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Babiš navrhl Pilného, Sobotka souhlasí Dnes v listu

Ivan Pilný si kráčí pro funkci ministra ﬁnancí.
nově navržený ministr ﬁnancí
ivan Pilný (ano) byl ve středu
17. 5. schválený premiérem bohuslavem sobotkou po rozhovoru

o programu jeho budoucího čtyřměsíčního působení na ministerstvu. ve své nové pozici prý nechce
dělat žádná závažná rozhodnutí,

Foto: archiv
bude se snažit udržet ministerstvo v klidu.
„Můžete mě i zabít, ale nebudu rezignovat. Neodejdu z politiky.“ Toto

bylo tvrzení stávajícího minstra ﬁnancí Andreje Babiše ještě minulý týden.
Od té doby však prodělal radikální
změnu názoru a rozhodl se sám požádat prezidenta o to, aby byl odvolán.
Na svůj nově uvolněný post zatím navrhl tři kandidáty, přičemž prvním byla jeho náměstkyně Alena Schillerová
a druhým ministr životního prostředí
Richard Brabec. Premiér Sobotka měl
však k oběma své výhrady, proto se
pozice ujme bývalý šéf českého Microsoftu a poslanec Ivan Pilný.
Ten dostal nabídku na tento post
v úterý odpoledne a na rozmyšlenou
měl prý jen tři hodiny. Přijmout ji
původně nechtěl, ale jak sám vysvětluje: „Převážil smysl pro odpovědnost,
protože já ty ambice nemám. Na druhé straně je potřeba už nějak tu krizi
ukončit.“
Ve své nové funkci se chce soustředit na státní rozpočet, přípravu daňové reformy nebo boj proti šedé ekonomice. Také se prý bude snažit udržet původní plán rozpočtu, snížit
schodek na 50 miliard. „Nerad bych
svému předchůdci zkazil práci,“ vyjádřil se Pilný.
Kandidáta ještě musí chválit prezident Miloš Zeman, adept je však připraven nastoupit do úřadu již v pátek,
případně v následujícím týdnu.
Matyáš KřiMsKý
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Knižní festival uvítal Bílou masajku a představil nejkrásnější knihy světa
Přes dvě stě knižních stánků z více
než třiceti zemí světa. Mezinárodní
veletrh Svět knihy, jež se minulý týden
uskutečnil v prostorách Průmyslového paláce v pražských Holešovicích, se
tentokrát zaměřil na fenomén města
a knihy jako objektu. Dalšími tématy
23. ročníku festivalu pak byly například audioknihy či knihy pro děti
a mládež.

Hlavní motiv festivalu nesl název
Genius loci v literatuře s podtitulem
Město v hlavní roli. Speciální expozice
představila kreativní města literatury,
mezi něž se řadí například Barcelona,
Nottingham či Lublaň. Téma Kniha
jako objekt zase zkoumalo současný
fenomén elektronických čteček a jejich pomalé vytlačování papírových
knih. V rámci veletrhu byl otevřen

prostor Lapidária v Národním muzeu,
kde návštěvníci mohli zhlédnout expozici nejkrásnějších knih světa.
V rámci bloku Vaříme s knihou probíhala na festivalu příprava a prezentace
pokrmů z populárních kuchařských
titulů.
Součástí veletrhu bylo také předávání literárních cen, mezi nimi například prestižní Ceny Jiřího Ortena. Tu

získala prozaička Zuzana Kultánová
za novelu Augustin Zimmerman. Mezi významnými zahraničními hosty,
kteří do Prahy zavítali, se objevilo mimo jiné jméno úspěšné švýcarské spisovatelky Corinne Hofmannové, autorky titulu Bílá masajka, která na
Světě knihy poprvé představila svoji
biograﬁi Dívka s žirafím krkem.
Svět knihy každoročně navštěvuje

okolo čtyřiceti tisíc návštěvníků. Čtyřdenní akce, jež představuje knižní
novinky z domácí a zahraniční tvorby,
se podle pořadatelů těší stále větší
oblibě. Kromě stánků s knižními tituly lákají také autorská čtení, autogramiády a besedy s významnými autory z České republiky i ze světa.
Gabriela KnížKová

Chris Cornell, zpěvák kapel Soundgarden a Audioslave, neočekávaně
zemřel v noci ze středy na čtvrtek
18. 5. ve věku 52 let během svého
turné po USA. Příčina jeho smrti zatím není jasná.
Asi nikdo na Cornellowě koncertu
v Detroitu nemohl očekávat, že bude jeho poslední. Zpěvákova smrt byla slovy
jeho agenta „náhlá a neočekávaná“ a jeho žena a rodina z ní byli v šoku. Zároveň také poprosil o soukromí, dokud
nebude jasná příčina smrti.
Cornell byl zrovna na turné s kapelou
Soundgarden a na Twitteru se s radostí
vyjadřoval o vyprodaných koncertech
a svého nadšení z hraní. V kondolencích
za zemřelého zpěváka se připojily i další
legendy žánru, například kytarista Led
Zeppelin Jimmy Page, Billy Idol a kytarista Jane’s Addiction a Red Hot Chilli
Peppers, Dave Navarro.
Cornell započal svou kariéru právě se
Soundgarden, kteří na přelomu 80. a
90. let začínali společně s kapelami jako

Nirvana a Pearl Jam. Nejvíce se proslavili singlem Black Hole Sun.
Po rozpadu Soundgarden nahrál jedno samostatné album, poté byl naverbován do nově vznikající superskupiny
Audioslave, spolu s bývalými členy Rage
Against The Machine, například kytaristou Tomem Morellem.
Během života se potýkal se závislostí
na drogách a alkoholu, než šel na léčení
v roce 2003 a od té doby zůstal čistý.
„Vlastně se mi v léčebně moc líbilo. Je to
jako škola. Zjišťuju, že se ve 38 letech
pořád můžu něco naučit,“ řekl v rok
léčení v rozhovoru pro Spin magazine.
„Občas jsem pil předtím než jsme hráli.
Nebylo to nic zvláštního. Začal to být
problém až tehdy, když jsem přestal
dělat ostatní věci, co mě bavily. Jezdíval
jsem s kamarády na horských kolech
a místo ﬂašek na vodu jsme sebou vozili
litrovky alkoholu. Ale jakmile jsem odebral hory a kolo, zůstalo mi jen to chlastání.“
MAtyáš KřiMSKý

Foto: archiv

Neočekávaná smrt legendy grunge
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Za permanentní erekcí Karla stojí youtuber Kazma!
Na konci letošního března šokoval
diváky oblíbeného pořadu tV Prima Prostřeno! soutěžící karel. ten
své soupeře přivítal v bytě na Praze
1, kde chová slepici, které říká
Babiš. karel spí v rakvi, ve sklepě
má vybavení, které by mu záviděl
i christian Grey, a v ložnici má vystaveny urny svých bývalých milenek. to ovšem zdaleka není vše!
tento kontroverzní soutěžící hned
v pondělním díle oznámil, že trpí

tourettovým syndromem, kvůli
kterému náhodně vykřikuje sprostá slova a trpí permanentní erekcí.
Již týden po odvysílání těchto dílů
se na internetu objevily spekulace
o tom, že Karel je herec, kterého si
Prima najala kvůli zvýšení sledovanosti. Teď ale vyšla na povrch mnohem perpnější pravda! Účast údajného ajťáka Karla byl totiž dobře promyšlený sociální experiment populárního youtubera Kazmy!

Dostat se do Prostřena nebylo podle bavičových slov těžké. Potřeboval
jen sehnat dostatečného exota, nebo
si jej vytvořit. A tak Kazma sáhl po
svém starém známém Karlu Ondrkovi, který je hercem. Stačilo pár vychytávek, jako je handsfree, pod kterým
se skrývalo sluchátko, se kterým mohl
tým One Man Show komunikovat.
Dále tepláky, nedbalý vzhled, výstřední chování a máme tu člověka pro televizi jako dělaného.

Před natáčením došlo k úpravě bytu 4+1 na 2+1. Do místností byla
umístěna dvojice polopropustných
zrcadel, zazděny vchody a Kazma společně se svým týmem čekal v druhé
místnosti až skončí 14 hodin natáčení.
One Man Show crew připravila vychytávky jako je oboustranná trouba,
která vedla do bytu. Kazma tak mohl
do kuchyně Karlovi posílat hotová jídla a vyměňovat jeho blafy za produkty
michelinských kuchařů. Na přípravě

Oholte kožichy, míří k nám jaro
Vytáhněte letní šaty, šortky a sandály. Ponožky ale nechte ve skříni.
Míří k nám teplé počasí, zapařily by
se vám nohy. Nachystejte piknikové
koše a vyrazte do přírody.

Skrz mraky se začnou prokousávat
sluneční paprsky a oteplí celou naši
republiku. Po teplotně podprůměr-

ném počátku jara konečně poroste
rtuť teploměrů. V nadcházejícím měsíci by se měla ustálit na příjemných 20

stupních. Není ovšem vyloučeno, že
nás čekají i výrazně teplejší dny, kdy
by ručičky teploměrů měly ukázat i téměř tropické teploty. Očekáváme jen
malé množství srážek, pršipláště nechte na věšácích.
Hlavně v Čechách se ale příští víkend ponese ve znamení nižších teplot. Víkendové radovánky zkazí i déšť.
Teploty se budou pohybovat v rozmezí 10 až 14 stupňů.
V příštím týdnu se ale teploty
umoudří. Naměřit bychom měli až 23
stupňů. Lehký déšť ale naše území bude okupovat i nadále. Pršet by mělo
přestat až na konci týdne, a tak si užijeme ničím nerušený slunečný víkend.
Vyhlídka počasí na příštích 14 dní
hlásí polojasno. Dočkáme se průměrných teplot. Jaro se konečně hlásí do
služby.
JaN VoJtěchoVský
a MartiNa PlesNíkoVá

•

Módní policie • Módní policie • Módní policie

kateřiNa horoVá
a kristýNa PružiNoVá

Marika Procházková – 3/10

Milan Peroutka 9/10

Eliška Bučková 5/10

Jakub Prachař 2/10

Vzorované šaty hrající různými barvami by samy o sobě nebyly špatnou volbou, stejně tak jako světlý cardigan.
Dohromady ale oba vzory působí rušivě a caridgan nedává šatům vyniknout. Fuchsiové punčocháče k šatům
sice barevně ladí, ale nic se nemá přehánět. Celý outﬁt doplňuje laciná kabelka v metalické světle růžové. Sluneční brýle na hlavě naznačují, jako
by se herečka nemohla rozhodnout,
zda vyráží za sluncem, do sněhu, nebo
na pouť. Hnědé kozačky jen utvrzují
v tom, že tentokrát to byl krok vedle.

Poražený ﬁnalista v soutěži Tvoje tvář
má známý hlas ukázal, že ví, jak se
obléknout. Klasické džíny s ohrnutými nohavicemi jsou trendem ještě
z loňského roku. Dává tak ale vyniknout vzorovaným vínovým ponožkám, které na první pohled nudný
outﬁt oživují. Šedý svetr ozvláštňuje
vzorování na rukávech, které ale není
příliš výrazné. Snad jen psí známku
na krku mohl Peroutka vynechat.

V tomto outﬁtu úplně zaniká krásná
postava Eliščina, a to je škoda. Kdyby
zvolila kalhoty i top v jiném střihu, působilo by to mnohem lépe a hlavně
mladistvěji. Bílé splývavé kalhoty i topík nejsou samy o sobě špatné, ale
kombinace těchto dvou společenských materiálů nevypadá hezky. Eleganci celého modelu ještě ruší bílé
třásničky, které patří spíše na indiánské slavnosti než na společenské akce.
Sáhnutím vedle je i béžová kabelka –
tahle barva se s celým outﬁtem přímo
tluče. Určitě by celkový dojem modelu
zvedlo i více vkusných stříbrných doplňků. Příště by to chtělo více se snažit.

Dneska to byl opravdu módní prohřešek. Tak takhle ne! Celý outﬁt působí otrhaně, nesourodě a lacině. Na
první pohled upoutá pozornost podivný modrý šátek, který by se snad nehodil k žádnému oblečení – a ještě ke
všemu k mužskému. Samotný svrchník ale není vůbec špatný a v jiném
modelu by mohl suprově vyniknout.
Tričko s takto velkým výstřihem pro
muže opravdu není trefou do černého,
a k tomu ty otrhané kalhoty v podobné šedé, která se ale s barvou trika vůbec nepojí, netvoří dobrý dojem. Hrůzu modelu ještě doplňují barevné tenisky s cvočky, a celý dojem nezachrání ani drahé hodinky.

Dnes je změť! Některá strana je normálně bulvár

jídel se podílel i Roman Vaněk známý
z pořadu Jídlo s.r.o., a do bytu do okna
v Kazmově pokoji byl skrze kladku
posílán box s jídlem. Ničeho si nevšiml ani štáb, ani soutěžící.
Tento díl Prostřeno! tedy ukázal, že
řada účastníků této soutěže boduje
opravdu neférově – jako těhotná soutěžící Linda a její manžel, kteří Karla
pomlouvali a kritizovali jen kvůli jeho
zevnějšku a kvalitu uvařeného jídla
vůbec nebrali v potaz. aNeta krsoVá

Horoskop
Dvacátý týden letošního roku
patří narozeným ve znamení býka. Oslavy narozenin v tomto týdnu budou bujaré a plné veselých
vzpomínek. Nezadaní býci by měli
mít otevřené oči, láska je na
dosah! Blížencům začne období
oslav v pondělí. Čeká na ně ale
týden plný překážek, a to především kariérních. Nezbývá, než se
obrnit pevnými nervy a vydržet.
Ryby i vodnáři budou se stoupající teplotou tesknit po zimě. Proč
se nezchladit třeba na zimním
stadionu?
Pro berany charakteristická neústupnost je bude provázet i tento týden. I tentokrát si ve vážném pracovním konfliktu budou
stát za svým. Berani pozor, přiznat chybu někdy není na škodu.
Raci budou tento týden spořit na
letní dovolenou. Bude ale stačit
jen jeden týden, kdy se uskromníte? Zkuste si své šetření lépe
rozvrhnout a pak si nebudete
muset odpouštět drobné radosti.
Na lvy čekají partnerské problémy. Stojí za to snažit se udržet
vztah za každou cenu? Nenechte
se od partnera omezovat
a zkuste vše vyřešit co nejdříve.
Čím déle budete řešení problémů
odkládat, tím více se bude
stupňovat jejich intenzita.
Panny a váhy čeká o víkendu příjemné překvapení. Nekontrolujte
stále partnerovi mobil, chystá pro
vás něco výjimečného!
Na štíry čekají zdravotní komplikace. Nepodceňte ani obyčejné
nachlazení, mohlo by vám v brzké
době přivodit vážnější onemocnění.
Střelcům se v životě objeví velká
životní šance. Všímejte si maličkostí kolem vás, i na pohled banalita se může stát důležitým
prvkem vašeho pozdějšího
úspěchu!
Kozorozi se až přehnaně snaží
dosáhnout svých cílů. Zbrzděte
trochu a rozhlédněte se kolem
sebe, jestli už nejste na cestě sami. Podpora přátel, rodiny
a známých je pro váš úspěch nesmírně důležitá.
Kateřina Horová
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Nebeský tým sestřelen
Na Giru se o růžový trikot přetahují Nairo Quintana s Tomem Dumoulinem
na kraji silnice, peloton v tu chvíli jel
roztažený po celé šíři vozovky a několik jezdců se již nestačilo dvoustopému vozidlu vyhnout. Nejvíce to odnesli 2 závodníci velmi silného britského
týmu Sky, kteří do cíle dojeli potlučení
s velkými ztrátami.
Sám Quintana poté v přetěžkém
stoupání předvedl, že je pravděpodobně nejlepším vrchařem v závodě.
Všem svým konkurentům ukázal záda
a v cíli obléknul růžový dres. Zklamaní domácí fanoušci čekali, že Žralok
z Messiny, jak přezdívají Nibalimu,
bude v první náročné horské zkoušce
kousat konkurenty, leč nestalo se tak.
Nibali dojel na Blockhaus se ztrátou
necelé minuty pátý, což byla pro něj
prohra. Následující den čekala na závodníky již zmiňovaná časovka, ve které Nibali svoje postavení nevylepšil.

Nairo Quintana a Tom Dumoulin,
to jsou soudě dle první poloviny
21dílného závodu křižující apeninský poloostrov hlavní favorité na
zisk maglia rosa. Ostatní závodníci
v čele s miláčkem domácích tifosi
Vincenzem Nibalim zaostávají za
očekáváním.
Jen co si po časovce mezi umbrijskými vinicemi růžový trikot přivlastnil Nizozemec Dumoulin ze stáje Sunweb, tak na jeho postavení zaútočil
v následující přetěžké etapě tým Movistar se svým lodivodem Kolumbijcem Quintanou. Dumoulin však prozatím odolává, a tak si po suverénním
vítězství v časovce hýčká náskok přes
2 minuty. Jak se do růžového trikotu
šestadvacetiletý borec dostal?
klid na ostrovech
Giro d’Italia začalo 5. května na Sardinii, po třech etapách se pak jezdci
přemístili na Sicílii. Organizátoři ale
před startem rozhodně neměli lehké
spaní. Nejprve po obavách jezdců
o svou vlastní bezpečnost raději zrušili soutěž o nejrychlejšího sjezdaře,
poté den před startem diskvaliﬁkovali
dva závodníky domácího týmu Bardiani-CSF kvůli pozitivním dopingovým testům. V první etapě šokoval
Rakušan Lukas Pöstelberger závodící
ve stáji Bora-Hansgrohe, čímž zaznamenal životní úspěch. Následující dvě
etapy křižující druhý největší italský
ostrov příliš vzrušení nepřinesly, do
dresu lídra se nasoukal další mladík

Valentino Conti nešťastně padá těsně před cílem
Fernando Gaviria z Quick-Stepu. Tento Kolumbijec však také způsobil
zmatky v první těžké etapě s pořadovým číslem pět končící pod vrcholem
Etny. Gaviria jedoucí v přední části
pelotonu špatně odbočil a za ním se
mylně vydalo množství závodníků. Na
silnici vznikl chaos, na nějž doplatilo
několik jezdců pádem. Hrdinou se
pak stal Ilnur Zakarin z Kaťuši. Ruský
jezdec se nejen po pádu na kole svého
týmového kolegy dokázal dotáhnout

do skupiny největších favoritů, ale
v závěru etapy ještě zaútočil a získal
na své soky cenné vteřiny.
Jak policista zablokoval blockhaus
Následující tři etapy seděly spíše závodníkům usilujícím o etapové vavříny. V růžovém šlapal Bob Jungels závodící opět pro Quick-Step. Zvláště
spektakulární byl dojezd čtyřčlenného úniku v 7. etapě lemující kalábrijské útesy, kdy kilometr před cílem

Foto: archiv
zhasly domácí naděje, jelikož se v ostré točce poroučel k zemi Valentino
Conti (Bardiani-CSF), a tak si vítězství
vybojoval Bask Gorka Izaquirre z Movistaru.
Největší vzrušení v dosavadním
průběhu závodu měla přinést nedělní
devátá etapa stoupající na Blockhaus
do výšky 1665 metrů. Zajímavé věci se
začaly dít však již před začátkem stoupání. Jeden z doprovázejících policistů nevhodně odstavil svoji motorku

Jedou i Češi
V roli učňů se v oranžových dresech
polského týmu CCC-Sprandi-Polkowice závodu účastní i Jan Hirt a Michal Schlegel. Zvláště Hirt, jako závodník určený do kopců, si nevede zle
a dojíždí pravidelně ve druhé a třetí
desítce. Naopak matadorem v sestavě
Bory-Hansgrohe je Jan Bárta. Specialista na časovky dojel v té včerejší,
kterou ovládl Dumoulin, na 16. místě.
Závod se pojede do neděle 28. května. Vítěze dnešní rovinaté, ale dlouhé
dvanácté etapy budeme znát krátce
po uzávěrce čísla.
Jakub Jirků

Přepište dějiny! Ostrava suverénně ovládla finále
Slavia si poprvé v historii zahraje finále
Futsalisté pražské Slavie přepsali
v sobotu 13. května klubové dějiny.
Vybojovali totiž historický postup
do ﬁnále ligy, když ve čtvrtém semiﬁnále dali Zruči nad Sázavou šest
branek a získali tak třetí kýžené
vítězství zaručující boj o zlatou medaili. „Je to zásluha především výborné party,“ hodnotil úspěch kapitán týmu Tomáš Matějka.
Před zaplněnou halou v Edenu měli
první šance sešívaní, již nastoupili
s obrovskou chutí a maximální bojovností. Své akce nezužitkovali, a i když
první gól vstřelil slávista Jiří Novotný,
prohrávali 0:1. Novotný totiž nasměroval zpětnou „malou domů“ místo na
nohy brankáře Ondřeje Vahaly do
vlastní svatyně. Aktivita domácím
však nakonec přinesla ovoce. Po dvou
slepených gólech Antonína Hrdiny
a Radima Záruby šla do kabin s jednobrankovým náskokem Slavia.
Benago po pauze brankou Pimpolha dokázalo vyrovnat, ale to už bylo
v jeho podání vše. Poté, co si dal vlast-

ní gól po střele Novotného Marcelo,
přidali slávisté při soupeřově powerplay do odkryté branky další tři góly.
Postarali se o to jednou Michal Salák
a dvakrát Slovák Martin Směřička.
Hostující Brahimi už jen korigoval
stav na 6:3 pro Slavii, která tak dokonala senzaci a o zlatý kov se utká
s Chrudimí, jež v druhém semiﬁnále
přehrála Spartu.
„Pogratuloval jsem všem slávistům,
speciálně pak Ondřeji Vahalovi, protože v semiﬁnále byl hlavním faktorem, který rozhodl o výsledku,“ smutnil po zápase trenér Zruče Beni Simitči. Naopak domácí trenér Martin
Brychta neskrýval radost: „Je to historický moment pro futsal na Slavii
a jsem rád, že jsem u toho mohl být.
Do každého zápasu jsme šli se srdíčkem, maximální bojovností a tím jsme
překonali to, že jsme nebyli futsalově
lepší než Benago.“
Finálová série startuje 19. 5. na
palubovce Chrudimi.
PaVel Tylšar
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extraligy ve stolním tenise
Domácí stolně tenisová scéna zná
svého krále. Stal se jím tým TTC Ostrava 2016, který v pondělí večer po
nervy drásajícím souboji porazil Sk
TTC Františkovy lázně poměrem
4:3. Finálová série tak skončila pro
Západočechy debaklem, Ostrava
zvítězila 3:0 na zápasy. borci z města černého uhlí letos v základní části prohráli jen jediné z dvaadvaceti
utkání a také celým play oﬀ prošli
jako nůž máslem. Svěřenci Tomáše
Demka tak potvrdili roli největšího
favorita a mohou právem slavit zisk
mistrovského titulu.
„Finále bylo určitě pravým vyvrcholením extraligy. Na všechny tři zápasy
přišlo přes 250 diváků a pro ně přeci
ten sport děláme. Utkaly se skutečně
dva nejlepší týmy, Františkovy Lázně
předvedly kvalitní stolní tenis a obzvláště dnešní zápas byl pro nás velmi
obtížný. Zkrátka poslední krok bývá
vždy nejtěžší. Ale zvládli jsme to
a jsme mistři!“ zářil štěstím trenér
Ostravy Demek.
O výsledku pondělního utkání na
horké půdě Františkových Lázní skutečně nebylo do posledního míčku
rozhodnuto. Všichni aktéři připravili
divákům dechberoucí podívanou, která nenechala nikoho chladným. V celém ﬁnále se to jen hemžilo zahraničními hvězdami, v dresu Ostravy se
představili Srb Aleksandar Karakaševič a Taiwanec Chiang Chieh-Hung,

barvy Františkových Lázní hájil Ital
Romualdo Manna. Hlavními postavami pondělního střetnutí ale byli čeští
hráči. Strůjcem vítězství Ostravy byl
Tomáš Tregler, který vyhrál obě své
dvouhry a po boku Karakaševiče zařídil rozhodující bod i v závěrečné
čtyřhře. Naopak domácí Františkovy
Lázně se mohly spolehnout na Tomáše Pavelku, který rovněž podal famózní výkon. Celé utkání musela rozhodnout až závěrečná čtyřhra, která byla
tou pravou třešničkou na dortu celé
extraligy stolního tenisu.

A pohár je doma...

„I když jsme dnešní utkání prohráli,
byl to nevšední sportovní zážitek pro
všechny, kteří si našli cestu do naší
herny. Druhé místo bereme všema deseti, kdyby mi někdo před začátkem
sezony řekl, že obsadíme stříbrnou
příčku, vysmál bych se mu. Škoda jen,
že nám dnes nepřálo to pověstné štěstíčko, mohli jsme vývoj ﬁnále zdramatizovat a soupeře potrápit. Nedá se nic
dělat, vyhrál zaslouženě ten lepší
tým,“ zhodnotil pondělní utkání trenér poraženého družstva Karel Malý.
STaNley kuČera

Foto: archiv
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Ohlédnutí se za našimi hochy ve skupině
Houpe to, houpe to na housenkové
dráze. i tak by se daly označit výkony
našeho národního týmu v základní
skupině mistrovství světa. vydřená
vítězství tam, kde být neměla, překvapivý obrat nebo neschopnost se prosadit. Za svoje výkony si naši vykoledovali třináct bodů a rozjeté rusko do
čtvrtﬁnále.
Do prvního zápasu proti kolébce hokeje Kanadě nastoupil výběr kouče Josefa Jandače jako jasný outsider, který javorové listy neporazil už sedm let. Vytoužená výhra nepřišla, Češi ale do kabin nemuseli odcházet se svěšenými hlavami,
nepodali špatný výkon, na Kanadu vyvíjeli ustavičný tlak, chybělo jen přesné zakončení za záda strážce kanadské brány
Calvina Pickarda. Po promarněných tutovkách Kanada ovládla souboj 4:1.
Co se českým lvům naštěstí povětšinou dařilo, bylo porážet týmy ze dna
tabulky. Gólovou chuť si spravili s Běloruskem, Slovinskem a Francií, dohromady jim nasázeli šestnáct branek. Jen
na tuhou obranu norských vikingů se
podařilo najít recept až po šedesáti dvou

minutách hry a je to možná tento zneuctění hodný výkon, který nás stál lepší
umístění ve skupině.
To samé v bleděmodrém se odehrávalo v zápase s Finskem, ztrápení Češi třikrát inkasovali a nezdálo se, že mají šanci, když po 47 minutách hry nedokázali
skórovat. Heroický obrat ale přišel, hezkými góly se zaskvěli Roman Horák a
Radko Gudas, síť se zavlnila i po vyrovnání Jana Kováře a v samostatných nájezdech pomstu dokonal bekhendovým
blafákem Robin Hanzl.
O našem osudu ve čtvrtﬁnále rozhodoval duel se Švýcarskem, které se v posledních letech stále zlepšuje. Nutno
říct, že se národní tým zápasem protrápil, opět nedokázal proměňovat šance,
k čemuž velkým dílem dopomohl i strážce švýcarské svatyně Niklas Schlegel, a
důležitý souboj prohrál 1:3. Celek helvétského kříže se tak ve skupině vyhřívá
na druhém místě za zemí javorového
sirupu.
Když si to shrneme, na sbornou, která
na mistrovství nastřílela zatím 35 gólů,
určitě nebude platit naše dosavadní

Čtvrtﬁnále je za dveřmi
Česko – rusko
Naši harcovníci vyzvou v souboji pravdy
nenáviděného soupeře. Čeští hokejisté
na šampionátu střídali lepší výkony
s horšími. V posledním zápase se Švýcarskem o druhé místo ve skupině
předvedli asi nejhorší výkon na turnaji a
připsali si druhou porážku, skončili tak
na třetím místě ve skupině. Rusové
prohráli pouze jednou, a to v posledním
zápase s USA. Favoriti budou určitě
Rusové, naši bojovníci by však s trochou
toho pověstného štěstíčka vyhrát mohli.
Tip na výsledek – 4:2
USA – Finsko
Američtí hokejisté poměrně překvapivě
vyhráli svou skupinu, když v posledním
zápase zdolali do té doby neporažené
Rusy. Naopak „Suomi“ se museli o postup nezvykle strachovat až do konce
základní části mistrovství. Nebýt stažení
náskoku v zápase se Švýcary a následné
výhře v prodloužení, mohli místo nich
postupovat Norové. Čtvrtﬁnále ale začíná od stavu 0:0, startovní čára je stejná. Lze očekávat vyrovnaný souboj.

Tip na výsledek – 2:3 po prodloužení
švédsko – švýcarsko
V bitvě obranářů budou favoriti hráči
„Tre kronor,“ jak se přezdívá švédskému
týmu. A to i přesto, že ve své skupině
skončili třetí a Švýcaři v té své druzí.
Švédi však vyhráli poslední 4 vzájemné
duely na velkých turnajích, včetně ﬁnále
z roku 2013, navíc mají na turnaji hned
19 hokejistů z NHL. Gólová přestřelka
nás asi nečeká, nechť postoupí lepší.
Tip na výsledek – 2:0
kanada – německo
Suverénní Kanadu, která s přehledem
ovládla poslední tři velké turnaje, čeká
domácí Německo. Měla by to být jasná
záležitost, i tak to bude ale pro německý
tým velmi sváteční utkání. Hokejisté ze
země javorového listu se však na šampionátu baví, což dokazují nejen svým
hokejovým umem, ale i některými historkami ze zákulisí. Puk je ale černý a
placatý, a tak se může na ledě stát cokoliv.
Tip na výsledek – 5:1

šTěPán velek

Nad Tatrou se (ne)blýská,
Slováci zažívají dobu temna
Hrůza, katastrofa, propadák. Jiná slova
pro nejhorší výsledek na mistrovství světa nelze použít. Slovenští hokejisté po
závěrečné prohře 2:4 se Švédskem
skončí čtrnáctí. Hůř na tom nikdy za 22
let mezi elitou nebyli. A to mohli být rádi, že se jim minutu před koncem třetí
třetiny podařilo vyrovnat zápas s Itálií.
Situace je vážná. Slovensko stojí na rozcestí.
Ne, to není náhoda ani momentální
výpadek. Naši sousedé zažívají pochmurné období. Letošní ﬁasko bylo jen
zrcadlem současného slovenského ho-

Július Hudáček
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keje. Za poslední roky se podařilo Slovákům vystoupit ze stínu pouze jednou,
a to v roce 2012, kdy se probili nečekaně
až do ﬁnále, kde podlehli Rusku. Kromě
tohoto povedeného představení však
vitrína se slovenskými úspěchy připomíná spíš ledovou pustinu.
Za posledních deset, patnáct let doslova zaspali dobu. V hokejové infrastruktuře se nic nevytvořilo. Chybí trenéři, zázemí a ﬁnance. Proto se také nevychovalo dostatek kvalitních hokejistů.
Změnit je třeba celkový přístup k hokeji.
Zejména v souvislosti s reprezentací.
I zlomek hráčů působících v NHL nemá
zájem reprezentovat. „Přístup některých omluvených hráčů je zarážející,“
kritizoval po turnaji trenér Zdeno Cíger.
Tomu u svazu končí dvouletá smlouva.
Že mu jí vedení neprodlouží, se dozvěděl
už před turnajem: „Nesnáším, když se
něco takového řekne dopředu.“ Cíger se
tak pustil i do šéfa svazu Martina Kohúta, u kterého by si představoval změnu
vedení práce. Je vidět, že Slovensko má
problémů dost a je na čase je začít řešit.
Jinak bude záchrana každoročním strašákem.

JAkUb Jonáš

Hráči Komety jásají po zisku titulu
strategie na silné celky, a to prospat dvě
třetiny, desetkrát změnit sestavení
útoků a doufat, že to během posledních
dvaceti minut klapne. Zatím mile pře-

Foto: archiv
kvapují třetí a čtvrtý útok, ale chtělo by
to, aby se začali prosazovat i hvězdy ze
zámoří jako Tomáš Plekanec nebo David Pastrňák, tihle zkušenostmi nabytí

mazáci zatím neměli příliš štěstí. Pokud
by se zadařilo i jim, zbytku našich hochů
by to jistě vlilo čerstvou krev do žil.

AlexAndrA Tinková

Nejlepší lajny mistrovství
All-star tým skupiny A:
Vasilevskij – Seidenberg,
Bělov – Panarin, Šipačov,
Gaudreau
Andrej Vasilevskij, dvaadvacetiletý
brankář Tampy Bay, pochytal během
šesti zápasů v základní skupině sto
třicet ze sto třiceti devíti střel a společně
s bývalou petrohradskou letkou Šipačov, Panarin, Dadonov sestavili silnou
ruskou mašinu, kterou ve skupině dokázali zastavit jen hokejisté USA.
Nejproduktivnější obránce základní
části turnaje Dennis Seidenberg byl jedním z klíčových hráčů německé reprezentace v boji o čtvrtﬁnále, ve kterém se
před domácím publikem utká s Kanadou. V základní části nahrál sedmkrát
asistoval u branek svého týmu a navíc
vstřelil důležitý gól v zápase o postup
proti Lotyšsku.
Ruský zadák z Petrohradu Anton
Bělov pokryl mnoho střel vlastním tělem a pomohl tak Rusku k druhé pozici
v tabulce skupiny A. Navíc přidal po
dvou brankách a asistencích.
Artěmij Panarin, forvard Chicaga,
kraluje tabulce kanadského bodování.
Zároveň se s kolegou Šipačovem dělí
o pozici nejlepšího nahrávače turnaje.
Zastavit tyto dva ostrostřelce ve čtvrtﬁnále bude pro nadané české repre-

zentanty nepřekonatelně velký oříšek.
Vadim Šipačov, nová akvizice rytířů
z města hříchů Las Vegas, si udržel výtečnou formu z ruské kontinentální
ligy, ve které nasbíral 96 bodů v 67 zápasech. Na letošním mistrovství má zatím 12 bodů v 7 utkáních, to znamená,
že si po celou sezónu drží bilanci téměř
1,5 gólu na zápas.
Johny Gaudreau, útočník Calgary
s dětskou tváří, pálí na turnaji ostrými
jako zkušený matador. K šesti brankám
přidal i pět asistencí a výrazně pomohl
hokejistům Spojených států amerických k prvenství ve skupině A.

All-star tým skupiny B:
Genoni – Gudas, Barrie –
Da Costa, Marner,
MacKinnon
Brankář hlavního města Švýcarska Bernu Leonardo Genoni pustil za svá záda
pouze sedm puků ze 121 střel a pomohl
týmu helvétského kříže k druhému místu ve skupině B. Hokejisté „Tre kronor“
budou mít ve čtvrtﬁnále co dělat, aby
švýcarskou horu pokořili.
Radko Gudas, pražský Bud Spencer
na bruslích, umí být nejen konstruktivní dopředu, ale především i nelítostný k soupeři. Český pořízek to připomněl třeba i spoluhráči z Philadelphie

Claudu Girouxovi, kterého v zápase
s Kanadou nemilosrdně knokautoval.
Lavina z Colorada Tyson Barrie valil
jednoho soupeře za druhým, nahrál na
pět gólů a další dva přidal sám, dokud
se se spoluhráčem neporval na hotelu
a nepřivodil si tržnou ránu na dolní
končetině, která mu účast na letošním
mistrovství předčasně ukončila.
Moskevská rudá hvězda ve francouzském dresu Stéphane Da Costa dlouho
držel Francii v postupové naději. Technicky vytříbený Francouz, nejlepší střelec skupiny A, však zůstal i se svým
týmem za branami čtvrtﬁnále o jediný
bod.
Mitch Marner, jenž v den zahájení
mistrovství, 5. května, oslavil teprve
dvacáté narozeniny, si ze zkušenějších
protihráčů velkou hlavu rozhodně nedělá. Například Harrimu Saterimu vsítil
v zápase proti Finsku hattrick, v dalších
kláních šestkrát asistoval spoluhráčům.
A to nastupuje pouze ve čtvrté lajně.
Další mladíček v sestavě javorových
listů Nathan Mackinnon se dělí se Šipačovem o druhé místo v tabulce nejproduktivnějších hráčů turnaje. Když
jednadvacetiletý křídelník nastupující
v elitní lajně po boku Marka Scheifeleho a Jeﬀa Skinnera dostane víc prostoru, je pro soupeře zle.

PAvel TylšAr

