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Dluhy trápí eurozónu čím dál víc
budou nejvíce podílet na nutné
pomoci. Zatím se však jedná, za
jakých podmínek dostanou Řekové půjčku. Německo totiž
nejvíce přispívá do evropského záchranného fondu
a je největším podílníkem
Evropské centrální banky.
S půjčkou váhá, protože je
před volbami a politici si
nechtějí své voliče popudit.
Německá kancléřka Angela
Merkelová říká, že půjčka
bude podmíněná seškrtanými
výdaji.

Evropské finanční trhy se třesou. Španělsko a Portugalsko se dostaly do spekulativního pásma zemí, které
ztrácejí schopnost splácet dluh. Zařadily se tak po
bok států, jako jsou třeba Panama a Ázerbájdžán.
PRAHA Na včerejším jednání
se Světová i Evropská centrální
banka shodly, že je třeba Řecku
pomoci. Mezinárodní měnový
fond a eurozóna by měly do řecké ekonomiky napumpovat 100
– 120 miliard eur v průběhu tří
let. Jednalo by se tak o historicky největší záchranný balík. Původně se diskutovalo o podpoře
45 miliard euro. Je třeba rozhodnout o osudu Řecka do
19. května, kdy končí platnost
jedné z emisí řeckých dluhopisů. Agentura reuters oznámila,
že Evropská unie pravděpodobně uspořádá mimořádný summit
již 10. května.
Problémy mají i další státy
Zařazení Řecka, Portugalska
a Španělska mezi státy, které nejsou schopné splácet dluh, oslabi-

lo západoevropské akcie
i euro. Hodnocení provedla americká ratingová
agentura Standard & Poor’s. Společná evropská
měna okamžitě reagovala
na snížení ratingu poklesem
vůči dolaru o jedno procento
(na 1,3258 USD.) Nestabilní
situace v eurozóně odrazuje investory od rizikových obchodů,
což euro dále oslabuje. Naopak
posiluje americký dolar, cena zlata dosahuje rekordů. „Na trhu panuje strach, že situace Řecka či
Portugalska ovlivní další země
Evropy a zbrzdí ekonomické oživení. Vzrostla pravděpodobnost,
že skutečně uvidíme jednu
z těchto zemí padnout. Pokud se
tak stane, burzy čeká další propad. Trhy si uvědomí, že předběhly ekonomickou realitu,“ řekl

agentuře Bloomberg Burt White investiční šéf finanční firmy LPL
Financial z Bostonu.
Německo zaplatí řecké chyby
Jak uvedl český prezident
Václav Klaus v rozhovoru pro
Frankfurter Allgemeine Zeitung,
chápe neochotu Němců podporovat Řecko, protože právě oni se

Klausova cesta z krize
Klaus tvrdí, že krizi v Řecku
způsobilo euro, ne špatná hospodářská politika. Podle něj eurozóna už dávno zkrachovala, ale přesto si nemyslí, že euro padne. Jako řešení vidí návrat k drachmě
a následnou devalvaci měny o 40
procent. Další možností by bylo
také snížení mezd o 40 procent.
Řekové již v únoru demonstrovali proti úspornému balíčku, který

chtěl zmrazení platů ve veřejném
sektoru, růst daní a zvýšení věku
odchodu do důchodu.
Konec eurozóny?
rozpočtová krize v Řecku,
Španělsku a Portugalsku vyvolává otázky o budoucnosti eurozóny. Německo jako jeden z nejsilnějších členů by mohlo přemýšlet o vystoupení. Pokud se situace nezlepší, bude dávat své
peníze do evropských krachujících ekonomik i dále. Spekuluje
se, že by budoucí měnovou zónu
tvořily pouze státy rozpočtově
stabilní. To by znamenalo její
faktický zánik. Experti ovšem
pochybují, že taková situace nastane. Již jednou integrovaná Evropská unie by se vrátila ve svém
vývoji o mnoho let zpátky. Podle
Merkelové by měla existovat
možnost vyloučit státy, které
opakovaně nesplňují Maastrichtská kritéria.
Pavla Firbacherová

Zaniknou tištěná média?
PRAHA V současné digitální
době rapidně klesají zisky vydavatelů novin a časopisů. Důvod je jednoduchý – hodně lidí
dává přednost internetovému
zpravodajství, které je aktuálnější, a navíc zcela zdarma.
O budoucnosti tištěných médií
se debatovalo v úterý odpoledne v Praze na workshopu výzkumné agentury GfK Czech
a Unie vydavatelů.
Každá zpráva uveřejněná
v novinách je už v okamžiku
svého vydání neaktuální a obsah většiny časopisů je čtenářům dostupný zdarma online.
Podle průzkumů GfK Czech
přesto většina čtenářů stále ještě upřednostňuje média tištěná,
a to především proto, že se jejich četba pojí s každodenními
rituály a odpočinkem. Například 73 % Britů si čtení novin

užívá, i když ví, že ten samý
obsah je zdarma dostupný na
internetu.
Jedním z diskutovaných
způsobů, jak přilákat víc čtenářů papírových médií, je zpoplatnit zpravodajské internetové stránky. „Čtenáři jsou ochotni platit za tištěná média, ale ne
za internetová. Ta byla už od
počátku svého vzniku poskytována zdarma,“ řekl Fleši generální ředitel GfK Czech Ondřej
Tomas.
Zánik tištěných médií sice
zatím bezprostředně nehrozí,
ale menší zisky a změna preferencí při vytváření tištěných titulů jsou nevyhnutelné. Ondřej
Tomas dodal, že: „Budoucnost
tištěných médií je především
v lepším pochopení čtenářových potřeb.“
Markéta Ježková

Hefner znovu
zachránil
Hollywood

Kurdský podnikatel a lékař Yekta Uzunoglu získal od Městského soud v Praze odškodnění ve výši 900 tisíc korun. Je to náhrada za dva a půl roku strávených ve vazbě v devadesátých letech. Byl podezřelý z podvodu, přípravy vraždy a mučení. Během stíhání se však obvinění nepotvrdila. Původně požadoval dvě miliardy.

PRAHA Dar Hugha Hefnera,
zakladatele časopisu Playboy,
výrazně pomohl občanům Los
Angeles k záchraně symbolu
Hollywoodu. Samotní obyvatelé
získávali peníze prostřednictvím
veřejné sbírky. Částka potřebná
k odkupu pozemků pod nápisem,
kde se developeři chystali vystavět domy, činila 12,5 milionu dolarů. Občané by bez Hefnera nebyli schopni peníze sehnat včas,
lhůta k zaplacení totiž končí
zítra.
„Nápis je Eiffelovou věží
Hollywoodu a je mi potěšením
napomoci záchraně tak důležité
kulturní památky,“ prohlásil Hefner. Dalšími slavnými dárci byli
například Tom Hanks a Steven
Spielberg. V kauze záchrany
slavného nápisu se výrazně angažoval také kalifornský guvernér
Arnold Schwarzenegger, kterému filmový průmysl nastartoval
kariéru. „Je to hollywoodský konec, v jaký jsme doufali,“ řekl.
Spor o pozemky začal před
rokem, kdy společnost, která je
vlastní, snížila na nátlak veřejnosti jejich cenu na polovinu,
aby je mohla přednostně odkoupit veřejná iniciativa. Ta nyní
převede pozemky na město, které je připojí ke Griffithově parku,
který je oblíbenou turistickou
atrakcí a pro zdejší místem odpočinku.
Hugh Hefner se již jednou zasloužil o záchranu kalifornské
památky. V roce 1978, kdy z nápisu zbývalo už jen torzo, uspořádal sbírku a každé písmeno vydražil za 27 700 dolarů. Poté byl
chátrající nápis stržen a vystavěn
nový, který známe dodnes.
Kateřina Hynčicová

30 dnů před volbami stále není nic jisté
PRAHA Jak vypadá složení
sněmovny měsíc před volbami?
Podle agenturních průzkumů se
nabízí několik možných výsledků. Koalice složená z ČSSD a
malých stran – KDU-ČSL, TOP
09 je první a značně pochybnou
variantou. Karel Schwarzenberg
ani Cyril Svoboda z osoby Jiřího
Paroubka moc nadšení nejsou a
kladou si různé programové pod-

mínky. Nakonec by mohli souhlasit pod pohrůžkou Paroubka,
že nepřistoupí-li na koalici oni,
půjde do vlády s komunisty.
„Vzhledem k tomu, že ČSSD
pravděpodobně získá větší podíl
hlasů než ODS, menší strany by
se mohly snažit vstoupit s ní do
koalice. Na základě některých
průzkumů veřejného mínění mohou dokonce jen ČSSD a TOP 09

vytvořit většinovou koalici,“
uvádí analytici The Economist
Intelligence Unit.
Další variantou je pravicová
vláda utvořená z ODS, TOP 09,
VV a KDU-ČSL. V případě, že
by rozdíl mezi ČSSD a ODS byl
těsný a Paroubkovi by se nepodařilo sestavit vládu, dostala by
prostor Nečasova strana. Toto koaliční partnerství by mělo šanci

prosadit úsporná, protikrizová
opatření. Také zahraniční politika
by se jednoznačně orientovala
směrem na Západ.
V neposlední řadě je zde možná menšinová vláda ČSSD s podporou komunistů. „Myslím, že
Jiří Paroubek půjde do menšinové vlády, pokud to bude možné.
Varianty dalších koalic jsou příliš
komplikované,“ řekl politolog

Jan Outlý z Univerzity Hradec
Králové. „Podpořit menšinovou
vládu ČSSD? Když nás jejich
předseda označuje za ježibaby?
To snad nemyslíte vážně.“ reagoval na Paroubkův výrok předseda
KSČM Vojtěch Filip.
Bude také záviset na prezidentu Klausovi, koho pověří sestavením vlády. K otázce voleb
se již vyjadřují také známé osob-

nosti. Ať jsou to herci Martha Issová s Jiřím Mádlem, kteří rozpoutali kampaň proti levici, nebo
biskup Václav Malý, který křesťanům radí, aby ve volbách dali
přednost malým stranám před
ČSSD a ODS. 28. a 29. května
mají voliči šanci s volebními výsledky zamíchat.
Edita Ciklerová
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Nebojíte se, politici,
zbytečně?

V

olební preference středoškoláků se staly obávaným tématem. Strach z nich zřejmě mají sociálnědemokratičtí
zastupitelé. Obavy jsou však oboustranné. Desítky škol
totiž couvly z projektu Studentské volby 2010.
Od pondělí do včerejška probíhaly Studentské volby, které uskutečnila organizace Člověk v tísni. Jedná se o první ročník projektu a
také proto ho provází mrzuté nálady a nejasnosti.
V únoru uvedl Člověk v tísni na svět Studentské volby 2010. Než
si politici uvědomili potenciál projektu, uplynul další měsíc. Nejvíce o volbách pochyboval středočeský hejtman David Rath a nepodpořila je ani ministryně školství Miroslava Kopicová. Důvody, proč
brojí proti volbám nanečisto, prezentují různě. Jedním z nich byly
obavy, aby nedošlo k porušení školského zákona, který zakazuje
propagaci politických stran. Čeho se ale politici skutečně báli a jestli jejich strach byl oprávněný, je diskutabilní.
Studentské volby jsou výjimečné formou napodobování skutečného dění ve volebních místnostech. Výsledky ale mohou mít potenciál politiky zneklidnit. Čerstvý projekt by, nedejbože, mohl prozradit, že studenti vidí naši politickou situaci posvém. Je tedy na
místě obávat se, že preference „předvoličů“ by odhalily nějaký zásadní nepoměr?
Tyto pochyby nejsou na místě. Ačkoliv je iniciativa speciální,
nesmíme zapomínat, že zdaleka není jediná svého druhu. Člověk v
tísni pravidelně pořádá dotazníkové šetření na středních školách.
Průzkum poskytne relevantní odpovědi také na otázky, jak by se studenti zachovali, kdyby mohli volit. Informace o tom, co si mladiství myslí o politice, tedy nejsou žádné tabu. Minulý školní rok dotazníky vyplnilo tisíc respondentů vybraných tak, aby vzorek odpovídal skutečnému poměru učilišť, středních odborných škol a gymnázií.
Výsledky ukázaly, že mladší lidé se vesměs příliš od těch starších v názorech neliší. Možná hlavní strašák sociálnědemokratických zastupitelů vlastně ani není žádným překvapením. Rozdíl mezi hlasy pro ODS a ČSSD je nepatrný. Existuje pouze tendence, že
čím vyšší vzdělání mají rodiči a pokud student navštěvuje gymnázium, tak je vetší pravděpodobnost, že by zvolil ODS.
Dalším faktorem, proč studentské volby nemusejí být obávané,
je počet zúčastněných škol. Ve školním roce 2008/2009 u nás fungovalo bezmála 1 500 středních škol všech druhů. Po Rathově veřejné intervenci skoro čtvrtina škol svoji přihlášku ze Studentských
voleb stáhla. Výsledkem je necelá stovka a půl škol, které se nenechaly odradit. Další ústupek, který si politici
na Člověku v tísni vydobyli, bylo zveřejnění výsledků
až po skutečných parlamentních volbách. Podle původního záměru jsme se mohli výsledky dozvědět už
dnes. Tento krok ale určitě zažehnal veškeré pochyby.
Jde o projekt, který je v podstatě praktickým cvičením. V rámci fyziky a chemie studenti dělají pokusy v laboratořích, tak proč nějaký neudělat i na podporu výuky základů společenských věd. Navíc nedůvěru vůči studentským názorům a strach z nich vůbec nesdílí naši rakouští sousedé. Ti naopak
například v nedávných prezidentských volbách
počítali i s hlasy šestnáctiletých a sedmnáctiletých
stejně jako s hlasy jiných dospělých voličů. Politici by
se jimi tedy mohli inspirovat a uklidnit se.

fleš

www.fles.fsv.cuni.cz

29. duben 2010

fleš

Českému internetu vládne nový fenomén. Ve videospotu
„Přemluv bábu!“ režisér Petr Zelenka agituje proti levici.

Přemluv bábu!
Nebo radši ne?

B

líží se nám květnové volby a nervozita politiků
narůstá. Volební kampaně běží naplno, strany na
sebe hází špínu při každé příležitosti a agitaci politiků se nemáme šanci vyhnout, leda bychom se
zavřeli ve sklepě, zabednili okna a odstřihli elektrické vedení. Spolu s nervozitou politiků ale roste i nervozita občanů.
A hlavně těch, kteří mají strach z případného vítězství české
levice v čele s Jiřím Paroubkem a případného návratu komunistů k moci. Mnoho z nich se tedy snaží různou formou
apelovat na své spoluobčany, aby si volbu těchto stran rozmysleli. Díky internetu a sociálním sítím mají dnes obrovské
možnosti, jak svou výzvu snadno rozšířit mezi masy a dostat
se i do klasických médií. Stačí pár tisíc členů skupiny na Facebooku nebo desítky tisíc zhlédnutí na Youtube a už se o
tom píše. Když se navíc jedná o aktivitu veřejně známých
osobností, ani ty tisícovky zhlédnutí nejsou třeba. Jako v případě videa „Přemluv bábu!“, které natočili Martha Issová
a Jiří Mádl.
„Přemluv bábu, ať nevolí levici, protože ta si s náma vytře prdel.“ Asi tak by se dalo shrnout poselství videoklipu,
který teď čeří vody českého internetu. Dvojice herců Issová
a Mádl vyzývá mladé lidi, aby přesvědčili své prarodiče a
odradili je od volby české levice. Apeluje každopádně velmi
vulgárně
a zjednodušeně. Někdo sice bude tvrdit, že video je
Očima
vtipné a že jinou formou to udělat nešlo, protože by to neMoniky
vzbudilo žádaný ohlas. Spousta lidí bude video obhajovat,
Ďuríčkové
protože myšlenka je vlastně správná, je třeba zamezit nástusympaťačka
pu Jiřího Paroubka a dalších levicových demagogů k moci.
redakce
Základní argumenty, proč levici nevolit, ostatně ve videu zazní. To vše je pochopitelné. Troufám si ale tvrdit, že jestli se
nějaká akce odporu proti Jiřímu Paroubkovi a komunistům
opravdu nepovedla, tak právě video Přemluv bábu!
Proč? Zejména proto, že ohromnou masu zejména mladých lidí, kteří s Paroubkovým buranstvím a demagogií nesouhlasí, sráží naprosto na stejnou úroveň. Paroubek (a jeho
voliči) nyní mají skvělou příležitost k útokům na iniciativy
mladých lidí. Mohou ukázat na video „Přemluv bábu!“ a
říct: „Podívejte se, tohle je mentální úroveň našich odpůr-

ců. Tohle jsou jejich argumenty. Na nic víc se nezmohou.“
Mádlovi s Issovou se tak jedním počinem podařilo vytvořit
takřka geniální munici proti ostatním iniciativám, které si
nepřejí Jiřího Paroubka v čele státu a podíl komunistů na
vládě, ale vyjadřují se slušně a snaží se o korektní argumentaci. Možná horší stránkou videa jsou ale generalizace
vzhledem k starší populaci.
Napětí mezi mladou generací a staršími lidmi v ČR poslední dobou roste. Není to ale tak strašné, jak někdy slyšíme, a hysterie některých médií není na místě. Zejména pokud se odvolávají na jistou skupinu na Facebooku, jejímž
smyslem je spíše recese, nikoliv nějaké napadání důchodců.
Jistě, na Facebooku se objevují i vulgární a štvavá vyjádření mladších lidí, ale když si vše pozorně pročteme, zjistíme,
že se jedná většinou o uživatele, kteří mají do osmnácti ještě daleko. A z hýkání puberťáků na internetu hned nelze dělat závěry o generační válce. Ovšem ve chvíli, kdy se velmi
podobná zjednodušování a generalizace přenesou i do apelu
známých herců, stojí to za zamyšlení. Vcelku sympatická myšlenka na přemlouvání starších
lidí k jiné volbě se tak ztrácí
v nánosu vulgarit a zjednodušení a vlnu nesouhlasu
vzbudilo video i mezi samotnými mladými lidmi. Vzhledem k tomu, že v poslední době
se jedná asi o nejprobíranější
agitační počin mladých odpůrců
Jiřího Paroubka a komunistů, celkem oprávněně si spousta z nich může klást otázku: „To opravdu neumíme vymyslet nic lepšího?“

Klávesnicí
Jakuba Melína
sympaťáka redakce

Duchovní slaví, ženy smutně
vzdychají a země se třese.

B

yla to smůla. Dámy, které se rozhodly
názorně protestovat proti výroku ajatolláha Kásima Sádígího, že jejich odhalené vnady způsobují zemětřesení, si pro
svůj „důkaz“ vybraly špatný den. Jejich očekávaný triumf se tak změnil v porážku a íránsky duchovní si spokojeně mne ruce. Měl pravdu. Richterova škála na Tchaiwanu totiž v den protestní
akce nazvané Kozotřesení přesáhla číslo šest. Jaká symbolika... A zemětřesení se objevilo i v dalších částech světa. Podle vědců však ženy neměly
šanci si vybrat „správný“ den. Na zeměkouli totiž ročně dojde k více než 50 tisícům zemětřesení,
které běžně nepocítíme. Měřič by je ovšem zaznamenal a rozhořčené bojovnice by stejně prohrály.
Matka myšlenky odhalených dekoltů Jennifer
McCreightová snad se zemětřesením i počítala.
„Pokud nás bude dost a budeme dostatečně
skandální, měly bychom způsobit minimálně zemětřesení.“ V souvislosti s tímto výrokem se nabízí otázka - bylo cílem experimentu dokázat, že
země se nechvěje při pohledu na krásu ženství,
nebo připomenout, že ženy mají moc přivodit
(nejen) přírodní katastrofy? To právě není žádná
novinka. Stačí si připomenout pár příkladů z historie - kvůli ženám se válčilo, propukalo hromad-

né bláznovství, ženy mohutně intrikovaly, trávily
a v neposlední řadě sem tam nějaká usmívající se
z billboardů způsobí dopravní nehody. A kdybychom se vrátili k mytologii - největší „zrůdy“
způsobující zkázu, byly ženy, nebo bytosti jim podobné. Taková Siréna, Harpije, Lorelei, Bílá paní, Krvavá Máří... Ženy jsou vskutku dílem nebezpečným, když ne přímo pekelným (tak daleko
zatím ajatolláh nedošel). A zvláště ty spoře oděné. Mimochodem - pokud íránský duchovní bude
slavit a tvrdit, že odhalené ženy způsobují zemětřesení, měli bychom ženy vyhubit. Třeba by
se pak zemské desky uklidnily. A kdo ví, co má
vlastně ajatolláh za lubem. Za chvíli budou ženy
chodit zahalené od hlavy k patě, jen aby islandská sopka zase nebouchla a mohlo se létat. Protože na každém šprochu pravdy trochu, že? A
ekologičtí extremisté jsou šílenci. Jen čekám, kdy
nějaký vystoupí. Veřejně podpoří Kásima Sádígího a bude se přitom ohánět výzkumy, jak v zemích, kde chodí ženy více odhalené (na horko se
nehledí), je více přírodních katastrof. Chudák
Kaliforňanky.

Glosa
Elišky Zvolánkové, glosátorky redakce
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K reprezentaci se vrací Hadamczik,
Růžička před MS sčítá omluvenky
PrAHA Ani pondělní volba
nového trenéra české hokejové
reprezentace nenarušila střídání
dvojice Růžička-Hadamczik na
postu trenéra národního týmu.
Výkonný výbor Českého svazu
ledního hokeje dal Aloisi Hadamczikovi jednomyslně přednost před Josefem Jandačem,
druhým kandidátem z nejužšího
výběru. „Jsem přesvědčený, že
jeho čas ještě přijde. Teď ho trochu limitovalo, že byl jako Růžičkův asistent částečně podepsaný pod posledními neúspěchy,“ vyjádřil se na Jandačovu
adresu prezident svazu Tomáš
Král. Sedmapadesátiletý Hadamczik se po květnovém MS
vrátí k reprezentaci po dvou letech, národní mužstvo vedl již
mezi roky 2005 a 2008. I tehdy
u týmu vystřídal Vladimíra Růžičku.
Dvě medaile z roku 2006 –
bronz z turínské olympiády
a stříbro z MS v Rize – jsou zatím posledními úspěchy českého
hokeje. V dalších letech následovala už jen zklamání z nezvládnutých čtvrtfinálových duelů.
Ačkoli Češi v současnosti zaostávají za světovou špičkou, staronový trenér hráčům věří. „Cítím zodpovědnost, ale tvrdím, že
pořád máme dost hokejistů na to,

aby se na světové úrovni náš tým
rval o nejvyšší mety,“ uvedl Hadamczik v rozhovoru pro idnes.cz. Koho zamýšlí oslovit pro
spolupráci v realizačním týmu,
prozatím neprozradil. „O jménech budu přemýšlet, tak aby ten
tým byl složený podle mých
představ a představ prezidenta
Krále a lidí jemu blízkých.“
Prolomit sérii neúspěchů ve
vyřazovacích utkáních z posledních let však může reprezentační
mužstvo již na letošním šampionátu v Německu. Po omluvenkách Patrika Eliáše, Václava
Prospala či Tomáše Kaberleho
čeká kouč Vladimír Růžička na
vyjádření dalších hráčů z NHL,
jejichž týmům už skončila sezóna. To je případ Phoenixu, kde
působí hned pět Čechů. Robert
Lang se ale reprezentace vzdal
již po turínské olympiádě, obránci Zbyňku Michálkovi pak v přijetí pozvání zabránila zlomenina
palce. Petr Průcha nabídku odmítl, zřejmě z důvodů pošramocených vztahů s trenérem Růžičkou, kterému se stejně jako spoluhráč z Phoenixu Radim Vrbata
omluvil z účasti na loňském světovém šampionátu. Následně je
reprezentační kouč nezařadil ani
do širší nominace na olympijský
turnaj ve Vancouveru. „Nechtěli

Návrat Znovuzvolený trenér Hadamczik má tři týdny na sestavení realizačního týmu.
Foto archiv

Širší nominace na MS
Brankáři: Vokoun, Pavelec, Štěpánek
Obránci: Rachůnek, Blaťák, Čáslava, Krstev, Mojžíš,
Němec, Barinka, Nakládal, Gřegořek, Rozsíval, F. Novák
Útočníci: Voráček, Marek, Rolinek, Novotný, Kašpar,
Klepiš, Červenka, P. Hubáček, Kvapil, Koukal, Vampola,
Kovář, M. Růžička, Jágr, Birner, Plíhal

na mistrovství světa. A takové
hráče, kteří nemají zájem reprezentovat, já brát nebudu. Už s nimi nepočítám,“ uvedl tehdy Růžička. Otázka, jak se přes tato
slova dokázal přenést Vrbata,
zůstává prozatím otevřená.
Účast útočníka Martina Hanzala

na MS musí ještě schválit týmový lékař Phoenixu.
Zájem posílit reprezentaci
projevil Martin Erat z Nashvillu.
„Musí ještě na zdravotní prohlídku, takže z toho zatím nedělám
žádné závěry. Ale řekl mi, že na
mistrovství chce jet,“ potěšilo
Růžičku. Přijet by mohl i Tomáš
Fleischmann z Washingtonu,
který v noci na čtvrtek vypadl
z bojů o Stanley Cup.
Nejvýraznější osobností reprezentace na MS by měl podle
předpokladů být Jaromír Jágr.
Brankářskou legendu Dominika
Haška, jenž vychytal titul Pardubicím, kouč Růžička na MS nepozval. „Na druhou stranu je třeba říct, že i kdyby Vláďa přišel
a řekl: ,Hele, počítám s Vokym
jako s jedničkou a ty tam budeš
jako dvojka sedět,‘ tak bych mu
poděkoval a nejel bych,“ uvedl
Hašek pro deník Právo.
Růžičkův tým před šampionátem čekají ještě čtyři zápasy.
Dnes se Češi střetnou s domácími Švédy v rámci turnaje LG
Hockey Games, o víkendu je čekají souboje s Ruskem a Finskem. Den před odletem do Německa, ve čtvrtek 6. května, pak
národní mužstvo zakončí přípravu duelem proti Bělorusku
v Praze. Tereza Mojzešová

Slavii těsná výhra nestačila,
evropské poháry si nezahraje

Brankář Hašek dotáhl Pardubice
k titulu, Boleslav uhájila extraligu

PrAHA Tradiční český zástupce v pohárové Evropě, pražská
Slavia, bude po osmnácti letech
na mezinárodní scéně chybět.
Rozhodla o tom domácí odveta
semifinále Ondrášovka cupu
s Jabloncem, ve které sice sešívaní dokázali zvítězit 2:1, ale
vzhledem k menšímu počtu
vstřelených branek na půdě soupeře jim ani tento výsledek postup do finále nezajistil.
Necelé čtyři tisícovky diváků
v Edenu sice sledovaly aktivní
nástup slávistů, kteří v úvodu několikrát zahrozili, jako první se
ale prosadili hosté. Hrubku Grajciara potrestal Lafata a Slavia
v tu chvíli musela k postupu
vstřelit tři góly. Jaroslav Černý
sice ve druhém poločase z penalty okořeněné přísným vyloučením jabloneckého Eliáše vyrov-

PArDuBice Po základní
části skončili třetí, v play off neměli konkurenci. Hokejisté Pardubic ovládli vyřazovací souboje
české extraligy, když z jedenácti
zápasů prohráli pouze jediný –
ve druhém čtvrtfinále padli
s Třincem, od té doby ale kráčeli
od vítězství k vítězství. V semifinále hladce vyřadili liberecké
Tygry, aby v boji o titul jasně
přejeli Vítkovice.
Celková bilance je všeříkající. Deset výher v základní hrací
době, tři v prodloužení, jediná
prohra a skóre 53:21. Titul mistra extraligy se na východ Čech
vrátil po pěti letech. "Stanley
Cup, olympiáda, to má něco do
sebe. Ale vyhrát titul s Pardubicemi, kde jsem vyrůstal, je něco
fantastického. Jsem rád, že jsem
u toho byl," řekl idnes.cz největší pardubický hrdina, pětačtyřicetiletý brankář Dominik Hašek,

nal, úporně bránící Jablonec ale
poté slávistickým útokům dlouho odolával. Až dvě minuty před
koncem Trapp oživil myšlenky
na postup druhou brankou, ze závěrečného tlaku však domácí nevytěžili nic.
Trenér červenobílých František Cipro po utkání jen těžko
skrýval zklamání. „Myslím si, že
dnes vypadl lepší tým. Rozhodla
penalta, kterou jsme prohráli zápas v Jablonci a dnešní úvodní
gól, víc k tomu nemám co dodat,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi viditelně rozladěný
Cipro. Jeho protějšek František
Komňacký byl pochopitelně
o poznání spokojenější. „Musím
hráče pochválit za to, s jakým
nasazením k zápasu přistoupili.
Je jenom škoda, že nám v poslední době není přáno dohrávat

utkání s větším klidem,“ narážel
na hektický závěr zápasu.
Slavii zřejmě čekají po skončení nevydařené sezony velké
změny, což naznačil i trenér Cipro. „Je tady spousta hráčů, kteří
nejsou pro Slavii dost kvalitní
a měli by odejít,“ prohlásil pro
iDnes.cz a pojmenoval i největší
slabinu současného týmu. „Chybí hlavně kvalitní útočník, který
je schopný rozhodnout zápas.
Toho musíme přivést.“
Otázkou je, jestli sám Cipro
bude ještě mít možnost do výběru posil zasáhnout. Vzhledem
k nesplněné misi v podobě postupu do evropských pohárů je
totiž i jeho pozice ve Slavii značně nestabilní. Podle serveru
Sport.cz dokonce vedení zvažuje
návrat Karla Jarolíma, který slávistickou lavičku nedobrovolně
opustil koncem března.
David Čermák

který opanoval statistiky celého
play off. Průměr 1,68 inkasovaných gólů na zápas a úspěšnost
zákroků téměř 93,7 %, to jsou
čísla, jež mluví za vše.
Bezesporu úspěšnou sezonu
mají za sebou i stříbrné Vítkovice. Přesto jejich kádr čeká zásadní obměna. Trenér Hadamczik odchází k hokejové reprezentaci, sestava se rozpadá. „Ze
svých zkušeností vím, že po úspěchu je třeba kádr obměnit nebo ho, jak se říká, oživit. Řada
hráčů se zviditelnila a třeba by
i hůře hledala motivaci,“ řekl
pro klubový web František Černík, prezident HC Vítkovice
Steel. Odchází obránci Stehlík
s Jurečkou nebo útočníci Treille,
Štefanka, Kvapil, Jurečka, Krenželok a Hruška. Šanci dostanou
spíše mladší hráči.
Letošní ročník extraligy se
nesl ve znamení vysokých ná-

vštěv, nejvyšších v historii samostatné české ligy. Přispělo k tomu hned několik faktorů: návrat
naganské generace, přítomnost
Komety Brno s velkou fanouškovskou základnou a pokračující
rekonstrukce současných a stavby nových hokejových stadionů.
K zatraktivnění soutěže má přispět i nový systém baráže. Letošní vzájemné měření sil nejhoršího extraligisty s finalistou první
ligy, ze kterého vyšla vítězně
Mladá Boleslav, střídá skupina
dvou nejlepších prvoligových
celků a dvou nejhorších týmů
z extraligy. Soupeři se utkají
systémem každý s každým,
dvoukolově, doma a venku. To
by mělo rozptýlit dlouhodobé
námitky celků z druhé nejvyšší
soutěže, které se dosud cítily
před bojem o postup znevýhodněny.
Vít Čepický

Basketbalistky Brna slaví zlatý návrat

Zmar Slavia si navíc na titul nesáhne ani v lize.

Foto archiv

PrAHA Je rozhodnuto! Hráčky basketbalového týmu Frisco
Sika Brno přehrály obhájkyně titulu z pražského USK potřetí ve
finálové sérii. Po roční pauze tak
přivezly ligový titul zpět do moravské metropole.
Když před rokem hráčky
ZVVZ USK Praha porazily své
odvěké rivalky z Brna a přerušily jejich třináctiletou nadvládu
nad ženským basketbalem, psalo
se o převratu. Letošní sezóna se
ovšem Pražankám nepovedla
podle představ, zejména jejich
účinkování v Eurolize, kde nepřešly přes osmifinále.
Brňanky této částečné frust-

race USK využily a ve finále,
kam se dva nejlepší české týmy
podle očekávání probojovaly,
zvítězily 3:1 na zápasy. „Gratuluji týmu Frisco Brno k zisku titulu a je třeba přiznat, že ve finálové sérii byli lepším týmem.
Titul je spravedlivě v jejich rukou,“ ocenil soupeře trenér USK
Lubor Blažek.
Nedůraz v závěrečné čtvrtině
stál Pražanky vítězství v prvním
i druhém utkání. Moravanky tak
za stavu 2:0 na zápasy mohly
doma definitivně rozhodnout,
klub USK ale ukázal svou sílu a
v napínavém duelu urval těsnou
výhru 78:74. „V neděli jsme ne-

Titul je zpátky v Brně.
Foto archiv

hráli vůbec agresivně, naopak
dnes jsme předvedli kolektivní
výkon v obraně,“ hodnotil Blažek druhé a třetí finále. V následujícím zápase se však vysokoškolačky defenzivních chyb nevyvarovaly a Brno uchvátilo
mistrovský titul třetím a rozhodujícím vítězstvím 83:69.
Největší zklamání bylo znát
na kapitánce USK Praha, Sandře
Le Dréanové. „Pro USK letos
nemůže být druhé místo satisfakcí,“ litovala devětatřicetiletá
hráčka, která již před začátkem
finálové série ohlásila konec
s profesionálním basketbalem.
Adam Zuska
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Zápisník
Baron Prášil je
muzikál k uvěření…
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Beltine
Zářící ohně, zvučná hudba
i chutná medovina, to vše neodmyslitelně patří k svátku keltské
kultury Beltine. Původně pohanský svátek příchodu jara
a vítězství života nad smrtí dostal dnes také rozměr hudebního
a historického festivalu. Letošní, v pořadí již patnáctý, ročník
se koná ve středověkém skanzenu Řepora, nedaleko stanice
metra Stodůlky. Své brány
skanzen otevírá 30. dubna 2010
od 20:00 hodin a svátek trvá až
do poledne následujícího dne.
Na návštěvníky čeká replika
vesnice vrcholného středověku
s centrálním náměstím, částečně
obehnaným vodním a palisádovým opevněním, statky, domky
a hospodářskými staveními. Nechybí ani posvátný strom či pohanské kultovní místo. A pro
zloduchy je nachystán pranýř.
V těchto kulisách se představí
jako hlavní host italská Folkstone, dále skupiny Beltaine, Asonance, Hakka Mugies, Jan Hrubý a Kukulín. Odvážlivci si vyzkouší některá ze starých řemesel, třeba umlít vlastní mouku
nebo upéct placku.
Svůj
program
nabídne
i Brontosaurus, ekologické hnutí, které již poněkolikáté přispívá
k zábavě i poučení na Beltine.
Tereza Zoulová

fleš

Američané před 65 lety osvobodili Plzeň

Kateřina
Adamcová
zapisovatelka
MF Fleše

V poslední době je tak trochu
přemuzikálováno.
Tahákem
„dobrého českého muzikálu“
jsou naše hvězdy. Co se však dá
dělat, když ty nejzářivější jsou
už na obloze přišpendlené? Carmen Bílá, Dracula Hůlka a Hello
Dolly Chýlková… Přihrádky se
dají přeházet, ale to už prostě není ono. Tvůrci muzikálů hledají
nové taháky.
Na české kulturní scéně se
nedávno objevil nový kousek od
Filipa Renče – Baron Prášil, Muzikál k neuvěření… Pražská Hybernia nabízí klasické muzikálové obsazení (Hůlka, Laurinová,
Vojtko ad.) ve zcela novém zaškatulkování. Pokud někdo očekává muzikál, při kterém mu budou vstávat chloupky na rukou,
tak se dočká. Renč muzikál
s ohromným rozpočtem napsal
pro rodiny s dětmi. Ty já sice nemám, přesto jsem si Prášila chtěla poslechnout. Speciální 3D
projekce, přečančané zářivé
kostýmy a výborná choreografie
zakrývají bezduchost muzikálu,
a to ty chloupky vážně zvedne.
Navzdory kritikám, které Barona odepisovaly, muzikál získal
Zlatou desku od Popron music a
představení jsou vyprodána. Jedno mě děsí. Pokud se Baron Prášil bude hrát po léta, jak by si to
Renč přál, tak odzvonilo kvalitní
kultuře. Prášil je prvním muzikálem svého druhu, kde obsah
ustupuje vizuální složce. Novým
trendem se tedy může stát jednoduchý optimismus zacílený na
masy.
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Plzeň Každoroční přehlídka vojenské techniky.

PRAHA Slavnosti svobody
2010, které pořádá město Plzeň
ve spolupráci s plzeňskými military kluby, se ponesou ve velkolepém duchu. Oproti minulým devatenácti ročníkům se
očekává dosud největší účast

vojenských klubů z celé Evropy
a rozsáhlý program, ve kterém
se kromě oficiálních pietních
aktů a tradiční prezentace vojenské techniky objeví také
pestré kulturní a společenské
akce.

Foto archiv

Oslavy odstartují dopoledne
1. května, kdy je v areálu střelnice v Lobzích zahájí plzeňský
primátor Pavel Rödl společně
s ministrem obrany Martinem
Bartákem, jenž nad slavnostmi
převzal osobní záštitu. Potrvají

až do 6. května, tedy do dne,
kdy uplyne přesně 65 let od příjezdu americké armády a osvobození západočeské metropole
od nacismu.
Program letošního ročníku je
v mnoha ohledech výjimečný.
Již v sobotu se návštěvníci mohou zúčastnit dosud největší
prezentace české armády v Plzni, kde budou k vidění ukázky
moderní výzbroje, práce příslušníků vojenské policie a záchranných útvarů. Podobnou
přehlídku nejmodernější techniky chystá rovněž americká armáda. Ve stejnou dobu se uskuteční velká polní bitva nazvaná
Infernal Cauldron (Pekelný kotel), do níž se zapojí 150 členů
military klubů v dobových uniformách a bude použito 138 kusů různých zbraní. Bitva, která
není věrnou rekonstrukcí skutečných událostí, potrvá hodinu.
Doprovodí ji komentář a co do
počtu nasazených amerických
vozidel bude největší bitvou naší historie. Spolu s nedělním
Convoy of Liberty (Konvoj svobody), průjezdem kolony historických vojenských vozidel,
patří k hlavním lákadlům slavností. V čele kolony, jíž se kromě českých a amerických vozi-

del zúčastní i německá nebo
belgická technika, pojedou
američtí veteráni z druhé světové války.
Slavnosti svobody ovšem
nejsou laděny jen v army stylu.
Město se v posledních dvou letech snažilo vytvořit program
pro mnohem širší okruh návštěvníků. Na dvou hudebních
scénách v centru města tak vystoupí řada kapel a skupin. Muzeum Patton Memorial Pilsen
připravilo několik výstav a doprovodných akcí a na programu
jsou též besedy s českými veterány z vojenských misí. Zajímavý je záměr navodit dobovou atmosféru května 1945. Město
plánuje vrátit jednu z ulic o 65
let zpátky, přičemž ji vyzdobí
speciálními kulisami a dobovými plakáty. Plzeňský rozhlas,
který letos také slaví 65 let existence, bude v téže ulici vysílat
hlášení z konce války a chybět
nebudou ani ukázky tehdejšího
civilního života.
Oslavy budou oficiálně zakončeny vzpomínkovým aktem
„Díky, Ameriko“ u pomníku na
Americké třídě a celý program
vyvrcholí ve čtvrtek večer ohňostrojem na Anglickém nábřeží.
Tereza Svobodová

Alice Nellis ve své novince zariskovala

České Dny evropského filmu

Otázku nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství řeší režisérka Alice Nellis
ve svém novém snímku Mamas & papas. A že takovéto situace dokážou pochopit jen ti,
kteří to zažili? Omyl. Příběh
má šanci zasáhnout diváky bez
ohledu na věk, pohlaví či postavení.
Snímek Mamas & papas je
mozaikou čtyř propletených
příběhů, které přibližují osudy
manželských či partnerských
dvojic v důležitém okamžiku
jejich života. Manželský pár
Čapkových se snaží vytrvale
počít dítě všemožnými způsoby, ale stále bez úspěchu. Jejich
doktorka Irena dítě má, ale záhy o něj přijde. Mladá, zřejmě
nadějná herečka Pavlína otěhotní neplánovaně a rozhodne
se podstoupit interrupci. Poslední ze čtyřlístku, Ukrajinka
Ela, která se nachází v nepříznivé finanční situaci, dává své
novorozené dítě k adopci.
Jednotlivé příběhy jsou vyprávěny na přeskáčku. Některé
momenty pak sleduje divák z
odlišných úhlů pohledu. Tento

PRAHA Dneškem končí festival Dny evropského filmu. Posedmnácté se diváci mohli seznámit s nejnovější evropskou
filmovou tvorbou, která se jinak
nedostane do běžných kin. Nejprve v Praze a poté i v Brně se
představila francouzská, německá nebo třeba norská kinematografie.
Celkem se promítalo 38
snímků, které byly rozděleny do
tří tematických skupin. Filmy ze
sekce Best Of měly především
reprezentovat zemi svého původu. Námětem odpovídají své
vlasti, zároveň jsou ale něčím
blízké i České republice. Ať už
jde o hrůzy první světové války,
problémy s kriminalitou či politické vězně, každý divák si z velkého množství nakonec vybere.
Národní liga představuje
snímky, z nichž některé figurovaly v nominaci letošních Oscarů v kategorii Nejlepší cizojazyčný film. Cenu nakonec získalo drama z Argentiny, z dalších stojí za zhlédnutí německá
Bílá stuha a francouzský Prorok, které byly mezi pěti nominovanými.

neotřelý způsob však může
udělat v hlavě trochu zmatek.
Naprosto absurdní mi připadala situace, kdy během spánku
jednoho z hrdinů naroste Ukrajinka Ela odnosí a porodí dítě.
Několik dějových linií filmu
Mamas & papas zkrátka nesvědčí. Každý z příběhů si chce
získat pozornost diváků. Příběh
dvojice, které se nedaří počít
dítě, je však nejvýraznějším
prvkem snímku. Film pak nepůsobí jako jednotný celek, ale
jen jako špatně slepená skládanka.
Nellis zvolila pro svůj scénář netradiční metodu. Herce
nechala z velké části improvizovat, znali totiž pouze nástin
osudu své postavy, ale pevný
scénář nebyl daný. Některé reakce fungují na jedničku, ale
některé koktavé projevy herců
filmu rozhodně na kvalitě nepřidají. Ačkoliv je osud doktorky Ireny v podání Zuzany Bydžovské dojemný, nijak to nemění fakt, že od ní nezazní ani
jedna souvislá věta bez jakéhokoli zadrhnutí. Na druhou stranu je jejím největším uměním

mlčení. Scéna, v níž sedí na palubě lodi a jen pláče, je nejemotivnějším zážitkem, který si
z kina odnesete. Díky tomu, že
manželé Čapkovi toužící po
potomkovi jsou partnery i ve
skutečnosti, nepůsobí oproti
ostatním hercům tak chladně a
neosobně. Příběhy ostatních
postav postupně upadají v zapomnění. Na příkladu Čapkových Alice Nellis velice dobře
vystihla byrokratickou absurditu, již musí zájemci o adopci
podstupovat. Režisérka tak
především poukázala na nekonečné vyplňování dotazníku
s otázkami, jež se hodí spíš pro
koupi auta. Nakonec divák zjistí, že touha po dítěti, která pár
v počátku semkne, může vztah
nakonec rozbít.

Barbora
Votavová
redaktorka
MF Fleše

Recenze: film

60 %

Poslední sekce K věci reprezentuje díla natočená ve spolupráci s Evropskou unií. Všechna
se věnují sociální tematice a
chudobě, protože právě ty jsou
letošním tématem Evropské komise. Nešlo ale o „chudý jih“,
autoři zobrazují těžké podmínky
francouzských Romů nebo například vznik skinheadského
hnutí ve Velké Británii.
Ani Česká republika nepřišla
zkrátka, reprezentoval ji dokument Olgy Špátové Oko nad
Prahou. Pojednává o návrhu Národní knihovny od architekta Jana Kaplického, o tzv. „chobotnici“. Po projekci se diváci mohli
také zúčastnit debaty o knihovně, na které ovšem diskutovali
pouze její příznivci.
Pokud jste Dny evropského
filmu nestihli nebo byly Praha a
Brno pro vás příliš vzdálené,
pořád máte šanci díky Ozvěnám
Dnů evropského filmu. Ty se
konají v Plzni, Olomouci, Uherském Hradišti, Jablonci nad Nisou, Boskovicích a ve Veselí
nad Moravou. Trvají až do 2.
května.
Pavlína Nouzová

Rock for People nebude jen o hudbě
PRAHA Více než 170 hudebníků na 8 pódiích během
čtyř dnů, takovou smršť bude představovat letošní ročník festivalu Rock for People. Ten mohou hudební fanoušci navštívit od 3. do 6.
července. Hlavním lákadlem
festivalu bude britská kapela
The Prodigy, která je podle
vyjádření pořadatelů jednoznačně nejdražší skupinou
v historii konání.
Na seznamu vystupujících jsou známá jména jako
Morcheeba, The Subways či

editors, z českých kapel se
představí také festivalové
stálice Divoký Bill, Skyline,
Chinaski či Wohnout. „Společně s Klárou Vytiskovou a
Zdeňkem Vřešťálem letos
taky vzpomeneme na Zuzanu Navarovou,“ řekl na tiskové konferenci dramaturg festivalu Petr Fořt. Soupis vystupujících však stále narůstá, organizátoři oslovují
další a další interprety a nebrání se ani návrhům z řad
fanoušků.
Rock for People se bude

jako obvykle odehrávat
v areálu královéhradeckého
Festivalparku. Návštěvníky
festivalu čeká letos speciální
stage s loutkovým divadlem
či JamStage, kde se budou
konat jamy celebrit, soutěže
kapel či bubenická vystoupení. Změnami a především
výrazným rozšířením projde
i relaxační zóna „Zelené
městečko“ s workshopy a
prezentacemi neziskových
organizací. Dále návštěvníci
v areálu naleznou t-music
zone, kde si budou moci do-

bít své telefony a připojit se
k wifi síti. Pořadatelé z Ameba Production nehodlají zanedbat ani ekologii. Na „rokfóru“ se tak letos bude třídit
veškerý odpad včetně bioodpadu.
Podle dosavadních výsledků předprodeje se zdá,
že se návštěvnost letošního
16. ročníku festivalu přinejmenším vyrovná loňské, která podle jednoho z organizátorů čítala 27 000 fanoušků.
Klára Piskáčková

