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Národ, který zapomíná na svou minulost, nemá budoucnost
Desítky lidí se sešly u příležitosti
69. výročí převzetí moci komunisty
na Staroměstském náměstí a u pomníku obětí komunismu na pražském Újezdě v předvečer 25. února,
aby vzpomněly na zločiny komunistického režimu a jeho oběti. Shromáždění vzešlo z iniciativy občanské platformy bezkomunistů.cz.
Mottem setkání na Staroměstském
náměstí se stala slova Miloše Formana, a to že „komunismus je ostuda lidstva.“ Pořadatelé setkání upozornili,
že následkům totality čelíme dodnes.
Zároveň vyzdvihli ty, kteří se odvážili
režimu vzdorovat. „Komunismus nepatří do 21. století,“ pronesl lídr uskupení Bezkomunistů.cz Petr Marek. Je
podle něj ostudné, že je KSČM stále
v Parlamentu, a proto vybízel, aby se
v letošních podzimních volbách stra-

na do Sněmovny nedostala. Účastníci
shromáždění na závěr zapálili svíčky
za oběti komunismu.
Během pietního aktu na Újezdě
promluvili například ministr kultury
Daniel Herman nebo předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš. Aktéři varovali zejména před negativními dopady komunismu a neznalostí vlastní
historie. Vzpomněli také na řadu
osob, jež režim poškodil. „Žijeme ve
zvláštní době, kdy se relativizují věci,
které se staly. Jako člen vlády udělám
vše proto, aby už nikdy komunisté
nemohli ničit naši zemi a poplivat památku obětí,“ pronesl ministr Herman.
Jiřího Drahoše, předsedu AV ČR, vybrali organizátoři jako zástupce akademické obce ze symbolických důvodů, jelikož akademické svobody býva-

jí v totalitních režimech oklešťovány
mezi prvními. „Měli bychom si vzít
ponaučení z toho, jak tehdy občané
svěřili lehkovážně své osudy politikům, kteří je jak bájné sirény lákali
chytlavými melodiemi, které však zdaleka nevedly k oněm jásavým světlým
zítřkům. Nepřipadá nám situace podobná dnešní? Národ, který zapomíná na svou minulost, nemá žádnou
budoucnost,“ řekl Jiří Drahoš.
Na závěr setkání hovořil generální
vikář pražské arcidiecéze Zdenek
Wasserbauer. Upozornil na významné
stoleté výročí od výstřelu z křižníku
Aurora a následného komunistického
puče v Rusku. Mluvil také o významu
osobnosti Jana Pavla II. pro pád komunistických režimů. Pietní shromáždění zakončil společnou modlitbou.
Clara ZanGoVá

Václavské náměstí se bouřilo proti EET
K prvnímu březnu začala druhá fáze
elektronické evidence tržeb (EET), tržby musejí evidovat i ﬁrmy a podnikatelé ve velkoobchodu. I když je
provoz EET zatím plynulý a bez problému, až na výjimky v menších obcích
a odlehlých místech, víkend před
spuštěním její druhé fáze vyvolal řadu
protestů. Sobotní demonstrace na
Václavském náměstí čítala kolem tisícovky protestujících proti jejímu zavedení, zatímco řečníci z pódia vyzdvihovali důležitost nadcházejících voleb.
„Vyhoďte zloděje!“ skanduje dav,
zatímco se předseda Asociace podnikatelů a manažerů (APM) Radomil
Bábek snaží dostat k úvodnímu slovu.
Začíná svou řeč předvedením „hrabivosti státu“ na příkladu registru
smluv a poprvé vyzdvihuje, proč mají
demonstrující volit proti stávající
vládní koalici. Řady protestujících se
skládají především z malých a větších
podnikatelů. Těch se zavedení elektronické evidence tržeb dotýká v negativním slova smyslu nejvíce. Na pó-

dium je uveden první host, provozovatel pardubické Perníkové chaloupky
Luděk Šorm, proslavený vydáváním
desetikorunového poplatku za vystavení účtenky podléhající EET. V závěru svého projevu vyzývá ke generální
stávce živnostníků a brojí proti současné vládě.
Kulturní vložku demonstraci poskytla herečka Barbora Štěpánová,
která srovnala malý počet protestujících živnostníků s ještě menší skupinou lidí, kteří podepsali Chartu 77.
Následně přezpívala píseň Marty Kubišové „Nechte zvony znít.“
Vietnamskou podnikatelskou komunitu na pódiu zastoupil Toan Le
Ngoc, který citoval národní obrozence. „Proč podnikáme?“ ptal se davu.
„Vy to určitě víte, někdo očividně ne,“
naráží na ministra ﬁnancí Andreje
Babiše. V pozdější části projevu se obrací na vietnamskou komunitu ve své
mateřštině. Iniciátorovi EET byla na
demonstraci věnována nemalá pozornost. Transparenty hlásající „Babiše

do koše,“ či „Nejsme Babišova ﬁrma,
jsme občané“ nebyly výjimkou. Z dalších hostů vystoupili například klatovský řezník Pavel Havlíček upozorňující na to, že s regulemi proti podnikatelům začal ještě jako premiér
Miloš Zeman, nebo prostřednictvím
videozáznamu zakladatel Radostného
Česka bez EET Boleslav Buzek.
Demonstrace proběhla v poklidu,
stejně jako včerejší odstartování druhé fáze elektronické evidence tržeb.
Do druhé vlny EET nespadají například obchodníci, kteří přijímají pouze
platby převodem z účtu na účet. Část
podnikatelů, která současně s maloobchodem podnikají v pohostinství,
využila své autentizační údaje získané
pro první vlnu. Ve třetí fázi EET, jejíž
spuštění je naplánováno na březen
2018, se mají zapojit i zbylé obory
podnikání. Budoucnost evidence ale
záleží na výsledku podzimních voleb,
některé politické strany volají po jejím
omezení, jiné po úplném zrušení.
Jonáš Verner

Konec intervencí slibuje posílení koruny
Česká národní banka uvolní pevný
kurz koruny nejdříve v březnu 2017,
zopakovala na počátku února Bankovní rada ČNB. Nejpravděpodobnějším termínem pro ukončení devizových intervencí ale nadále zůstává
druhá polovina tohoto roku. Podle
prognózy rady po ukončení intervenčního režimu dojde k prudkému
posílení koruny. Právě jeho příslib
vede v současnosti k výrazně zvýšenému zájmu o nákup české měny. ČNB
musela například jenom v lednu vynaložit podle odhadů zhruba 400 miliard na udržení svého kurzového závazku 27 korun za euro, což je nejvyšší měsíční výdaj za celou dobu
trvání intervenčního režimu.
Současné spekulace na posílení koruny také vedou ke zvýšenému zájmu
zahraničních investorů o české dluhopisy. Z celkového 1,394 bilionu korun
drží cizinci 539 miliard, tedy zhruba
dvě pětiny.
Navzdory této skutečnosti jsou
však ﬁnanční analytici ve svých odha-

dech vývoje kurzu střízliví a počítají
s posílením o pouhá 3-4 procenta. To
by znamenalo, že by se česká měna
dostala na 26 korun za euro, přičemž
se ale v roce 2013 při zahájení intervencí pohybovala mezi 25-25,5 korunami za euro. I přes dobrý současný
stav ekonomiky by tak byla koruna
pořád slabší než před odstartováním
zásahů ČNB.
Možnosti vývoje jsou ale různé, odborníci se shodují, že po skončení intervencí vstoupí česká měna do turbulentního období plného výkyvů. Podle

bývalého šéfa České spořitelny Pavla
Kysilky je možné, že kurz nárazově
posílí až na 23 korun za euro, na druhou stranu ale guvernér ČNB Jiří Rusnok upozorňuje, že může i oslabit.
Upuštění od pevného kurzu znamená konec snahy o posílení ekonomiky
prostřednictvím podpory českých vývozců, pro něž představoval silnější
kurz vyšší příjmy. Zároveň je ale pozitivní zprávou pro české turisty, které
dovolená v cizině vyšla se silnější korunou podstatně dráž.
Tomáš ZíTko

Autorem Pomníku obětem komunismu je Olbram Zoubek

Foto archiv

Národní parky přežily, radují se
odpůrci senátní verze zákona
Poslanci včera schválili změnu Zákona o ochraně přírody a krajiny. Změny
navrhované Senátem neprošly. Přijatou podobu vítají ředitelé národních
parků, ministr životního prostředí
Richard Brabec a premiér Bohuslav
Sobotka. Senátní úpravy naopak podporoval prezident Miloš Zeman, který
hned po hlasování oznámil, že bude
zákon vetovat.
Podle zastánců původního znění
přinese novela národním parkům větší stabilitu a zamezí developerům pronikat se svými projekty na chráněné
území. Někteří z obhájců dokonce
nadneseně hovořili o možném konci
národních parků v případě, že projde
senátní verze. „Rozum zvítězil a je to
pocta matce přírodě, protože šlo o to,
jestli příroda v národních parcích má
být opravdu příroda, nebo spíš něco
jiného. Novela by měla přinést velké
zklidnění v rozčeřené atmosféře toho,
kam mají národní parky směřovat,“
vyjádřil se například ředitel NP Šumava Pavel Hubený.
Senátní verze chtěla například zru-

šit patnáctileté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany, nebo zvýšit práva
obcí ležících v národních parcích, což
se týká zejména Šumavy.
Šumavský národní park byl právě
tím nejčastěji zmiňovaným. Mezi nejvýraznější odpůrce přijaté podoby
totiž patřil Svaz obcí NP Šumava. Jeho
předseda Antonín Schubert tvrdí, že
argumenty o hrozících developerských projektech byly lživé. Rozhodnutí poslanců je podle něj špatnou
zprávou jak pro obce, tak pro turistický ruch.
Poslanci se předlohou novely zabývali už téměř rok a půl. Zvláště v posledních týdnech docházelo k ostřejším vyjádřením názorů nebo k protestům. Ministr Brabec je přesvědčen, že
zákon projde i navzdory prezidentskému vetu. „Radost mi to nedělá, ale
věřím, že to zvládneme ještě jednou,"
uvedl pro ČTK. Pokud se tak stane,
novela zákona pravděpodobně vejde
v platnost ještě letos.
Jan kubelka

Ministr průmyslu a obchodu Mládek
odvolán. Nástupce neznámý
Po sérii skandálů s cenami mobilních
dat odvolal ke konci února premiér
Sobotka problémového ministra Jana
Mládka. Resort průmyslu a obchodu
povede až do březnového sjezdu
ČSSD sám premiér. Mládkova nástupce představí po sjezdu. Spekuluje se
o tajemníkovi pro EU Tomáši Prouzovi, bývalém ministru průmyslu a obchody z let 2003 – 2006 Milanu Urbanovi či Mládkově náměstkovi Jiřím
Havlíčkovi.
Působení Jana Mládka na ministerstvu průmyslu a obchodu ukončila
především aféra s mobilními daty, kdy
Mládek zařadil do zákona o elektronických komunikacích paragraf, znemožňující vyjednat si u operátora individuální tarif.
Mládek byl kromě svého již skonče-

ného působení na ministerstvu průmyslu a obchodu ministrem zemědělství v Paroubkově vládě v letech 2005
až 2006. Do povědomí široké veřejnosti se dostal na sjezdu ČSSD před
volbami do sněmovny v březnu 2013,
kdy prohlásil, že živnostníci parazitují
na zaměstnancích. Za tento výrok se
následně omluvil.
Spolu s Mládkem končí na ministerstvu i náměstek pro telekomunikaci Lubomír Bokšteﬂ. Ten se proslavil pouhé čtyři dny po svém jmenování, když v on-line rozhovoru pro Aktuálně.cz čtenáři doporučil za levnými
mobilními daty odcestovat do Polska.
Za tento incident dostal Bokšteﬂ důtku. Teď na ministerstvu končí po pouhých osmnácti dnech od jmenování.
Jakub Grim
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Jsem urputné hovado, řekl Babiš a obhájil
svou pozici předsedy Hnutí ANO
volební sněm hnutí ano se uskutečnil o víkendu na pražském chodově. ano si po dvou letech znovu
volilo svého předsedu. andreje Babiše znovu dosadila do čela většina
delegátů. členové hlasovali i o dalších jménech ve vedení ano
a o změnách stanov.
Ani letos se Babišovi nepostavil
žádný protikandidát, výsledek hlasování však změny přinesl. Na rozdíl od
absolutní podpory na minulém sjezdu
získal ministr ﬁnancí jen 195 hlasů
z 206 platných.
„Nemám sto procent, jsem šťastný,“
okomentoval Babiš výsledek hlasování. O obsazení dalších postů ve vedení
se rozhodovalo v neděli, tentokrát
s větším počtem kandidátů na jednotlivé pozice. Po bok ministra ﬁnancí se dle očekávání postaví Jaroslav Faltýnek jako první místopředseda. Doplní ho Jaroslava Jermanová,
Martin Stropnický a Jaroslav Brabec
na pozici místopředsedů.
Znovuzvolenému předsedovi udělili delegáti změnou ve stanovách větší

Andrej Babiš se na sjezdu hnutí zasnil.
pravomoci. Nyní může zasahovat do
kandidátek na všech úrovních. „Tu
kompetenci už mám, jen nebyla ve

Chlapi kašlou na zdraví
Muži se dožívají nižšího věku než ženy, častěji podléhají závislostem
a podceňují možnost onemocnění
rakovinou. Podle statistik také méně
dbají na prevenci. „Muži své zdraví
berou jako celek, vyčleňují z něj pouze
urologické problémy. Ty raději odkládají, nebo místo lékařů oslovují známé s podobným problémem,“ řekl
Petr Koukal, mistr ČR v badmintonu
a zakladatel projektu STK pro chlapy.
Ten spolu s dalšími diskutoval na téma mužského zdraví v Čechách v devátém pokračování projektu MEDialogy, které se konalo 1. března na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Koukal se po vlastní zkušenosti se
zhoubným nádorem snaží přesvědčit
tisíce mužů k preventivním prohlídkám pomocí projektu STK pro chlapy.
Projekt je sice zaměřen na muže, v poslední době se ale snaží oslovit i ženy,
které mají často schopnost muže
přemluvit k návštěvě lékaře.
Rakovina prostaty je druhou nejčastější onkologickou nemocí v Evropě a postihuje nejčastěji muže starší
60 let. Přesto jsou prevence a včasné
odhalení v České republice opomíjeny. Ředitel sdružení PROSTAK Vilím

Šimánek uvedl, že lékaři často nemají
čas vést s pacientem dialog, ve kterém
by objasnili situaci. Sdružení proto
pořádá schůzky pacientů s onemocněním prostaty s lékaři Fakultní nemocnice v Hradci Králové a přináší
nejnovější informace v léčbě tohoto
onemocnění. Šimánek dále doplnil, že
kromě zdravého životního stylu je pro
pacienty důležitá i podpora rodiny.
Starost o zdraví mužů záleží i na jejich postavení a zdravotní gramotnosti. Podle Michala Miovského, přednosty Kliniky adiktologie 1. lékařské
fakulty UK, neumí muži správně vyhodnotit svou zdravotní situaci. Diagnózu vyhledávají na internetu a informace dostávají z neověřených
zdrojů.
Miovský také varoval před nadměrným pitím alkoholu, které je podle
výzkumu rizikovým faktorem při
vzniku sedmi druhů rakovin. Konzumace alkoholu je ale u nás považována za součást mužské identity. Liga
otevřených mužů proto už čtvrtým
rokem pořádá akci Suchej únor, v níž
vyzývá muže, aby se po celý únor
vzdali pití alkoholu.
eliška hovorková

Foto: archiv
stanovách. Nikdy jsem ji nevyužil
a možná to byla chyba. Protože je to
moje zodpovědnost, když máme špat-

ného kandidáta. Už se nám to stalo
několikrát. Všichni pak ukazujete na
mě. Tak když mám mít tu zodpověd-

nost, tak můžu mít i tu kompetenci,"
vyjádřil se Babiš.
Lehké pozdvižení způsobil příjezd
Oto Košty. Jako jediný z hejtmanů
nebyl na sněm pozván, vstup měl pouze do prostor pro veřejnost. Podle něj
vše pramení z jeho kritiky Andreje
Babiše a praktik v hnutí. V pondělí
Koštu olomoučtí zastupitelé sesadili
z funkce, kterou po něm přebírá spolustraník Ladislav Okleštěk.
I přes opakovanou snahu středočeské hejtmanky Jermanové se na
sněmu nediskutovalo. Ministr ﬁnancí
se pouze pochlubil tím, že má vizi.
Nakonec se v kuloárech nejvíc propíraným tématem stala otázka, koho
ANO podpoří v prezidentské volbě.
Někteří delegáti by na Hradě rádi viděli současného ministra obrany Martina Stropnického, jiní se přiklánějí
k podpoře úřadujícího Miloše Zemana. Z úst Andreje Babiše ale žádné
jméno nezaznělo. Dle svých slov se záměrně snaží touto otázku nerozptylovat před říjnovými sněmovními volbami.
Martina Plesníková

Rektoři, studenti i politici připomněli pochod
studentů proti komunistické diktatuře
Ministr kultury Daniel Herman, bývalý místopředseda Senátu Přemysl
Sobotka, rektoři Českého vysokého
učení technického a Karlovy univerzity, senátoři, pamětníci i současní studenti, ti všichni položili věnce k pamětní desce v Nerudově ulici a připomněli tak odvážlivce, kteří demonstrovali 25. února 1948. Symbolicky
dokončili stejnou pouť, kterou chtěli
v roce 1948 vykonat tehdejší obránci
demokracie.
„Stejně jako v letech 1968 a 1989
byli i v roce 1948 studenti jedinou
vrstvou společnosti, která otevřeně
vystoupila proti nesvobodě. Braňme
svobodu i dnes,“ zaznělo několikrát
v sobotu v Nerudově ulici v Praze.
Desítky lidí si tam připomněly výročí
brutálního potlačení studentského
pochodu na Pražský hrad.
„Studenti byli před 69 lety jediní,
kteří svým demonstrováním postavili
na stejnou úroveň totalitu nacistickou

a komunistickou. Podobně jako studenti v roce 1939 se také přihlásili
k ideálům první republiky. Nikdy nepřipustíme, aby tito odvážní lidé byli
zapomenuti,“ uvedl ve svém projevu
předseda Pražského akademického
klubu 48 Jaroslav Müller.
„Skutečnost, že stále značná část
našich spoluobčanů volí KSČM a řada
z nich jsou mladí lidé, je alarmující.
Posilování preferencí této strany může mít za následek nástup nové totality a celkovou devastaci společnosti,“
řekl na shromáždění rektor ČVUT
Petr Konvalinka. Dále vyzval k hájení
svobody i v současné době a k připomínání obětí komunistického režimu.
Společnost podle jeho slov totiž rychle
zapomíná na nedávno minulé události
a tím je odsouzena je opakovat.
Českoslovenští studenti chtěli vyjádřit nesouhlas s nastupujícím komunismem a přesvědčit prezidenta
Edvarda Beneše, aby nedovolil vládu

jedné strany. V Nerudově ulici došlo
ke střetu s komunisty ovládanou policií, která neváhala použít ostrou munici a brutální násilí k zastavení poklidné demonstrace. Jeden student
byl postřelen, další utrpěli zranění.
Beneš však ještě ten samý den přijal
demisi ministrů a doplnil vládu podle
návrhu Klementa Gottwalda, čímž začalo čtyřicetileté období komunistické vlády.
Následně bylo z vysokých škol vyloučeno přes deset tisíc studentů, devatenáct středních škol bylo zrušeno.
Čekala je nucená služba v Pomocných
technických praporech a v jáchymovských uranových dolech. Nicméně
v letech 1968 a 1989 to byli opět mladí
občané, kteří otevřeně vyjádřili svůj
nesouhlas s komunistickým režimem
a také díky nim se Československo
dočkalo vytoužené svobody.
stanislav kučera

Pražskou ODS povede Černochová
„Hodláme spojit energii a vytvořit dostatečnou sílu k zastavení agrolevicové vlády,“ prezentoval na tiskové konferenci v úterý 21. února ambici spolupráce dvou stran Petr Bajer, předseda Strany soukromníků. Stejně se ke
spolupráci staví i ODS. Na kandidátkách bude vystupovat pod heslem „s
podporou Soukromníků“. Ti v nich
v každém kraji pak obsadí přibližně 40
míst. „Jsem rád, že jsme se dohodli se
Stranou soukromníků na volební spolupráci. V našich programech máme
hodně společného, takže jde o logický
krok,“ uvedl Petr Fiala, předseda ODS.
V Praze postavila ODS do čela kandidátky starostku Prahy 2 Janu Černochovou. „Jsme připraveni vyhrát v Praze volby,“ řekla krátce po schválení kandidátky minulou neděli. Na druhém
místě se bude o hlasy voličů ucházet
předseda pražské ODS Petr Humplík.

Ze třetího místa do voleb půjde kontroverzní člen Václav Klaus ml. Ten nedávno negativně komentoval činnosti
mladého aktivisty Jakuba Čecha. Na
Facebooku ho přirovnal k Pavlíku Morozovovi. Fiala označil tento problém
za pseudokauzu, podle jeho slov nemůže nijak ovlivnit volební výsledek.
Stranu soukromníků ﬁnancuje senátor Ivo Valenta. Ten byl v roce 2004
obviněn z korupce ve fotbalovém klubu FC Slovácko. V minulých parlamentních volbách získala Strana soukromníků 0,26 % hlasů. Do Sněmovny
se tak nedostala. „Mě zajímají politické cíle,“ reagoval na kritiku spojení
Fiala.
Na 11. místo této kandidátky se dostal Ladislav Linek, který zastupuje
Soukromníky. Celkem se do 36místného výběru dostali čtyři.
Jan voJtěchovský

Přemysl Sobotka, senátor Tomáš Grulich, ministr Daniel Herman.

Foto: Stanislav Kučera
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Koho revoluce zničí a komu dá moc? Na pražské Letné se otevřela
V Řeznické uvedli premiéru nové hry brána do budoucnosti
Zpět do listopadu 1989 se vydává inscenace sametová noc tvůrčího dua
valerie schulczové a romana olekšáka. Hru zrcadlící první týden sametové revoluce představila v úterní české premiéře komorní scéna
pražského divadla v řeznické.
Měla to být skvělá narozeninová
oslava se spoustou gratulantů. Všechno je ale jinak. Na náměstí se zrovna
začíná zvonit klíči a v bytě primáře
a vlivného komunisty se sejdou jediní
dva hosté. Mladá milenka, naivní
a plná ideálů, která naléhá, aby se
rozvedl. On však váhá, bojí se ztráty
kontaktů, ke kterým mu napomáhá

vysoce postavený otec jeho ženy.
Druhým hostem je primářův podřízený, průměrný lékař, ale pozoruhodně
ﬂexibilní člověk. Minulý týden aktivní
člen strany, dnes žádá primáře o odstoupení z funkce, jako zástupce revolučního výboru. Místo veselí se tedy
mezi postavami odehrává konverzační drama plné napětí, intrik a špinavé
manipulace.
Sametová noc je hra o moci a lidech, kterým imponuje, kteří se jí opíjí, aniž by měli někdy dost. Využijí jakékoli prostředky, aby ji získali a mohli ovládat druhé. Ideologie je pro ně
pouhý nástroj k seberealizaci. Jsou

schopni „převléknout kabát” ze dne
na den a pokračovat ve svých praktikách pod rouškou nového režimu.
„Tito lidé jsou tu dodnes, jen se
transformovali. Vyhovuje jim, když je
vyvoláván vzpomínkový optimismus
na dobu, kdy se jim dařilo. Nostalgie
nad obdobím diktatury a zločineckou
minulostí je ale úchylná,” řekla spoluautorka a režisérka hry Schulczová na
úterní tiskové konferenci. Představitel
hlavní postavy Miroslav Etzler oceňuje skvěle napsanou hru jako něco, co
na české scéně doposud chybělo.
PAvlínA PodZiMková

Mladý Masaryk začne v kinech svádět svůj marný boj

Před vstupem do kina se prochází Predátor a rozhlíží se po okolí. Namísto
lovení hlav se nechává fotit s procházejícími fanoušky. Po otevření dveří se
člověk ocitá v jiném světě, plném robotů, elektronické hudby a všeho, co
si fantazie dokáže přestavit. Takový
byl letošní již čtvrtý ročník festivalu
Future Gate, jehož heslo bylo „Na
hraně lidskosti“, který hostilo pražské
kino BIO OKO mezi 23. a 26. únorem.
Mezi promítanými ﬁlmy nechyběly
naprosté klasiky sci-ﬁ žánru - dnes již
legendární roztomilý E.T. mimozemšťan nebo děsivý stroj na zabíjení Terminátor, po jehož projekci následovala beseda o ﬁlmu s významným českým kritikem Kamilem Filou a ﬁlmovým teoretikem Radomírem D. Kokešem. Novinky v žánru zastupovaly například komedie Moonwalkers nebo

dystopické drama The White King.
Kromě ﬁlmů však návštěvníky čekal i bohatý doprovodný program.
V prostorách kina postávali po celou
dobu festivalu roboti různých tvarů
a velikostí, vyrobených z nejrůznějších materiálů. Za jejich zrozením stojí Stanley „Robotman“ Pohoda, český
mechanik, který se výrobě nejrůznějších robotů věnuje již od patnácti let
a na festivalu i prezentoval. Kromě toho bylo možno zajít na vernisáž obrazů, vyzkoušet si virtuální realitu nebo
si jen popovídat na Future Baru.
Právě v těchto dnech, mezi 1. a 4.
březnem, probíhá festival v kině Art
v Brně. Poté se přesune do Ostravy,
kde ho bude mezi 17. a 18. březnem
hostit Svět techniky.
MAtyáš křiMský

Rapl a Anděl Páně II sklízeli ceny

Karel Roden je vynikající v roli J. M.
Devátého března 2017 se diváci budou moci jít podívat na premiéru životopisného dramatu. Solidně obsazený
ﬁlm v čele s Karlem Rodenem v československé koprodukci slibuje náhled
do klíčového období života Jana
Masaryka.
Film zažil světovou premiéru na festivalu Berlinale, díky svému mezinárodnímu obsazení a velkému množství dialogů v angličtině si dělá ambice
proniknout i na zahraniční plátna.
„Zhruba do měsíce budeme mít jasno,

Foto archiv
kam ﬁlm bude putovat, premiéra se
uskuteční na 178 plátnech v Česku,“
uvedl na tiskové konferenci po novinářské premiéře producent Rudolf
Biermann.
Samotný děj snímku se odehrává
mezi lety 1937–39, končí těsně po obsazení zbytku Československa říší.
Masaryk v něm putuje mezi kulatými
stoly diplomatů, bouřlivými večírky až
do psychiatrické léčebny na východě
USA. „Například scény v sanatoriu
jsou ﬁkce, ale složitě vyvratitelná.

Z jednání také neexistují žádné zápisy, což mi dalo svobodu,“ vykládal
Petr Kolečko, jeden ze členů scenáristického tria, které se po smrti Alexe
Königsmarka smrsklo na duo.
„Byl jsem rád, že máme zase dobrý
scénář. Mám rád, když je postava rozporuplná,“ vysvětloval svoji účast na
projektu představitel Masaryka Roden. Česká televize by ﬁlm ve svém
vysílání měla uvést na výročí tragické
smrti hlavního protagonisty 10. března 2018.
JAkuB Jirků

Festival otrlého diváka již potřinácté.
Pražské kino Aero hostilo už potřinácté Festival otrlého diváka. Letos se
převléklo do růžové, podtitulem festivalu je Láska v kině. „Pokud je někdo
takový, kdo na našem festivalu ještě
nebyl, tak bych mu doporučil, aby to
udělal. Aby vyrazil na ten festival a nasál atmosféru, protože to jsou věci,
o kterých se velmi těžko mluví a musí
se prostě zažít,“ lákal diváky v Českém rozhlase Vltava dramaturg festivalu Antonín Tesař. Festival běží od
28. února a výstřední ﬁlmy jsou v kině
Aero k vidění do neděle 5. března.

Název festivalu vypovídá o jeho obsahu jen částečně, otrlost nemusí pro
každého znamenat to samé. Proto je
očekávání šokujících scén, před kterými musí divák zavírat oči, pro většinu
uvedených ﬁlmů nesprávné. „Jsou to
ﬁlmy, které asi těžko uvidíte v kině
kdekoliv jinde,“ říká Šaroch. Většina
promítaných ﬁlmů je kritiky považována za ﬁlmový odpad. „My se pokoušíme tyhle ﬁlmové výkaly proměnit ve
ﬁlmové klenoty,“ doplnil dramaturg
festivalu Antonín Tesař v rozhovoru
pro Český rozhlas Vltava.

Kromě více než desítky ﬁlmů je do
programu zařazeno i tradiční promítání Aero naslepo pro otrlé. „Je to projekce, u které předem neprozrazujeme, co se bude pouštět,“ vysvětlil
Šaroch. Zařazený snímek by ale měl
být příkladem toho, že festival není
jen pro úplné otrlce. Většina projekcí
je nabízena se simultánním překladem, který podporuje originalitu uváděných ﬁlmů. Vrcholem bude podle
Šarocha ﬁlm Exodus do Šanghaje, jejž
režíroval Anthony Hickox.
kAteřinA Horová

Andy Warhol, ikonický král konzumu
V Divadle Archa se 25. února uskutečnil koncert Warhol a Underground.
Věnován byl, kromě vzpomínky na
kontroverzního umělce, také 50. výročí vydání alba The Velvet Underground & Nico, jehož producentem
byl právě Warhol. Písně „Velvetů“ zazněly v orchestrální úpravě Mejly
Hlavsy a Dušana Vozáryho v podání Jihočeské ﬁlharmonie. Zpěvačku Nico
pak nahradila Jitka Charvátová.
Koncertu předcházela přednáška
Rudo Prekopa, který se Warholovu
odkazu věnuje přes 20 let a je spolu-

autorem knihy Warhol a Československo. Podle něj je „Warholovo dílo
vrcholem syntézy světa východu a západu“, a to zejména díky jeho etnické
příslušnosti a řecko-katolickému vyznání.
Prekop také ve spolupráci s Gallery
of Art Prague uspořádal výstavu Warhol/Warhola. Ta na základě unikátních dokumentů ukazuje, jak se Andrew Warhol, potomek československých emigrantů, stal slavným Andy
Warholem. Výstava rozšířila jeho stálou expozici I’m OK v prostorách palá-

ce U Bílého jednorožce na Staroměstském náměstí.
Andy Warhol začal svou kariéru
jako ilustrátor reklamních předmětů.
Poté se stal průkopníkem pop-artu. Jeho umění spojovalo populární kulturu
masmédií, slávy a spotřebního zboží.
Používal výrazný vizuální jazyk moderní reklamy s jednoduchými barvami, zjednodušováním a opakováním
motivů. „Vydělávání peněz je umění
a práce je umění a dobrý byznys je nejlepším uměním,“ řekl o své tvorbě.
AnnA Bendová

Asociace českých kameramanů předala v pražském kině Lucerna již po
dvaadvacáté výroční ceny. Na slavnostním večeru konaném 23. února
2017 ocenila kameramana Martina
Šece za Anděla Páně II a cenu za vynikající televizní dílo vyhrál Marek
Janda za seriál Rapl. Uznání pro studenty vysokých uměleckých škol oboru kamera putovalo Stanislavu Adamovi za ﬁlm Sen.
Vítěze vybírala sedmičlenná porota
v čele s režisérem Romanem Vávrou.
„Dost jsme se v porotě dohadovali, neměli jsme názor úplně jednotný.
U Anděla Páně jsme oceňovali kameru
Martina Šece, což je velmi kultivovaná
kamera, s výborným svícením,“ řekl
ČTK Vávra. „Opravdu jsem to nečekal, protože za pohádky se takovéto
ceny většinou nedávají,“ řekl na slav-

nostním předávání cen Šec. Pro kameramana televizního seriálu Rapl Marka Jandu je to již druhá cena od profesní asociace - tu první má za krimiseriál Cirkus Bukowsky. „Měl jsem jiného favorita, jsem hodně překvapený,“
konstatoval v Lucerně Janda.
Cenu za celoživotní kameramanské
dílo udělila Asociace společně s občanským sdružením DILIA kameramanovi Františku Němcovi. Ten po
dokončení studia na pražské FAMU
nastoupil v roce 1959 do tehdejší Československé televize. V jeho ﬁlmograﬁi převládají díla pro děti a mládež.
Mezi jeho tvorbu tak patří například
známý večerníček Krkonošské pohádky, nebo oblíbená pohádka O princezně, která ráčkovala režiséra Jaromíra
Karlíka.
kristýnA Pružinová

Hrdinové z Londýna přibližují
osudy našich legionářů
„Většinou známe legie v Rusku, naše
vojáky ve Francii i naše vojáky v Itálii,
naše zahraniční vojáky v Srbsku, ale
tady tohle byla, myslím, dlouhá léta
opomíjená historie,“ uvedl pl. Aleš
Knížek, ředitel Vojenského historického ústavu Praha (VHÚP), na křtu publikace Hrdinové z Londýna 1. března
v Galerii Českého rozhlasu. Knihu
o československých legionářích v britské armádě za 1. světové války sestavil
Tomáš Jakl z VHÚP ve spolupráci
s Milanem Kocourkem ze zahraniční
sekce Českého rozhlasu a se šéfredaktorem časopisu Historie a vojenství
Jaroslavem Beránkem.

„Kniha vyšla v nákladu 2000 výtisků. Nedostane se však na běžný knižní trh, takže veřejnost ji může studovat ve veřejných knihovnách, zejména
v knihovně Vojenského historického
ústavu a ve vědeckých knihovnách,“
uvedl Jakl.
Téměř čtyřsetstránková odborná
publikace obsahuje soupis asi tisíce
Čechoslováků, kteří působili v československé kolonii v Londýně po roce
1916. Zhruba třetina z nich bojovala
rozptýlená po plucích britské armády.
V kolonii bydleli také řemeslníci, vědci
a umělci.
PAvlínA Borská

Popeleční středa s T. Halíkem
Popeleční středa, která letos připadla
na 1. března, byla již 22. příležitost
pro tradiční Popelec umělců. V akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora mohli lidé kromě klasické mši
navštívit i nevšední loutkové divadlo
v sakristii kostela a vernisáž.
Celovečerní akce přilákala stovky
lidí, bohužel ne všichni se dovnitř
opravdu dostali. Několik minut po zahájení se totiž brána Klementina kvůli
naplněné kapacitě uzamkla. O loutkové divadlo se postarali studenti Gymnázia Přírodní škola. Divákům předvedli hru s názvem Hledáme strašidlo,
napsanou v roce 1943 čtrnáctiletým

básníkem z vězeňského ghetta Hanušem Hachenburgem. Ta sklidila obrovský úspěch v podobě několikaminutového potlesku.
Následnou mši slavil kněz Tomáš
Halík, který v ní přirovnával umění
k božským dílům a upozornil na to,
jak správně projevovat víru a jak se
nezastavit u pouhé symboliky. Samozřejmě došlo i na udílení popelce, což
je znamení kříže popelem na čelo, se
slovy „Obraťte se a věřte evangeliu.“
Večer končil vernisáží instalace gotického fragmentu Getsemanské zahrady.
AnetA krsová

Pozor, pozor, zase nová parta ve Fleši

4 FLEŠ

Sport

2. 3. 2017

Slávisté rozstříleli Příbram a vedou ligu,
Sparta i Plzeň zaváhaly
Fotbalová liga hlásí nového lídra, jímž
se po hokejové výhře 8:1 stala pražská
Slavia. Její největší soupeři v boji o titul ztratili, plzeň si po bezbrankové
remíze odvezla ze Zlína pouze bod
a trápící se Sparta prohrála v Jablonci. „Titul? Musíme se dívat spíš v tabulce pod sebe,“ řekl kapitán letenských David lafata.
Osmnácté kolo fotbalové ligy přineslo
změnu v čele tabulky. Po zaváhání Plzně
ve Zlíně využila situace Slavia, která
deklasovala Příbram osmi brankami.
O výhru se zasloužili především nejlepší
hráč kola Jan Sýkora, jenž k premiérovému ligovému gólu v dresu sešívaných
přispěl i třemi asistencemi, a hattrickem
se blýskl vítěz Afrického poháru Michael Ngadeu-Ngadjui. Slavia má po
dvou kolech plný počet bodů, nutno podotknout, že je získala proti dvěma posledním týmům ligy. „Na tabulku se
hezky dívá, ale teprve příště nás čeká
srovnání,“ dodal trenér Jaroslav Šilhavý.
Právě ve šlágru příštího kola narazí
na obhájce titulu z Plzně. Plzeňští po
nepřesvědčivém výkonu v posledním zápase ve Zlíně vybojovali pouze bod.
A mohli dokonce prohrát. Ve 47. minutě

hlavičkoval Dame Diop do břevna, od
kterého se míč odrazil na pomezí brankové čáry. Domácí se dožadovali branky,
avšak sudí gól neuznal. Zlín i přes několik dalších příležitostí nedokázal vstřelit
gól, a tak zápas skončil bezbrankovou
remízou.
Další adept v boji o titul, Sparta, prohrála na hřišti Jablonce. Dvěma góly na
začátku zápasu rozhodl bosenský záložník Mirzad Mehanovič. „Zvítězili
jsme efektivně. Určitě nám pomohly dva
rychlé góly v první půli,“ hodnotil pro
iDnes.cz jablonecký trenér Zdeněk
Klucký. Jablonečtí v závěru přidali ještě
jednu branku a výsledek z penalty korigoval na konečných 3:1 pro domácí
Lafata. „Musíme se rychle zlepšit, abychom už body neztráceli,“ podotkl trenér sparťanských Tomáš Požár.
Gól nepadl také v zápasech Bohemians se Slováckem a Dukly s Karvinou.
Body si rozdělili také Boleslav s Teplicemi. V soubojích o záchranu si polepšila
Jihlava, když se výhrou v přímém souboji dotáhla na Hradec Králové a Brno
vytěžilo tři body brankou v závěru zápasu.
Vítězné gesto slávisty Jana Sýkory

Foto archiv

Hrdina Kone zachránil Berkovcovi život
Nevídanou pohotovost při sobotním
prvoligovém zápase Slovácka na půdě
Bohemians prokázal hostující fotbalista
Francis Kone po tvrdém střetu Martina
Berkovce s vlastním spoluhráčem Danielem Krchem. Hned po střetu zůstal
brankář Berkovec bezvládně ležet na zemi, kam okamžitě přispěchal protihráč
Kone a vytáhl mu zapadlý jazyk. „Moc
mu děkuji a chci ho pozvat na večeři,“
vzkázal brankář Bohemians svému
zachránci přes iSport.cz.
Srážka obou domácích fotbalistů se

odehrála zhruba po půlhodině hry, když
se oba hráči po vysokém nákopu střetli
hlavami. Naštěstí byl nablízku Kone,
který má již se zachraňováním hráčů
zkušenosti. „Nebylo to poprvé, zasahoval jsem takhle už počtvrté. Dvakrát
v Africe a jednou v Thajsku. Hned jsem
kontroloval, zda není zapadlý jazyk,“
sdělil iDnesu útočník Slovácka.
Vyšetření ukázalo, že měl větší otřes
mozku, také prokousnutý ret a ulomený
zub. „Vůbec nic si nepamatuju, mám půl
hodinový výpadek. Vybavuju si něco až

z čekárny v nemocnici,“ řekl iSportu
Berkovec, který musel noc strávit v nemocnici na pozorování. Kapitán Bohemians Krch vyšel ze střetu výrazně lépe
a byl propuštěn ještě ve stejný den.
O celém incidentu psala renomovaná
média po celém světě. „Tožský útočník
Francis Kone zachránil protihráči život,“
psalo například BBC. Málokdy se událost z Česka dostane na přední stránky
médií jako jsou BBC, Independent,
ESPN a dalších.
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Sparta prodloužila vítěznou sérii
a čtvrtﬁnále začne doma

Štěpán Velek

Střednímu můstku kralovali Kraft a Vogtová
Druhý muž světového poháru Rakušan Stefan kraft si na středním můstku ve ﬁnském lahti doskočil pro titul
mistra světa.
V sobotu 25. února vedl už po prvním
kole a druhým, vyrovnaným pokusem,
předčil oba Němce Andrease Wellingera
a Markuse Eisenbichlera. Roman Koudelka obsadil 14. příčku. Mezi ženami
obhájila titul německá skokanka Carina
Vogtová, druhé zlato získala po nedělním závodu smíšených družstev, který
Němci suverénně ovládli.
Teprve třiadvacetiletý Kraft si k vítězství na Turné čtyř můstků a bronzu
z loňského mistrovství přidal i zlato ze
šampionátu na středním můstku. Potvrdil tak vynikající formu z minulých

Vítězný skok Stefana Krafta

týdnů. V prvním kole skočil 99,5 metru
a v čele měl náskok 4 bodů na Andrease
Wellingera z Německa. Ten si udržel i po
druhém skoku dlouhém 98 metrů. Ve
druhém kole všechny překvapil mladý
Markus Eisenbichler. Skokem dlouhým
100,5 metru zaútočil ze šesté pozice na
medaili. V německém týmu pak zavládlo
nespoutané veselí, když i Wellinger
udržel stříbrnou pozici, a Německo tak
bralo dva cenné kovy.
První kolo se nevydařilo lídrovi světového poháru, Polákovi Kamilu Stochovi. Na medaili to ze čtvrté příčky
neměl daleko, ale i při druhém skoku
ukázal, že mu střední můstek příliš nesedí a na stupně vítězů bude pomýšlet až
ve čtvrtečním závodě na můstku vel-

kém. „Nebyl to můj nejlepší závod, ale
byl to závod na vysoké úrovni a za férových podmínek. Udělat dobrý výsledek
bylo velmi těžké.“ vyjádřil se na oﬁciálních stránkách FIS ke konečnému čtvrtému místu lehce zklamaný Stoch.
Čeští skokané nepřekvapili, Koudelka
klesl po nepodařených devadesáti dvou
a půl metrech ve druhém kole z 12. na
14. příčku, dále bodoval už jen třiadvacátý Jakub Janda. Ani ženám se nedařilo,
nejlepší Barbora Blažková skončila 32.
Vítězná Němka Carina Vogtová dokázala zabojovat a překonala suverénku letošní sezóny Japonku Saru Takanašiovou
a její krajanku Itovou.
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Sparťanská radost po vstřeleném gólu
HC Sparta praha porazila v nedělním
útkání 50. kola hokejové extraligy HC
Vervu litvínov 3:1 a pátým vítězstvím
v řadě si zajistila první zápas play-oﬀ
na domácí půdě.
Sparťan Lukáš Pech dvěma asistencemi navýšil svůj náskok v čele tabulky
nejproduktivnějších hráčů sezóny. Na
ledě se také poprvé objevil zkušený
útočník Jan Hlaváč, který se k týmu připojil na klíčovou část sezóny.
Zápasy lídrů extraligové tabulky jsou
pro fanoušky velice atraktivní, a tak
vysočanská O2 arena přivítala poslední
únorovou neděli nadprůměrnou extraligovou návštěvu 11 tisíc diváků.
Obě mužstva chtěla potvrdit svoji formu z předchozích čtyř vítězných zápasů.
Sparta ale měla nad Litvínovem výraznou převahu v počtu střel na branku
(35:21) a ukázala také silnější a účinnější obranu. V první třetině skórovala
hned dvakrát, nejdříve ve 12. minutě
zúročil rychlý brejk obránce Martin Gernát, a o čtyři minuty později se po asistenci Lukáše Pecha dorážkou prosadil

Foto archiv
Petr Kumstát. Hostům se však podařilo
snížit hned v následující minutě gólem
Miroslava Hořavy.
Ve druhé třetině si Sparta dvoubrankový náskok vzala zpět, po Pechově
druhé asistenci zakončil v přesilovce Jan
Buchtele. Ačkoli byl zápas posledním
z akce sparťanských „dětských utkání“,
kterému předcházel program pro nejmenší fanoušky, průběh hry se výrazně
přiostřil. Ve 29. minutě se rozpoutala
hromadná rvačka a rozhodčím se ji několik minut nedařilo rozpustit. Následně udělili po dvou vyšších trestech na
obou stranách. Po zbytek utkání si domácí vedení pohlídali a Litvínov už nepřipustili k žádné výraznější šanci.
„Dnes jsme všichni podali stoprocentní defenzivní výkon. Velmi dobře jsme
hráli z obranného pásma, rozdávali jsme
si puky a dostávali se do přečíslení, ze
kterých padaly góly,“ shrnul v pozápasovém rozhovoru výkon svého týmu
Martin Gernát.

Jana BRiŠoVá

Šéfredaktor: Filip Liška
editoři: Kryštof Duda, Marek Martinovský, Matyáš Křimský, Pavel Tylšar
korektoři: Adam Ryšánek, Jan Kubelka, Kristýna Pružinová, Jakub Jonáš
Redakce: Anna Bendová, Pavlína Borská, Jana Brišová, , Jakub Grim, Kateřina Horová, Eliška Hovorková, Jakub Jirků, Jakub Jonáš, Gabriela Knížková, Aneta Krsová, Matyáš Křimský, Jan Kubelka,
Stanislav Kučera, Filip Liška, Marek Martinovský, Martina Plesníková, Pavlína Podzimková, Kristýna
Pružinová, Adam Ryšánek, Alexandra Tinková, Pavel Tylšar, Štěpán Velek, Jonáš Verner, Jan Vojtěchovský, Clara Zangová, Tomáš Zítko

