupit například rybí tacos, izraelský street food
či speciální „chløbíčky“. Trhy lze navštívit vždy od
čtvrtka do neděle a potrvají až do 23. prosince.

david laufer

sTřEdA

VERnisáž zAháJilA 
XXiV. FEsTiVAl KoMoRní
gRAFiKY

Pondělí

ivan Martin Jirous
český Magor

Karikatura: Milan Kounovský

ČTVRTEK

PRAVdA A lásKA 
V PAláci YMcA

zdůraznit osobité charak-
teristiky.  „Výtvarníci vní-
mají Havla z  devadesáti
procent pozitivně a vyja-
dřují mu úctu, a i z kritic-
kých karikatur je cítit re-
spekt,“ uvádí předseda Ra-
dovan Rakus z České unie
karikaturistů, který spolu
s ředitelkou Paláce Petrou
Otřísalovou vernisáž zahá-
jil. 

Putovní Havlovy karika-
tury se veřejnosti předsta-
vily před dvěma lety, letos
se na nich podíleli umělci
ze třiceti zemí světa. Tento
rok mají návštěvníci mož-
nost spatřit několik děl po-
prvé, mimo jiné od karika-
turistů z Maďarska. Volně
přístupná expozice je umís-
těna v  prosklených vitrí-
nách v  přízemí budovy,
otevřena je od 8 do 20 ho-
din. Umístění „Svět kreslí
Havla“ v Paláci není náhod-
né, budova totiž letos slaví
90 let své existence.

Adéla Ježková

šéfredaktorka: Anita Mejzrová
editoři: Jakub Chodil, Aneta Smržová, Anna Maděrová, Alena Panovská
korektoři: Anna Pěkná, Natálie Pančochářová, Dominik Tománek, Doc. Barbora Osvaldová, v.r.
redakce: Martina Arltová, Jana Bočková, Zuzana Doubravová, Adéla Foglová, Hana Grohová, Jitka Holubová, Jakub Chodil, Adéla Ježková, Filip Karban, Jana Kramlová,
Štěpán Křemen, Anna Kuchařová, David Laufer, Anna Maděrová, Petr Mathauser, Pavel Mazanec, Anita Mejzrová, Max Nový, Tomáš Pacovský, Natálie Pančochářová,
Alena Panovská, Anna Pěkná, Tadeáš Pepř, Anna Reisigová, Karolína Schubertová, Ester M. Sidibé, Aneta Smržová, Alena Spálenská, Štěpán Svoboda, Adéla Šponerová,
Ondřej Štolc, Dominik Tománek, Petra Tomášková, Jiří Vokřál, Kateřina Zemanová



Hospodářské Flešiny Extra čtvrtek, 29. listopadu 2018 3

do čela Gruzie poprvé zvole-
na žena
Druhé kolo prezidentských voleb
v Gruzii ovládla nezávislá kandidátka
Salome Zurabišviliová. S podporou
vládní strany Gruzínský sen a nejbo-
hatšího gruzínce Bidzina Ivanišviliho
porazila opozičního protikandidáta
Grigola Vašadze. Francouzská rodač-
ka dříve vykonávala funkce mini -
stryně zahraničí a velvyslankyně
Francie v Gruzii. Dosavadní exilový
prezident republiky Michail
Saakašvili prohlásil, že výsledky
neuznává. Volby byly kvůli podezření
z porušování pravidel kritizovány

i organizací Transparency Interna-
tional.

Tadeáš Pepř

matematiku učíme venku 
za každého počasí
Transformaci českého školství řešila
čtvrteční konference Education for
a Changing World.
Podstatné jsou nové způsoby
vyučování. Ředitel ZŠ Kunratice Vít
Beran ukázal jejich pokrokové
metody, jako je například vyučování
hodin matematiky venku za
každého počasí. Škola v terénu
 aplikuje metodu prof. Hejného.

Řešila se zde i přemíra papírování
a nízké platy učitelů. Nad to se ale
podle Petra Cháry z Open Gate
School musí pedagogové povznést.
Učit se totiž musí hlavně pro radost.

Jana Bočková

umprum má nového rektora
Rektorem Vysoké školy umělecko-
průmyslové byl v pondělí zvolen ve-
doucí katedry teorie a dějin umění
Jindřich Vybíral. Do voleb se přihlásil
jako jediný kandidát. Do funkce nas-
toupí v únoru 2019 a ve vedení
školy vystřídá Jindřicha Smetanu.
Vybíral plánuje navázat na práci

svého předchůdce - pokračovat
v budování efektivního zázemí
v prostorách v Mikulandské ulici
a připravit revitalizaci budovy na
náměstí Jana Palacha. Mimo to chce
Vybíral podporovat výměnné studijní
pobyty, zintenzivnit spolupráci
s průmyslem a podporovat výzkum. 

Anna Reisigová

ego vypráví o boji se stářím
i vlastním nitrem
Akrobatická společnost Losers
Cirque Company představila
v holešovické La Fabrice nový pro-
jekt Ego.

Premiéra proběhla v sobotu 24. 11.
2018. Autoři Petr Horníček a Jiří
Panský o projektu napsali: ,,Ego
vypráví příběh muže, který prochází
vnitřním peklem, aby pokořil vlastní
ego a poznal, že fyzická síla se nevy-
rovná té duševní.”
Důležitou složkou je zvuk, který na
pódiu vytváří hudebník Igor Ochep-
ovsky. Scénu dokreslují efekty a ani-
mace Amara Mulabegoviče, jedno-
ho ze zakladatelů Signal festivalu.
Projekt režíroval umělecký ředitel či-
nohry ND Danielem Špinar.

Adéla Šponerová

Ruská federace je místem, které zůstává zahaleno v mlze. Navenek se
tváří jako liberální stát, ale nestranným přihlížejícím toho zůstává
mnoho skryto. 
Vzhledem k tomu, že od rozpadu Sovětského svazu uplynulo téměř

20 let, by se dalo očekávat, že cenzura i propaganda, je věcí dávno minulou.
Opak je ale pravdou. 

Například ruský historik Jurij Dmitrijev, který již dlouho pátrá po obětech
stalinského teroru, Rusko dráždí. Tento uznávaný autor několika knih, byl le-
tos v červnu opětovně zatčen. Poprvé k tomu došlo v roce 2016, kdy byl ob-
viněn z výroby a šíření dětské pornografie. To vše na základě fotografií jeho
adoptivní dcery Nataši, které pořizoval pro lepší zachycení jejího vývoje.  Při
zadržení přibylo na základě údajné výpovědi této nezletilé dcery ještě obvi-
nění z násilného jednání.

Z toho je jasné, jak moc Rusku leží minulost v žaludku. Ani po letech není
schopno přiznat se ke zvěrstvům, která se za stalinské diktatury děla. 
Dmitrijev je nepohodlný i tím, že odhalil několik masových hrobů, v nichž
jsou mimo jiné „pohřbeni“ i  Čechoslováci. Tyto oběti má na svědomí právě 
a jenom sovětský režim. Ruská prokuratura se však zmůže pouze na lživá
tvrzení o jakýchsi finských vojácích, kteří by měli být údajnými pachateli
 těchto hrůz. 

Otázkou zůstává, jak dlouho to bude okolní svět Rusku a Vladimiru Puti-
novi tolerovat. Zdánlivě se nás tato problematika netýká. Jenže v době, kdy
je náš prezident jedním z Putinových blízkých přátel, se nás případ Jurije
Dmitrijeva a dalších neprávem vězněných, dotýká více, než si vůbec dokáže-
me uvědomit.

Prezident Zeman včera ukončil návštěvu Izraele, během níž s tamějším
premiérem otevřeli Český dům v Jeruzalémě. Zeman se nechal slyšet,
že udělá vše pro to, aby se zde již příští rok otevřela naše ambasáda.
Otevřeně podpořil myšlenku země dvou národů – odmítl tím tak dlou-

hodobý záměr vytvořit samostatné státy jak Izraelců, tak Palestinců. Zemanova
slova se dočkala ovací od izraelské veřejnosti. Jsou-li ovace na místě, to je však
sporné.

Dalo by se říci, že Zeman jedná v souladu s českou pozicí – Izrael je spojen-
cem ČR a stěhování velvyslanectví z Tel Avivu je z pohledu Izraele vítaným kro-
kem. USA tak učinily letos v květnu. Naše vláda však o přesunu ambasády ještě
nerozhodla a Zeman opět vytváří jakousi alternativní českou zahraniční poli-
tiku. To je mu vlastní. 

Stěhování se jeví jako symbol dobré vůle. Izraelsko-palestinská otázka je ale
složitější. Oběma stranami nárokovaným Jeruzalémem počínaje a problémem
izraelských osad na palestinském území konče. Každopádně v době prosperity
a nejpříznivějších vztahů s arabskými sousedy taková pomoc České republiky
situaci v Izraeli nezmění. Obzvláště vezmeme-li v potaz, že se liší od oficiální
politiky EU. 

Problematika Izraele a Palestiny není černobílá. Je patrné, že Zeman nemá
v úmyslu se chovat jako diplomat. Jeho cestu provázela jen velká slova jednoho
muže. Prezident tak přispívá k větší polarizaci místo aby znepřátelené strany
spojoval. Ač se takové snahy mohou zdát po tolika letech marné, nikdo zatím
nepřišel s lepším nápadem. 

Sadventem přicházejí i bezpečnostní  opatření.  Na
tis kové konferenci je představili ministr vnitra Jan
Hamáček a generál Martin Vondrášek. Klid budou
zajišťovat stovky policistů nebo ozbrojenců. Ha-

máček upozornil i na nárůst kapesních krádeží v tomto
období. 

Dle vyjádření tajných a zpravodajských služeb ČR bez-
prostřední riziko nehrozí, i přesto je nezbytné přijmout
stejná opatření jako v minulosti. ČR je na stupni 1 ze stup-
nice 0–3, přičemž 0 v posledních letech prakticky zmize-
la. Většina evropských států je na stupni 1 – ve stavu bdě-

losti. To zahrnuje preventivní ochranu tzv. měkkých cílů,
k nimž patří méně zabezpečená místa. Zvýšenou ostraži-
tost zavedlo také letiště Václava Havla. 

ČR začala s kontrolami v reakci na útok v Berlíně v roce
2016, který si vyžádal 12 mrtvých a desítky zraněných.
Riziko podobné události se ale nyní podle mě snížilo.  Be-
tonové zábrany jsou dostačující ochranou před nebezpe-
čím tohoto typu. 

Jak jsou na tom ale ostatní opatření? Hrají roli při vní-
mání bezpečí? Přes všechna opatření se na Bratislavské
tržiště dostal nelicencovaný stánkař, který neúmyslně

způsobil výbuch plynových vařičů a požár. Skutečně je
ochrana po všech stránkách účinná a kontroly dostateč-
né? 

Když jsem se loni rozhodla vypravit na Vánoční trhy do
Drážďan, rodičům se to nezdálo. Argument, že místa jako
tato jsou kvůli možnému riziku preventivně chráněna, ne-
slyšeli. Při návštěvě Drážďan jsem pak měla divný pocit,
že strach rodičů byl oprávněný, a že se něco stane. Není
toto také jeden z pocitů, který by v nás měla bezpečnost-
ní opatření potlačit? Myslím, že veřejnost by ocenila hlav-
ně informace o případných zásazích v praxi.

Čínský výzkumník Che Ťien-kchuej umožnil HIV pozitivním otcům
zplodit děti s nízkým rizikem přenosu tohoto viru. Ze sedmi uměle
oplodněných párů se jednomu narodila zdravá dvojčata Lulu a Nana.
Pokud se jeho tvrzení potvrdí, byly by prvními geneticky modifiko-

vanými dětmi v historii.
Ne všichni jsou z Ťien-kchuejova tvrzení nadšení. Domovská univerzita se

od jeho práce distancuje a hodlá zahájit vyšetřování projektu. Stovky čínských
vědců podepsaly dopis nesouhlasící s experimentem. Kritici se obávají dů-
sledků na zdraví jedinců. Úprava DNA lidských embryí je v mnoha zemích za-
kázána, v Číně je omezená pouze na výzkumné účely, po pokusu musí být
embrya zničena – Ťien-kchuej ale říká, že úřady o výzkumu věděly a svolily 
k němu.

Většina světa vnímá tuto oblast výzkumu jako tabu, ale Čína se rozhodla
to nerespektovat. Nabízí se paralela vztahu ČLR s Hong Kongem, kde byl vý-
zkum zveřejněn. Hong Kong má garantovanou autonomii až do roku 2047,
ale toto ujednání nebývá čínskou vládou respektováno. V Číně musí etika
ustu povat zájmům ekonomiky a „pokroku”. Kdyby tento výzkum neprovedl
Che Ťien-kchuej, udělal by to někdo jiný, ale pravděpodobně by to bylo v Čí-
ně.

Díky tomu se naskýtá zajímavý a také děsivý pohled na budoucnost. Do-
čkáme-li se geneticky vylepšovaných lidí, čeká nás život bez smrtelných cho-
rob a nepříznivých genetických mutací. Ale možná to také přinese deniveli-
zaci životní úrovně bohatých a chudých lidí, kteří by si tuto léčbu nemohli
dovolit. Nikdo nezná důsledky takového jednání, nabízí se například mutace
upravených genů, nebo omezení schopnosti reprodukce. Vyvstává tak otáz-
ka – má člověk dostatečné znalosti na to, aby mohl upravovat miliony let
trvající vývoj přírody?

Část Pražanů zná noční kluby na Vinohradech, bary v centru či jakou-
koliv běžnou hospodu po městě. V opuštěných skladech na okrajích
sídlišť a ve sklepech se ale schovává svět sám pro sebe. Svět zajíma-
vých lokací, světelného designu, známých djs a industriálních zvuků

techna.
Většina těchto akcí se svolává přes Facebook, vybírá se vstupné od 150 do

500 Kč. Ideálně by návštěvníci neměli na akcích fotit. Třeba klub Ankali ve
Vršovicích, inspirovaný nočním životem v Berlíně, vás za jednu jedinou fotku
klidně vyhodí ven. Jinak ale pořadatelé apelují na slušné chování, otevřenou
mysl a žádné projevy homofobie, xenofobie či rasismu.

Obliba takových párty u nás raketově vzrostla. Z mejdanů pro kdysi zavrho-
vanou část společnosti se stalo setkávání umělců, mladých politiků a intelek-
tuálů. Otázkou je, proč mají mladí lidé potřebu se o víkendech schovávat ve
tmě.

Při diskuzích s návštěvníky, ale i s pořadateli slýchám, že takové párty jsou
příjemnější než klasické kluby plné předvádění se, povrchnosti a mainstrea-
mové hudby. Posléze ale zjišťuji, co dnešní mládež formuje a ovlivňuje – ex-
trémní tlak na rychlý úspěch, který se nedostavuje, sociální sítě a hlavně spo-
lečenské klima, které je pro liberálně smýšlející čím dál nepřátelštější.

Před tím vším se návštěvníci akcí snaží aspoň na pár hodin odreagovat tan-
cem. Dát se strhnout davem do hypnotického stavu a zapomenout na všechno.
Často si k tomu ale dopomáhají drogami. Ačkoliv občasné užívání nevede k
dramatickým problémům, každý víkend strávený pod vlivem už může z dlou-
hodobého hlediska měnit osobnost, ovlivňovat vztahy s okolím a působit de-
prese.

Techno párty a drogy jsou jen vyústěním stavu společnosti. Ale kvůli tomu
tady vyrůstá jedna celá generace „elit“ ovlivněná návykovými látkami.

s umlčováním oponentů 
ruska na věčné časy

Zeman v iZraeli aneb
Zahraniční politika jednoho
muže 

ester marietta
sidibé

maxmilián nový

karolína 
schubertová

ondřej Štolc

tomáš pacovský

GeneraCe teChna a droG triumf v boji proti viru hiv?

ChCe to klid, svařák a nohy v teple? obranné složky se Chystají na advent
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Čínská společnost Sinobo se stala no-
vým majoritním vlastníkem fotbalové
Slavie Praha. Nový název ponese i sta-
dion sešívaných. Developerská skupi-

na Sinobo Group převzala nadpoloviční většinu
akcií od čínské státní společnosti CITIC Group.
Firma CITIC zůstává minoritním vlast níkem
Slavie, procentuální poměr akcií klub nezveřej-
nil. 

Čou Ťin-chuej, předseda představenstva Si-
noba, je zároveň většinovým akcionářem čín-
ského týmu Beijin Guoan, se kterým Slavia na
jaře uzavřela strategické partnerství. „V panu
Čou Ťin-chuej získáváme zkušeného manažera,
ale také velkého fotbalového odborníka a fa-
nouška. Fotbal miluje, dává mu mnoho času.
Klub z Pekingu řídí s velkou láskou, věnuje mu

mnoho osobního času. Klub pod jeho vedením
bude hrát asijskou Ligu mistrů příští rok a já
věřím, že nebude dlouho trvat, aby oba naše
kluby hrály Ligu mistrů,“ uvedl předseda před-
stavenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Do vrcholového fotbalu vstoupila společnost
Sinobo na začátku roku 2017, když ohlásila in-
vestici do mužstva Beijin Guoan. V něm koupi-
la 64 procent akcií. Transakce ocenila celé muž-
stvo na více než 740 milionů eur, což je podle
agentury Bloomberg více, než činí hodnota
španělského velkoklubu Atlético Madrid.

Slavia Praha má čínské majitele od roku
2015, kdy se vlastníkem týmu stala finanční
a energetická společnost CEFC. 

Štěpán Křemen

Na obrazovkách se
po prvé objevil již
před 90 lety v New
Yorkském Colony

Theater. Od té doby vystřídal
několik podob, dabérů, pořa-
dů a filmů. Slavný Mickey
Mouse je dnes považován za
„abstraktního miliardáře“,
který je neodmyslytelným
symbolem amerických Disney
studií.

Myšák debutoval 18. listo-
padu 1928 v krátkém animo-
vaném snímku „Steamboat
Willie“  režisérů Walta Disney-
ho a Uba Iwerkse. Tehdy pos-
tavičku ztvárnili animátoři Les
Clark, Ub Iwerks a Wilfred
Jack son. Jednalo se vůbec
o prv ní animovanou metráž
opatřenou zvukem.

Během uplynulých devíti

dekád získával myšák svými
vystoupeními ve více než 100
snímcích a animovaných tele-
vizních pořadech na oblíbe-
nosti a je také hlavním marke-
tingovým tahounem společ-
nosti Walta Disneyho. V době
své největší popularity (ve 30.
a 40. letech 20. století) tvořil
myšák přibližně 40% jejích
veškerých prodaných produk-
tů. 

Walt Disney Studios, pro-
dukční společnost vzniklá
v roce 1923, se opakovaně
umisťuje v žebříčcích prestiž -
ního magazínu Forbes. Sou-
časně je vůbec nejhodnotnější
společností světa, s tržním ka-
pitálem ve výši zhruba 178.1
miliard amerických dolarů.
Dále je Disney Studios uvede-
no jako čtvrtý nejvýznamější

zaměstnavatel světa. A byl to
právě Mickey Mouse, který ja-
ko první animovaná postava
studií, připravil cestu pro je-
jich vzestup.

Předseda pro Walt Disney,
Robert Iger, v rozhovoru pro
Walt Disney Company uvedl:
„Mickey ztělesňuje důležité
hodnoty lidí našeho světa –
význam přátelství, důležitost
zábavy, důležitost optimistic-
kého myšlení i v těžkých ča-
sech, soudržnost, hýčkání si
lidských srdcí,“ hned na to do-
dává, „Je tak perfektní, jak jen
může být a pak je tu samo -
zřejmě ten jeho vzhled… Ne-
musíte se na něj dívat víc jak
vteřinu, aby vám vykouzlil ús-
měv na tváři. Je na něm něco
zvláštního, co ve všech vyvolá-
vá radost.“

Mickey Mouse je pokladem
animované tvorby a je přísně
chráněn autorskými právy.
Kvůli jejich krátké lhútě, 56
let od roku 1928, muselo Dis-
ney usilovat o její prodlouže-
ní.

V rámci Mickeyho 90. naro-
zenin probíhaly napříč Spoje-
nými státy festivaly a oslavy.
Největší z nich se pak udála
v San Franciském Disneylan-
du. Akce, které se zúčastnily
miliony lidí.

Myšák si přízeň získal nejen
u dětí, ale i u dospělých, kteří
jeho odkaz stále uchovávají
a předávají dál. Ikona animo-
vané tvorby se tak do důcho-
du ještě nechystá. 

zuzana doubravová

Nový začátek a optimistické vyhlídky
do budoucna. I taková spojení zazně-
la 22. listopadu na konferenci asocia-
ce beachvolejbalových klubů, která

se konala tematicky u plovoucího kurtu na
pražské Výtoni.

Bývalý reprezentant Marek Pakosta označil
uplynulou sezonu za tu nejúspěšnější. Vždyť
pár Barbora Hermannová a Markéta Nausch
Sluková strávily velkou část ročníku v čele svě-
tového žebříčku a po úspěšné premiéře na mi-
strovství ČR, kde ve finále vyhrály ve dvou se-
tech, spolu pokračuje i ambiciózní pár Michae-
la Kvapilová – Michaela Kubíčková. Druhá jme-
novaná tak převzala roli Kristýny Hoidarové
Kolocové, která v půli letošního srpna ukončila
kariéru. Cílem nového dua bude postup právě

na olympijské hry v Tokiu, kde by tak Česká re-
publika mohla mít v ženské kategorii hned dva
páry. Na hry se kvalifikuje 15 nejlepších týmů
ze světového žebříčku, čemuž jsou nejblíže
Hermannová s Nausch Slukovou a v mužské
kategorii by se prvním párem od OH v Londý-
ně mohli stát Ondřej Perušič s Davidem
Schweinerem. Naopak Kvapilová s Kubíčkovou
budou spoléhat spíše na kontinentální kvali -
fikaci.

Čeští volejbalisté tak budou po skvělé sezoně
vstupovat do té nové s dobrým výhledem
a vzhledem k nadcházející kvalifikační sezóně
také s lehce navýšeným rozpočtem, který jim
bude pro přípravu na letní olympijské hry v To-
kiu uvolněn.

Jitka holubová 

Znovu po deseti letech se vrací mistrov-
ství světa ve florbale mužů do České re-
publiky. Už třetí osmičkový rok (1998,
2008, 2018) bude pořadatelem největší

akce tohoto sportu Praha. Oba turnaje zname-
naly pro florbal v Česku zásadní zlom. Na konci
minulého století se tento nový sport dostal do
povědomí sportovní veřejnosti. Před deseti lety
přišlo něco, co nikdo nečekal. Vyprodané arény
v Ostravě i v Praze, bouřlivá atmosféra, vrcho-
lové sportovní výkony a následný masivní pří-
chod nových hráčů do klubů po celé republice.
I přes veškerý pokrok, který florbal nejen v Čes-
ku za deset let udělal, nepřišel další posun
k profesionalitě. Vrcholoví hráči pořád hrají za-
darmo. Je tedy naprosto běžným jevem, že na-
příklad na zápasy Tipsport Superligy, které se
hrají ve všední den, nedorazí jedna z opor týmu.
Musí být v práci. Je paradoxní, že průměrný fot-
balista v české třetí nebo čtvrté nejvyšší soutěži
si vydělá mnohem více, než nejlepší florbalista.

Florbal je stále velmi mladý sport. Poprvé ho
začali hrát Švédové v roce 1986 a dodnes mu
kralují. V České republice zaznamenal největší
boom po zmiňovaném mistrovství světa v roce
2008. Už posedmé zažili florbalisté vyvrcholení
Tipsport Superligy v rámci tak zvaného super-
finále. To nahradilo klasický model na čtyři ví-
tězné zápasy. Superfinále je pouze jeden zápas
na neutrální půdě, který rozhodne o mistru li-
gy. Šestkrát ho hostila pražská O2 aréna, letos
poprvé ho mohli sledovat diváci v Ostravě na
místním hokejovém stadionu. Před dvěma lety
sledovalo poslední zápas florbalové sezóny pří-
mo ve vysočanské aréně 12 144 fanoušků, což
je suverénní rekord v návštěvnosti halového
sportu v Česku. Není také příliš známo, že flor-
bal má v České republice druhou největší hráč-

skou základnu. Jen fotbal hraje víc lidí. Když se
ale podíváme na dotace ze státního rozpočtu,
zjistíme, že florbal nedostává v přepočtu na
členy dostatek peněz. Nejvíce jich putuje do
fotbalu (téměř 400 miliónů) a atletiky (150 mi-
liónů). Milovníci děrovaného plastového míčku
se musí spokojit ani ne s 50 miliony, což je mé-
ně než například kanoisté. Je tedy jasné, že klu-
by musí shánět na každodenní provoz peníze
od sponzorů a na placení hráčů nezbývají prak-
ticky žádné prostředky. 

Prostor pro spravedlivější financování sportu
sliboval vládní zmocněnec pro sport, Milan
Hnilička. Když se ho ve své talk show Luboš
Xaver Veselý ptal na tento sport, bývalý hoke-
jový brankář tápal: „Jo vy myslíte ten, jak se to-
mu řiká… florbal!“ I toto zdánlivě nedůležité
prohlášení vyvolává mezi florbalisty obavy. Ná-
sledující mistrovství světa má pracovat s roz-
počtem 100 milionů korun a bude probíhat
prvních 9 prosincových dní. Poslední akce to-
hoto formátu v O2 aréně bylo halové ME v at-
letice 2015, organizátoři měli k dispozici 150
miliónů na pouhé 4 dny šampionátu. Během
florbalové události roku budou navíc po celé
republice rozmístěny fanzóny, takže prostřed-
ky nepůjdou jen do Prahy.

Mistrovsví světa 2018 může přivést do flor-
balu profesionalitu. Češi například odletěli
před šampionátem poprvé po vzoru fotbalo-
vých kolegů do Španělska, aby se lépe koncen-
trovali. Soustředění vyšlo na astronomických
600 tisíc korun. Pokud chtějí samotní hráči za-
žít to, jaké je být profesionálním sportovcem,
budou muset na mistroství předvést heroický
výkon. Ani po něm ale pravděpodobně florbal
ještě dlouhou dobu placený nebude.

Jiří vokřál

micKeyho má Každý rád, už 90 let

sinobo novým vlastníKem 
Fotbalové slavie

„Jo, vy myslíte ten, JaK se tomu
řiKá… Florbal!“

KvaliFiKace za dveřmi –
olympiáda na dohled

Florbal – podceňovaný sport Foto: archiv

SINOBO STADIUM v Edenu Foto: archiv


