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Hlas Ameriky má v Rusku
utrum. Jeho vysílání
v Moskvě ukončili
Ruská vláda zablokovala tamní frekvenci kultovní rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Jako důvod
ve středu uvedla neprodloužení kontraktu mezi dvěma stranami. „Nehodláme dále spolupracovat,“ prohlásil Dmitrij Kiseljov, ředitel státní agentury Rossija Segodnja, která spravuje vysílání
americké stanice v Rusku.
PRAHA/MOSKVA Vedení Hlasu označilo toto rozhodnutí za
útok na svobodu slova a šíření informací. „Moskva si zvolila špatnou cestu a omezila svobodu vyjadřování. Ruská média mají
všechny možnosti vysílat do
Spojených států. Přístup k americkým informacím by měli mít i
ruští občané,” komentoval situaci
šéf dohlížecího sboru guvernérů
Hlasu Ameriky Jeff Shell. Rusy
však ujistil, že se je bude nadále
snažit informovat prostřednictvím internetových platforem a

satelitového vysílání. Na frekvenci 810 AM tak obyvatelé Ruska nově uslyší vlastní vysílání
v ruštině.
Podle Kiseljova je nařčení
mylné a svoboda slova zde nehraje žádnou roli. „Na této stanici není nic originálního. Považuji
ji za spam v našem éteru,“ ostře
reagoval. Hlas Ameriky podle něj
není schopen sebekritiky ve vztahu k USA. „Zní, jako by vysílali
z jiného světa. Anebo aspoň ze
světa, který už neexistuje,“ nebral si servítky Kiseljov, který

patří k zastáncům kroků prezidenta Putina.
Primárním posláním Hlasu
Ameriky bylo šířit informace a
aktuality do zemí, kde v minulém
století fungovala cenzura západních vlivů. Stanice je financována americkou vládou a funguje
od roku 1947. V tomtéž roce začala ilegálně vysílat i na území
bývalého Sovětského svazu. Její
zákaz zrušil až ruský reformátor
Michail Gorbačov na konci osmdesátých let.
Vojtěch Tkáč

Pomoc postiženým lidem ze strany státu je
nedostatečná, podmínky se však zlepšují
PRAHA Sedmdesátiletá Jana nechová na klíně vnoučata ani neluští křížovky. Její 44letý syn Martin
má vrozenou mozkovou obrnu,
konkrétně spastickou kvadropetózu, která postihuje všechny končetiny, obzvláště nohy. Celý život
tak zasvětila péči o něj.
Martin přes svůj handicap tráví čas poměrně aktivně. Navštěvoval speciální školu v Jedličkově ústavu, celý život pracuje
v dílně na svíčky, hraje ping
pong, plave a chodí do tanečního
sdružení pro postižené.
Pomoc ze strany státu Jana považuje za nedostatečnou. Kromě

důchodu dostává Martin příspěvek na péči, ze kterého by si měl
hradit asistenty a cvičení. Nárok
na rehabilitaci má pouze dvakrát
ročně, a to maximálně na deset
cvičení. „My si ještě připlácíme
jedno cvičení a jednu rašelinu
týdně. Oni to potřebují, kdyby
necvičili, za chvíli se ani nepohnou,“ říká Jana. Příspěvek na
benzín je 400 korun měsíčně, bez
rozdílu postižení. Přesto chválí,
že podmínky pro postižené se
značně zlepšily. Existuje víc stacionářů a ústavů přímo v Praze,
hodně se zlepšila kvalita Jedličkova ústavu.

Z domova

Ze světa

Konec nominací na
Cenu Olgy Havlové

Lajčák jedná na
Ukrajině o plynu

Dnes vyprší termín pro podání
nominací na Cenu Olgy Havlové.
Ocenění se uděluje lidem, kteří
nehledě na své postižení pomáhají ostatním. První sošku předávala výherci přímo Olga Havlová
v roce 1995. Nadaci založila s cílem pomáhat lidem se sociálním
nebo zdravotním handicapem a
usnadnit jim jejich začlenění do
společnosti. 20. ročník se uskuteční 19. května
Gabriela Kabátková

Slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák přijel do Kyjeva
vyjednat dohodu o zpětných dodávkách plynu na Ukrajinu. Slovenský premiér Fico však vyjádřil pochybnosti o tom, zda by
Ukrajina na platbu za plyn měla
dostatečné finance. Na východě
země zůstává situace dále napjatá, zejména kvůli separatistickým
tendencím v Doněcku a Luhansku.
Gabriela Kabátková

Kuchařka studentů FSV UK
k předplatnému MF Fleše

V podobných případech trápí
lidi nejistá budoucnost. Paní Janě
už zemřela maminka i manžel, a
tak Martinův osud závisí na ní.
„Budoucnost je špatná, moc
možností není. Buď můžeme jít
do Psár (Ústav sociální péče
v Praze, pozn. autora), tam bychom pro sebe měli jeden pokoj a
až bych umřela, mohl by tam zůstat, a pak je Svatá rodina (domov pro osoby s mentálním postižením, pozn. autora), kde by
mohl dožít sám, tam já s ním nemůžu.“
Petra Dvořáková

Dům v Divadelní školy nedostanou.

Mohou si jej pronajmout, slíbil ministr Prachař
Budovu na Smetanově nábřeží pražské vysoké školy nedostanou. Karlova univerzita a Akademie múzických umění měly o dům poškozený výbuchem plynu dlouhodobě zájem, státní podnik Řízení letového provozu (ŘLP) jej však ve veřejné dražbě prodal do soukromých rukou. Ministr dopravy Antonín Prachař ale školám nabídl, že by si dům v Divadelní ulici od společnosti Lázeňská investiční mohly pronajmout.
Šéf resortu dopravy tak reagoval na výzvu ministra školství Marcela Chládka, aby prodej soukromé
firmě ještě přehodnotil. I akademici prodej kritizují. Domnívají se totiž, že stát prostřednictvím ŘLP našel cestu, jak majetek neprodat veřejné instituci. Školy přitom chtěly dům využívat ve veřejném zájmu.
Zástupce společnosti, která dům koupila, je otevřený jednání o pronájmu. S návrhem rektoři obou škol
souhlasí. Budovu by chtěli získat alespoň na padesát let.
Šárka Kabátová

Nejvyšší soud zostřil pravidla
pro větší než malé množství drog
PRAHA/BRNO Hranici určování množství drog většího než malého zpřísnil včera Nejvyšší
soud. Nově se tak trestného činu
dopouštějí ti, kteří u sebe budou
mít více než deset gramů marihuany nebo jeden gram kokainu.
U marihuany se dosud trestného činu dopouštěl ten, kdo u sebe
držel více než 15 gramů konopné
sušiny. Nová tabulka, kterou určilo trestní kolegium Nejvyššího
osudu, tuto hranici snižuje na deset gramů. Omezili i množství
ostatních lehkých či tvrdých
drog. Hranice, která znamená
přestupek, se snížila u heroinu a
pervitinu na maximálně 1,5 gra-
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gramů marihuany nyní stačí
ke spáchání trestného činu

mu, u kokainu je to jeden gram.
Klobouků lysohlávek můžete,
aniž byste riskovali trestný čin,
mít u sebe 40. Zároveň ale musí
soudy brát ohled na další hodnotu, která vyjadřuje hraniční
množství účinné látky v konkrétní droze. Pokud nejsou obě hod-

noty překonány, nejde o trestný
čin, ale přestupek.
Nejvyšší soud zdůvodnil rozhodnutí nárůstem počtu uživatelů
a rozvojem velkovýroby těchto
látek. „Do této trestné činnosti je
zapojena především vietnamská
národnostní menšina, přičemž
nárůst počtu odhalených pěstíren
i kvality vyprodukované marihuany je od roku 2007 přímo alarmující,“ napsali ve stanovisku
soudci. Starší úpravu zákona nedávno zrušil Ústavní soud. Pojem
„větší než malé množství“ se objevuje hned v několika paragrafech trestního zákoníku.
Oliver Jahn

Ze světa

Nalezenec v Norsku
je asi Čech
Cizinec nalezený loni v Norsku,
jehož totožnost nebyla doposud
známa, je s největší pravděpodobností 36letý Čech. Z fotografií uveřejněných v médiích ho
identifikovala rodina. Dezorientovaný muž byl nalezen v prosinci, a přestože hovoří několika jazyky, trpí ztrátou paměti. „Nikoho tady neznám, jsem zoufalý,
bojím se a nepřeji si nic jiného
než se dostat z této situace,“ sdělil telefonicky norské televizní
stanici NRK. Neměl při sobě
žádné doklady a na těle měl řezná poranění. Norská policie případ dále vyšetřuje.
Gabriela Kabátková
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Jistě, pane
premiére

Invaze na Ukrajinu už začala.

M

R

Kyjev by měl odpovědět vlastním referendem

ezi premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem financí to skřípe. Řeší se poplatky ve
zdravotnictví. Andrej Babiš touží ministerstvo
získat a lituje, že tento resort nepřipadl jeho hnutí ANO
2011. Problém by se tak mohl vyřešit i výměnou zdravotnictví například za ministerstvo spravedlnosti. Otázkou však zůstává, zda je faktickým premiérem Babiš,
nebo stále Sobotka.
Aniž by předseda ANO udělal jakýkoli politický krok
nebo čin, dostal se až do poslanecké sněmovny. Jeho
kampaň cílila na lidi naštvané současnou politickou scénou. Babiš slavil úspěch a ANO se do sněmovny dostalo, když ve volbách na podzim 2013 zaostalo za vítěznou ČSSD o pouhých pár procent. Babiš, ačkoliv dlouho
hlásil, že se mu do vlády nechce, se musel rozhodnout a
podle svého přání se stal ministrem financí. Slib, že bude řídit stát jako firmu, se lidem velmi líbil.
Druhý nejbohatší Čech si přeci nebude krást do vlastní
kapsy, jak to dělají jiní politici. Ano, to je pravda, ale
stejný princip se dá použít například na Karla Schwarzenberga.
Jedna věc se lídru hnutí ANO musí přiznat. Velmi zdatně
pracuje na své politické image. Před volbami si najal renomovanou PR agenturu Penn Schoen Berland, která
předtím pomáhala takovým jménům, jako jsou Bill Clinton, Silvio Berlusconi nebo Tony Blair. Babiš tak na
svých billboardech vypadal jako mladík, který ví, jak zatočit s podle něho nefunkčním politickým aparátem.
Snad jen odstranit prvky slovenštiny á la Gustáv Husák
se nepodařilo.
Andrej Babiš se tak najednou stal nejoblíbenějším politikem. Na jeho stranu se přiklání 62 % lidí. Druhý za ním
je Jiří Dienstbier. Další důkaz toho, že populární je ten,
kdo nic nedělá.
Kdyby se dnes konaly volby, ANO by pravděpodobně
vyhrálo. Poslední průzkumy agentury STEM mu přisuzují až 28,9 %, což by mohlo přinést 72 mandátu ve sněmovně. Čím si Andrej Babiš a jeho hnutí získalo takovou podporu, zůstává záhadou.
Babišovi tak roste manipulační prostor. Premiérem sice
je Bohuslav Sobotka, ale při pouhém pohledu na oba
muže je jasné, že ministr financí má navrch. Sobotka se
ocitl v koutě. Bez Andreje Babiše vládu nesestaví, zatímco on může vládu prakticky svrhnout a klidně vyhrát
další volby. Koneckonců peněz by na to Babiš měl mít
stále dost.

usko okupací Krymu ztratilo
Ukrajinu. Tím se utěšovali
mnozí kritici Vladimira Putina a svou neschopnost jednat tím
stavěli na piedestal vítězství. Současné nepokoje na rusko-jazyčném
východě země ale ukazují, že osud
Ukrajiny je stále na vážkách. Otevřená agrese a překročení hranice masami vojáků a obrněné techniky se
zdá nepravděpodobná − cena za ní
by byla zřejmě příliš vysoká a západní politici by byli nuceni i kvůli
svým vlastním slibům adekvátně reagovat.
Cílem vojenské akce však nemusí
být jen okupace a dobývání území.
Rusko činí vše, co je v jeho silách,
aby zabránilo přesměrování svého
souseda na Západ se záměrem ho
přímo začlenit do svého „Eurasijského svazu“. Tím chce vyloučit možnost dalšího rozšíření Severoatlantické aliance ke svým hranicím. Prostředkem k tomu je federalizace
Ukrajiny, o kterou se Putin usilovně
snaží, a následné politické ovládnutí
východní části, jež by mohla blokovat jakékoliv snahy o přibližování se
Evropě a vyspělému světu.

Přesný rozsah ruských aktivit na východě Ukrajiny se jen těžko určuje.
Nejedná se ale pouze o hrubou, až
hysterickou propagandu v médiích a
neustálé výpady proti „fašistům“
v Kyjevě a ochranu tamních Rusů
před perzekucí. Je zde také finanční
podpora separatistům vedená i skrze
přátele svrženého prezidenta Janukovyče a přímá infiltrace speciálními
jednotkami (tzv. turisty), kteří přímo
podněcují vzbouřenecké nálady mezi
místními Rusy.
To je krásně ilustrované faktem, že
v Charkově „místní“ povstalci nevzali útokem radnici, ale omylem
budovu opery. Zároveň by však bylo krátkozraké popírat nespokojenost
obyvatel východní Ukrajiny, kteří
vždy stáli spíše za Janukovyčem a
jeho Stranou regionů. Navíc je zde
početná menšina etnických Rusů −
v Doněcku skoro 40 % a dalších 30
% tvoří rusky mluvící Ukrajinci. Nový kyjevský režim proto v těchto oblastech nikdy neměl velkou legitimitu.
Všechno nyní závisí na reakci přechodné ukrajinské vlády premiéra
Arsenije Jaceňuka. Dosavadní umír-

něná reakce policejních sil na nepokoje, které zahrnovaly i únos a držení v zajetí desítek lidí, je důvodem k
obdivu, ale výrazně ostřejší vyjádření ministra vnitra dává prostor k
obavě, že celá situace může nebezpečně eskalovat.
Východoukrajinští politici se dění
na Majdanu v podstatě neúčastnili a
ani posléze nebyli do centrální vlády
přizváni. To se musí urychleně změnit. Legitimita vlády musí být současně posílena předčasnými volbami
do parlamentu. Konečně i samy východní regiony by měly dostat šanci
rozhodnout o svém vlastním osudu v
referendu. To by vzalo Putinovým
snahám o ochranu Rusů v zahraničí
vítr z plachet a referendum bez přítomnosti okupačních sil a pod dohledem mezinárodních pozorovatelů by
bylo opravdovým vyjádřením tužeb
místních obyatel.

Tomáš
Hába
komentátor MF Fleš

Kam zmizel náš starý Zeman?

V

nedělních Hovorech
z Lán, jejichž tradici
obnovil Český rozhlas
minulý rok v červnu, prezident
Miloš Zeman nikoho neurazil.
V rozhovoru s Janem Pokorným konstruktivně hovořil o
současné situaci na Ukrajině,
vyjádřil se k nynější politické
rozepři mezi Bohuslavem Sobotkou a Andrejem Babišem,

Kotel
Jana Řápka
komentátora MF Fleš

znovu kritizoval státní restituce. Vše se mu podařilo pouze s
jediným použitím slova „blbec“
a na „idioty“ vůbec nedošlo.
Zeman samozřejmě neopomenul označit česká média za nedůvěryhodná a v podstatě zbytečná, obešel se ale bez přirovnání k žumpě nebo ke svému
oblíbenému ostrovu negativní
deviace. Několikrát se pochvá-

lil a občas odcitoval sám sebe.
To je ale vše, co by jízlivého
jezevce z Vysočiny mohlo připomínat.
Snaží se snad hlava českého
státu získat zpět ztracenou popularitu? Kvůli jeho vulgárním
výrokům se totiž k jeho podpoře přihlásilo minulý rok v prosinci pouze 15 % dotazovaných. Anebo jen na Hradě vy-

šel ze zvyku? Každopádně
v poslední době nám někam
zmizel ten starý Zeman, na kterého z Vltavy mířil obří fialový prostředníček.

Eliška Pokorná
komentátorka MF Fleš

J

e totiž barevný, různorodý a nikdo
s tím nemá problém, že? Jsme tolerantní národ, který má oči i srdce otevřené,
s radostí vítáme odlišnosti a dáváme i ostatním kulturám prostor projevit se. A tak náměstí Republiky 8. dubna ožilo díky jedné
„jiné“ kultuře. Konal se zde Mezinárodní
den Romů, který se pravidelně slaví od roku 1990 na celém světě. Romové si připomínají první světový kongres Mezinárodní
romské unie, společný původ, jazyk i zvyky, ale především vyzdvihují své „romipen“, tedy romství.
I přesto, že Romové mají bohatou kulturu,
vlastní jazyk a mnohé, na co mohou být
pyšní, někteří se za svou národnost stydí −
snad ze strachu, aby jim společnost nedala
nálepku „vyvrhel“. Přesná čísla ukazují, že
v posledním sčítání lidu v roce 2014 se přihlásilo pouze 13 150 Romů, romský jazyk
za svoji mateřštinu označilo 40 370 lidí.

U příležitosti oslav Mezinárodního dne Romů zveřejnila Amnesty International zprá-

vu, podle níž Romové stále čelí rasistickým
útokům v mnoha zemích Evropy a úřadům
je to jedno. Dokument se zabývá i problémy v České republice a udává, že Policie
ČR přistupuje k protiromským útokům
lhostejně. Jako příklad zmiňuje loňské pochody radikálů v Českých Budějovicích.
Podle Jiřího Pětiokého z Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra je kritika
Amnesty International na adresu České republiky příliš ostrá. „Domnívám se, že by
bylo dobré, kdyby ve zprávě zazněla i kritika ze strany policie nebo ministerstva vnitra,“ vysvětluje Pětioký.

kresba: Dominika Píhová

Svět není černobílý

Zprávě by to snad přidalo několik stran navíc, ale problém s laxním přístupem českých institucí by to jen těžko vyřešilo.

Měřítko
Dominiky Píhové
komentátorky MF Fleš
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Radosti a smutky Vypsané fixy nejsou
ani po dvou dekádách ohrané
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Bård Breien stvořil Detektiva Downa
a zbořil detektivní stereotypy
Zatímco severští spisovatelé plodí detektivky, ze kterých čtenářům leze mráz po zádech, jejich
krajan Bård Breien se na poli filmové tvorby vydal zcela opačným směrem – rozhodl se vytvořit syntézu detektivky a komedie.
A výsledek? Směšný i vážný, odpudivý i libý Detektiv Down.
Po úspěšném debutu Kurz negativního myšlení se tento norský režisér prezentuje snímkem,
který nesplňuje atributy klasické
detektivky, ale ani se od nich zcela nedistancuje. Představuje je
jen v neotřelém a komickém duchu a zesměšňuje všechna kriminální klišé. Už samotný hrdina
příběhu, Robert Bogerud, má něco, co se s povoláním detektiva
takřka vylučuje – Downův syndrom.
Kvůli svému handicapu nemůže dlouho sehnat práci, nakonec
si ho najmou penězochtiví příbuzní zmizelého rychlobruslaře
Olava Starra. Najít ho totiž vlastně nechtějí a jsou přesvědčeni, že

postižený detektiv případ vyřešit
nedokáže. Jenže Bogerud při pátrání využívá nezvyklé metody a
empatie, tolik typické pro jedince
postižené Downovým syndromem...
Jedná se o komedii, ale smršť
gagů nečekejte. Film jako by
symbolicky reprezentoval zemi
svého původu: příběh s nádechem černého humoru graduje
jen pozvolna. Někdy může mít
divák dokonce pocit, že ustrnul
na jednom bodě. V té chvílí se
však objeví Bogerud a znovu rozesměje.
Při pohledu na něj se však v
divákovi mísí ambivalentní pocity. Litovat ho nebo se smát?
Asi nejlepším východiskem je k
němu zaujmout neutrální postoj.
Uvidíte, třeba zrovna vás tenhle
svéráz mongoloidního vzhledu
mile překvapí.

Recenze: film 80 %
Martina Válková

Magnesii Literu uchvátila skutečná
událost
Vydáním v pořadí sedmnáctého
počinu Krásný smutný den završila kapela Vypsaná fixa nejen
dvacet let působení na tuzemské
scéně, ale i jedno ze svých těžších období existence. I navzdory
tomu se však prostřednictvím
muziky stále vyjadřuje s nadhledem a originalitou, která nenudí.
Atmosféra, kterou skupina do
písniček promítá, má obdobný
charakter spontánnosti a nenásilnosti, jako její dosavadní repertoár. Volnost a šikovně zaobalenou
přímost přesvědčivě formuje
frontman Michal Mareda texty s

neotřelým jazykem s prvky surrealismu, k jejichž psaní čerpá inspiraci z všedních momentů, vypozorovaných v ulicích rodných
Pardubic. A nejen odtud. Do příběhů jednotlivých písniček zároveň promítá osobní prožitky, zahrnující strasti, které provázejí
péči o jednoho z těžce nemocných prarodičů, až po odchod
baskytaristy Daniela Oravce,
s nímž se kapela snaží vyrovnat
už od loňských Vánoc.
Pro Vypsanou fixu bylo v minulosti typické držet se ve vyhraněném pop-punkovém šuplíku a

Tisíce dětí se pročetly páteční nocí
Už čtrnáctý ročník Noci s Andersenem přilákal v pátek večer děti
do stovek knihoven a škol
v mnoha zemích. Akce se každoročně koná u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy, jenž
připadá na 2. dubna, výročí narození dánského autora pohádek
Hanse Christiana Andersena.
Počet dětských čtenářů v současnosti neustále klesá, podle nedávného průzkumu Národní knihovny považuje jen polovina dětí
čtení za dobrou zábavu. Noc s Andersenem, na které se do pozdních
nočních hodin nejen čte, ale i hra-

jí různé hry, má dětem ukázat, že i
s knížkou se dá dobře zabavit. Pro
děti je to takový zážitek, v některých knihovnách dokonce nedostačuje kapacita. „Kvůli vysokému zájmu musíme většinou losovat z došlých přihlášek," potvrzuje uherskohradišťská knihovnice
Hana Hanáčková.
Akce vznikla v roce 2000
v knihovně v Uherském Hradišti
a za 14 let se rozšířila do stovek
knihoven a škol nejen v České
republice, ale i v mnoha dalších,
zejména evropských zemích.
Petr Mareš

Putovní výstava Adolfa
Borna dorazila do Prahy
PRAHA Několik desítek známek a dalších prací populárního
českého grafika můžete zdarma
shlédnout v budově Era svět na
pražském Jungmannově náměstí.
Vyvrcholení putovní expozice
nazvané „Výstava Adolfa Borna,
aneb Jak vzniká poštovní známka“, zde probíhá do konce května.
Zvlášť filatelisté ocení výřez
autorovou známkovou tvorbou
od nejstarších prací až po aktuální. Na první pohled rozpoznatelný styl, neodlučitelný od Bornovy specifické záliby v monarchistickém režimu, protkal celou
výstavu. Na grafická díla shlíží
třeba dřevěný císařský voják.
„K vidění tu bude kolem 30

známek oblíbeného autora,“
upřesňuje Martina Slavíčková,
mluvčí Poštovní spořitelny, pod
jejíž záštitou se akce koná. „Lze
využít také komentovanou prohlídku, která se uskuteční v pondělí 5. května od 17:30.“
Výstava si také klade za cíl
osvětlit široké veřejnosti proces
vzniku poštovní známky. Nechybí ukázky ryteckých a tiskových
desek či barevných tiskových postupů. Na relativně malém prostoru doplňuje Bornovy poštovní
známky i několik litografií z jeho
volné tvorby. Návštěvníci nahlédnou i do pracovního prostředí grafika díky fotografiím Martina Říhy.
David Šír

do pokusů o experimenty se pouštět jen zřídka a vždy s obezřetností. O to větším překvapením
bylo před vydáním alba uveřejnění eponymního singlu Krásný
smutný den. Ten je totiž na rozdíl od zbytku repertoáru laděn ve
swingovém duchu, což vede
k poněkud rušivé žánrové nesourodosti. Přesto ale písnička funguje přinejmenším jako středobod ryzího optimismu, který zůstane v mysli posluchače otištěn i
po poslechu diametrálně odlišných skladeb Bubák nebo Karma
je Mike Tyson.

Ať už nahrávka může napoprvé působit jakkoliv nesourodě,
zachycené nálady a užité aranže
se po opakovaném poslechu začnou navzájem prolínat. To však
neznamená, že by posluchač usínal nad stereotypem. Naopak má potřebu pronikat stále hlouběji k samotnému jádru desky, jejíž sdělení je jasné: Cokoliv, co
se zdá jako smutné, může být i
krásné a obráceně.

Recenze: CD 70 %
Adam Vrána

Prague Photo odhaluje různé tváře
současnosti
Festival Prague Photo, přezdívaný Mekka české fotografie, se
v tomto roce usídlil v Kafkově
domě. Přestože akce trvá jen několik dní (8.–12. 4.), pro fotografy je událostí. Nestává se totiž
často, aby významné fotografické školy a ateliéry shromáždily
díla pod jednou střechou. Každý
z nich přináší jiný pohled na realitu a je na návštěvnících, aby si
z rozmanitých snímků poskládali
celkový obraz naší doby.
Například Vyšší odborná škola
grafická, které připadla cena pro
autory do 35 let, prezentuje díla,
jež na první pohled působí chladně. Na klidných, až pustých místech jsou zachyceni lidé a zdá se,
že pod vlivem míst sami umlkají.
Naopak fotografka Ivana Štenclová s barvami nešetří a vytváří
provokativní obrazy lidí, jejichž
těla jsou naplněna konzervami,

obaly a jiným nepořádkem.
Vedle současných fotografií se
objevují i starší díla. Velký prostor dostává Václav Chochola,
oblíbený fotograf Salvadora Dalího, nebo Jiří Hanke, který vystavuje snímky pořízené z okna
svého bytu za minulého režimu.
Analogové fotoaparáty ale zůstávají oblíbené i mezi současnými
tvůrci. Například Jaroslav Dvořák, vystavující ženské akty, tvrdí, že „digitál je dnes už moc dokonalý na to, aby dokázal zobrazit ženu v její přirozené kráse“.
Prague Photo je prodejní výstavou, snad proto tu nevisí mnoho děl zachycujících chudobu,
nemoc nebo bolest. Ale i když se
hosté nesetkají úplně se vším, co
k současnosti patří, není pochyb,
že najdou osobitá díla, jež je přesvědčí, že nevznikla pro peníze.
Dominika Vřešťálová

PRAHA Hlavní ocenění se po
čtyřech letech překvapivě vyhnulo prozaickým dílům a zvítězily
skutečné události. Historik Jiří
Padevět si 8. dubna odnesl z Nové scény Národního divadla hlavní cenu Magnesia Litera a literatura faktu tak ovládla klíčovou
kategorii. Kniha Průvodce protektorátní Prahou čtenáře vtáhne
do dob, kdy bylo hlavní město
okupované, a zavede je na místa
konspiračních schůzek odborářů
či do kasáren wehrmachtu.
Skutečná událost se nevyhnula
ani ocenění za prózu, které za
stejnojmennou knihu získal Emil

Hakl. Svým pohledem na strastiplný život současného muže tak
předčil i Rudišův favorizovaný
román Národní třída nebo životopisnou knihu o Františku Drtikolovi Dějiny světla od Jana Němce.
V kategorii Kosmas cena čtenářů, o které jako o jediné rozhoduje široká veřejnost, vyhrál již
potřetí Zděněk Svěrák. Kniha Po
strništi bos se stala vůbec nejprodávanější českou novinkou roku
2013 a v celkovém žebříčku
všech knižních novinek se poté
umístila na pátém místě.
Karolína Vodičková

Cirkopolis Fest vtrhl do pražských
manéží

PRAHA Kombinací úchvatné
akrobacie, tance a fyzického divadla bez umělých efektů a rekvizit nadchla návštěvníky francouzsko-katalánská dvojice Fet a
Ma. Jejich představení Cru zahájilo první ročník festivalu Cirkopolis Fest v Paláci Akropolis,
který od 6. do 16. dubna uvede
soubory francouzského, belgického a katalánského nového cirkusu.
„Pouze dvě těla, vztah muže a
ženy, cesta do nitra lidské bytosti. Dvojice využívá cirkus jako
způsob, jak sdílet silné emoce.
Tak si možná cirkus představoval
Samuel Beckett,” přiblížil zahajující vystoupení dramaturg Petr
Boháč.
Mezi další lákadla festivalu

patří jeden z nejlepších artistů
současné Evropy Alexis Rouvre,
provádějící triky s lanem, nebo
představení francouzského souboru Subliminati Corporation,
který netradičně spojuje žonglování, akrobacii a tanec s beatboxem. Program obohatí i novocirkusový komponovaný večer v kině Aero nazvaný CirkoAero. Promítat se budou snímky produkovan cirkusovou organizací Cirqueon a nebo film Silnice italského režiséra Federica Felliniho.
Festival uzavře v Paláci Akropolis večer nazvaný Cirkopolis
vol 2, který bude vyvrcholením
týdenního zkoušení herců, akrobatů a performerů pod vedením
režiséra Florenta Bergala.
Ditta Kotoučová
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Čeští tenisté postoupili do semifinále Davis Cupu, Japonsko porazili 5:0
PRAHA/TOKIO I přes absenci
Tomáše Berdycha tenisté vyhráli
všech pět utkání. Rozhodující
čtvrtfinálový bod přidal v Tokiu
pár Radek Štěpánek a Lukáš Rosol už v sobotní čtyřhře, kdy přehráli japonskou dvojici Tacuma
Ito a Jasutaka Učijama třikrát 6:4.
Češi potvrdili roli favoritů a semifinále této prestižní týmové
soutěže si zahrají potřetí v řadě.
Také japonský tým postrádal svého nejlepšího hráče, Kei Nišikori
léčil zraněné tříslo. Během víkendu nenastoupil ani Go Soeda, který měl horečku.
V pátečních dvouhrách zvítězili
oba čeští tenisté, i když zápasy
nebyly tak jednoznačné, jak by se
podle papírových předpokladů
mohlo zdát. V prvním duelu vydřel vítězství Radek Štěpánek,
který porazil japonskou týmovou
jedničku Tacuma Ita 6:7, 7:6, 6:1,
7:5. Ito byl Štěpánkovi vyrovnaným soupeřem, ale častěji chyboval. Druhý singl ovládl proti Taro
Danielovi po pětisetové bitvě Lukáš Rosol 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.
Rosol vedl už 2:0 na sety a zdálo
se, že zápas brzy skončí, ale daviscupový nováček Daniel zlepšil

svou hru a srovnal na 2:2. „Pátý
set už byl v mé režii a cítil jsem
se na kurtu líp. Hrál jsem agresivně, to je moje parketa, na které
zakládám svůj tenis, a dneska mi
to naštěstí fungovalo tři sety,“ oddechl si Rosol.
V sobotní čtyřhře nastoupili Štěpánek s Rosolem a ve svém prvním společném deblu proměnili
hned první mečbol, japonskou
dvojici Ito, Učijama porazili třikrát 6:4. V neděli se dohrávaly
zápasy pouze na dva vítězné sety.
Nejprve Rosol přehrál Učijamu
a poté Jiří Veselý vyhrál svůj první daviscupový zápas proti Taro
Danielovi.
Tenisté od vyhrané baráže v Rumunsku v roce 2011 zvítězili už
jedenáctkrát, což je třetí nejdelší
série v Davisově poháru. Semifinále budou hrát v polovině září
ve Francii. „Jsme hladoví po úspěchu, dáváme tomu všechno,
a proto se nám daří. A kdyby se
nám to povedlo zase dotáhnout
do finále a porvat se o salátovou
mísu, tak by to bylo skvělé,“ řekl
Radek Štěpánek.
Andrea Kubová

Čeští tenisté slaví postup

foto: Archiv

Handicapovaní sportovci neznají překážky Semifinále hokejového play-off vrcholí
Sport je pro ně vášní, obrovskou
výzvou a vůbec neodmyslitelnou
součástí života. Několik hodin
týdně tvrdě trénují pod dohledem
svých trenérů, aby byli právě oni
těmi nejlepšími. Navzdory zdravotním indispozicím neztrácejí
optimismus, naopak s elánem
zarputile naplňují své ambice.
Řeč je o handicapovaných sportovcích.
Čeští handicapovaní reprezentanti patří v mezinárodním kontextu dlouhodobě k absolutní
špičce. Není tedy nijak zvláštní,
že jim média věnují stále více pozornosti. Pozitivním faktem je,
že viditelně stoupá také poptávka
veřejnosti po větším množství informací z oblasti sportu handicapovaných, tedy z oblasti, kterou
v minulosti sledovala jen hrstka
nadšenců. Vůbec poprvé v historii mohli diváci vidět přímé přenosy z paralympijských her
v České televizi. Nejsledovanější

částí programu ze Soči byl bezesporu paralympijský sledge hokejový turnaj, na který se připravil
tým expertů okolo Roberta Záruby stejně profesionálně, jako na
turnaj zdravých hokejistů. Nejen
tato skutečnost svědčí o tom, že si
handicapovaní sportovci vybudovali ve společnosti zasloužený respekt.
Ve sportu handicapovaných jsou
nastavena velmi přísná kritéria
pro účast na mezinárodních akcích. Český paralympijský výbor
vysílá na medailové mise mnohem skromnější výpravy než
Český olympijský výbor pro
zdravé sportovce. I přes toto znevýhodnění má Česká republika
na mezinárodním poli své pravidelné zástupce (a adepty na medaile) v disciplínách, jako jsou
cyklistika, plavání, lyžování, atletika, běh a mnoho dalších.
Každý rok vyhlašuje padesát odborníků nejlepšího handicapova-

ného sportovce roku. Letošní
slavnostní vyhlášení se konalo
2. dubna v pražském Top Hotelu
a hlavní cenu za rok 2013 si odnesla neslyšící pětinásobná mistryně světa v lyžování Tereza
Kmochová. Druhý skončil rovněž neslyšící Marek Bartošek,
který soutěží ve sportovní střelbě.
Překvapením bylo třetí místo
cyklisty Jiřího Ježka, vítěze předchozích dvou ročníků ankety.
Vedlejší cenu udělovanou nejlepšímu kolektivu roku převzal tým
českých sledge hokejistů, jenž na
zimní olympiádě v Soči pomýšlel
na medaile, ale nakonec jen obhájil páté místo z minulých Her ve
Vancouveru. Čeští sportovci tak
zůstali poprvé v historii na paralympijských hrách bez medaile.
Nejvíce cenných kovů (celkem
sedm) přivezli před 16 lety z paralympiády v Naganu.
Tomáš Lichnovský

PRAHA Boj o finále hokejové
extraligy je zatím na obou frontách nerozhodný. Jak Zlín, tak
Sparta v pondělí srovnaly své semifinálové série na 2:2 a dnešní
zápasy napoví, která dvojice bude
mít v sobotním šestém duelu rozhodnutí ve svých rukou.
Vzor, podle kterého se zatím obě
semifinále odvíjejí, „favorizuje“
Oceláře a Kometu. Třinec uspěl
v prvních dvou zápasech, Zlín
pak na vlastním ledě obě porážky
soupeři oplatil. V třinecké Werk
aréně jsou tak opět na řadě domácí. V sérii Sparty s Brnem se vítězství střídají. Kometa dvakrát
v sérii vedla, ale Pražané vždy
srovnali.
Pondělní zápas Sparty s Kometou
zvedl vlnu nespokojenosti v brněnském táboře. Zdejšímu vedení
se nelíbí rozhodnutí disciplinární
komise, která udělila rovnocenné
dvouzápasové tresty útočníkovi
Komety Janu Hanzlíkovi a spar-

ťanovi Tomáši Rachůnkovi. Následky byly přitom na obou stranách odlišné. Zatímco Lukáš
Pech byl po Hanzlíkově zákroku
schopný pokračovat ve hře, oběť
Rachůnkova faulu Vojtěcha Němce propustili z nemocnice až po
dni pozorování.
Hlavní kouč Brna Vladimír Kýhos podrážděně reagoval hlavně
směrem ke svému protějšku na
lavičce Sparty. „Hanzlíkův faul
neomlouvám, ale všichni, co se
motají kolem hokeje, vědí, k jakým praktikám je pan Jandač
schopen se uchýlit,“ čílil se Kýhos. „Má plno velkohubých prohlášení, přitom nabádá hráče, aby
nám zlikvidovali klíčového útočníka. Přitom to nemají zapotřebí.
S takto kvalitními hráči by nás
měli přejet čtyři nula na zápasy.“
Zodpovědnost ale nepřipisuje
pouze Josef Jandačovi. „Vždycky
záleží na kvalitě rozhodčích. Pokud budou držet zápas pevně

v rukou, nic se neděje. Ale jestli
pustí dva tři fauly a hráči dostanou volnost, tak se to zvrhne,“
dodal trenér Komety.
V sérii Třince se Zlínem je zatím
bitva čistě hokejová. Pro Oceláře
je dobrou zprávou, že se po nevýrazné základní části opět prosazuje kanonýr Martin Růžička. Příjemným překvapením je zatím
produktivita 38letého matadora
Radka Bonka, který s 12 body
(4+8) vévodí produktivitě playoff. Jestli se z postupu do finálového souboje o Masarykův pohár
budou radovat právě Oceláři
s podporou druhého nejlepšího
gólmana play-off Šimona Hrubce, napoví už dnešní duel.
Kdy se hraje
HC Oceláři Třinec – HC PSG
Zlín v 17:20 (ČTS)
HC Sparta Praha – HC Kometa
Brno v 18:30 (vysíláno po skončení předchozího utkání)
Kryštof Kousal

Český fotbal pro fanoušky? Spíš jejich buzerace

Krátce
FORMULE 1

rozhodnout

Nezastavitelný Mercedes
Nedělní Velkou cenu Formule 1
v Bahrajnu opět ovládli závodníci stáje Mercedes a potvrdili
tak svou dominanci v úvodu sezony. První místo po vypjatém
souboji se svým týmovým kolegou Nico Rosbergem vybojoval
Brit Lewis Hamilton, třetí skončil Mexičan Sergio Pérez z Force India. Jezdci Mercedesu si
ziskem pověstného doublu
upevnili první dvě příčky průběžného hodnocení šampionátu
i vedení v Poháru konstruktérů.
Seriál Formule 1 se po arabské
anabázi přesunuje do Šanghaje,
kde se 20. dubna uskuteční čtvrtý závod letošního ročníku.

Hokejistům pražského Lva chybí jediné vítězství k historickému postupu do finále KHL. Semifinálovou sérii proti Jaroslavli Pražané rozjeli ve velkém stylu, když vyhráli první tři zápasy
(3:0, 2:1, 3:0). Ve čtvrtém duelu
však padli 2:3 v prodloužení.
O celkovém triumfu nad houževnatým soupeřem, který vyřadil hvězdami nabitý Petrohrad
nebo moskevské Dynamo, tak
mohou rozhodnout dnes na domácím ledě v O2 aréně.

HOKEJ
Pražský Lev bojuje o finále, dnešní zápas může

FOTBAL
Atlético vyřadilo Barcu,
končí i PSG a Dortmund
Liga mistrů zná po včerejšku
všechny semifinalisty. K fotbalistům londýnské Chelsea
a madridského Realu se po výhrách nad Manchesterem Uni-

ted a Barcelonou přidala ve středu mužstva Bayernu Mnichov
a Atlética Madrid. Losování semifinálových dvojic proběhne
tento pátek ve švýcarském Nyonu.

FLORBAL
Florbalovou extraligu
uzavřou nedělní finálové
zápasy
Do superfinále mužské florbalové extraligy, které je na programu tuto neděli v pražské O2
aréně od 16.00, se probojovaly
týmy Vítkovic a střešovického
Tatranu. O tři hodiny dříve se na
stejném místě utkají o celkové
prvenství v soutěži žen Herbadent Praha a Vítkovice.

I tentokrát na www.fles.fsv.cuni.cz

Martina Kramerová

Předsedovi Fotbalové asociace ČR Miroslavu Peltovi se
povedl nevídaný jev, když proti sobě sjednotil snad všechny
české fanoušky. Jeho šílené
nápady ve snaze zlepšit český
fotbal totiž dosáhli už naprosté absurdity.
Naplno se to ukázalo v úterním utkání Slavie s Jabloncem. Rozhodčí tento duel
ukončil kvůli několika hanlivým urážkám právě na adresu
Pelty. Věřme, že to skutečně
bylo kvůli sprostým slovům
a ne kvůli kritice, to by byla
ještě větší tragédie.
Kritizovaný předseda chce nulovou tolerancí vymýtit všechny vulgarismy ze stadionů.
Hodně štěstí, všichni fanoušci
určitě poslechnou. Takové
nadcházející derby bude
v tomto trendu přerušeno každých pět minut. Snahou funkcionářů je přiblížit se Anglii

a Německu. Překvapení –
i tam se na fotbale sprostě nadává. Zkuste na Britských ostrovech na stadionu nezaslechnout spojení „fuck off“.
Ono celé to porovnání s Anglií
a Německem pokulhává. Stačí
se podívat na průměrné návštěvy. V obou soutěžích se
návštěvy pohybují okolo 40 tisíc. U nás jsme rádi, když přijde 10 tisíc. Zakazováním
vstupů, pokřiků nebo transparentů se ovšem návštěvy nezvýší. Zvýší se dobrým fotbalem, proto lidé v těchto zemích
na fotbal chodí. Podívejme se
na Slavii a Plzeň. Na Slavii fanoušci nepřestali chodit, protože by její kotel ve velké míře
nadával, ale protože sešívaní
hrají hrozně. Naopak na Viktorii lidé začali chodit proto,
že hraje pohledný fotbal,
s úrovní fandění to nesouvisí.
Možná by bylo lepší, kdyby si

asociace současných fanoušků
vážila a nebuzerovala je za
každé sprosté slovo, za každou
světlici, za každý nenávistný
pokřik proti soupeři. A naopak
udělala něco pro ně a například zrušila pondělní odpolední termín. Jeho jediným smyslem totiž snad je, aby fanoušci
na stadion nepřišli.
Celý tento boj proti fanouškům vyprovokovala potyčka
fanoušků Baníku se Spartou.
Neříkám, že je takové chování
v pořádku. Že by zodpovědní
fanoušci neměli být potrestáni. Ale byl to jeden výstřelek,
není třeba kvůli němu přistupovat ke zcela nelogickým
opatřením naprosto vytrženým
z reality.
Ondřej Voska

