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Legendární hvězda akčních
filmů Jean-Claude van Damme
září v nečekané roli
JCVD je netradiãní film o herecké hvûzdû, která v tomto snímku hraje sebe sama, ﬁe‰í problémy obyãejného muÏe jako
jsou dluhy nebo závislost. Jean-Claude van Damme se hoﬁce usmívá sám nad sebou
v pﬁíbûhu, kter˘ se odehrává
na hranici skuteãnosti a fikce.

Strana 3
Jiří Schmitzer rozezpíval
Švandovo divadlo
Herec divadla Ypsilon a lehce
undergroundov˘ písniãkáﬁ Jiﬁí
Schmitzer na koncertu ve
·vandovû divadle minul˘ ãtvrtek zazpíval osvûdãené hity jako tﬁeba píseÀ o Frantovi, co
jede na kole a veze na nûm r˘ã.
I pﬁes drobné technické problémy mûl koncert úspûch.
Strana 3
Ligu mistrů ovládají anglické
týmy
Hráãi Arsenalu a Manchesteru
United si bez problémÛ pohlídali postup do semifinále Ligy
mistrÛ. V nûm doplnili Chelsea, která postoupila uÏ vãera.
Jedin˘m semifinalistou, kter˘
není z Premier League, je tak
‰panûlská Barcelona.
Strana 4
Finále florbalové extraligy
rozhodne až páté utkání
Florbalisté Stﬁe‰ovic porazili
ve ãtvrtém zápase t˘m Vítkovic
5:4 po samostatn˘ch nájezdech a vyrovnali stav finálové
série na 2:2. Rozhodující trestné stﬁílení promûnil stﬁe‰ovick˘ Ale‰ Hlaviãka. Vítûz bude
znám po sobotním pátém zápase ve Vítkovicích.
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Petra Novotná

Kalousek v úﬁednické vládû nebude,
Fischer uÏ jména v‰ech nominovan˘ch zná
■ Definitivní podobu vlády zveřejní Fischer příští týden ■ Na Kohoutovi se shodli všichni
Zuzana Černá
zuzana.cerna@economia.cz
Po vãerej‰ích celodenních jednáních uÏ je jasné, Ïe lidoveck˘ ministr financí v demisi Miroslav
Kalousek v nové úﬁednické vládû Jana Fischera nezasedne. Kalousek by o tom pr˘ uvaÏoval jen
v pﬁípadû, Ïe by ho poÏádal jak
Fischer, tak i odstupující ministersk˘ pﬁedseda Mirek Topolánek. Jeho setrvání v úﬁadu si
pﬁál Václav Klaus.
Topolánek sice Kalouska za
odborníka na svém místû povaÏuje, do letní úﬁednické vlády ho
ale nenavrhne. To potû‰ilo ‰éfa
opozice Jiﬁího Paroubka, kter˘
by opaãn˘ postup povaÏoval za
poru‰ení pﬁedchozích dohod
o letní vládû nestraníkÛ. Podobnû se vyjádﬁil pﬁedseda zelen˘ch
Martin Bursík. V takovém pﬁípadû by pr˘ mohl i on poÏadovat,
aby napﬁíklad Karel Schwarzenberg zÛstal ministrem zahraniãí.
Fischer odmítá dosavadní prÛbûh jednání o nové vládû jakkoliv komentovat.
Fischer vyjednával o sestavení letní vlády celou stﬁedu:
„Mluvili jsme spolu pouze
o agendû ministerstva financí
a vûcech, které se t˘kají pﬁedsednictví, o personáliích nepadlo ani slovo,“ ﬁekl po schÛzce
s ním Miroslav Kalousek. Maraton Fischerov˘ch jednání pokraãoval na schÛzce s ekonomem
a zároveÀ ãlenem Národní ekonomické rady vlády (NERV) Miroslavem Zámeãníkem, kde se
mluvilo o ekonomické krizi.
NERV by se na základû spoleãné
dohody mûla roz‰íﬁit o dal‰í
ekonomické experty. V podveãer

se Fischer setkal je‰tû s odstupujícím ministrem kultury Václavem Jehliãkou. S pﬁedsedou
KDU-âSL Jiﬁím âunkem a pﬁedsedou Strany zelen˘ch Martinem Bursíkem se Fischer setkal
aÏ dnes dopoledne.
Bursík a Paroubek mají jasno
Ve stﬁedu veãer pﬁinesl Jiﬁí Paroubek do Hrzánského paláce
sedm návrhÛ na ministry, kteﬁí
by mohli zasednout ve Fischerovû úﬁednické vládû. Post ministra zahraniãí nejspí‰ obsadí diplomat Jan Kohout, se kter˘m
souhlasí i Obãanská demokratická strana. Na ministerstvu
pro evropské záleÏitosti by
âSSD ráda vidûla diplomata,
velvyslance pﬁi NATO ·tefana
Fühleho. V souvislosti s tímto
postem se jiÏ minul˘ t˘den hovoﬁilo o Marku Morovi, spolupracovníkovi Alexandra Vondry.
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HOKEJISTÉ DO 18 LET JSOU
VE ČTVRTFINÁLE
Podrobnosti na str. 4

V České republice se stahují mračna. Dva statistici si potﬁásají rukou.
Spekulace médií se v tomto pﬁípadû ale nejspí‰ nenaplní. Ministerstvo vnitra by mohl pﬁevzít
‰éf Úﬁadu pro ochranu hospodáﬁské soutûÏe Martin Pecina.
Pro ministerstvo zemûdûlství
navrhuje ‰éfa státní a potravináﬁské inspekce Jakuba ·ebestu
a pro ministerstvo práce a sociálních vûcí Petra ·imerku, kter˘
je tam dlouholet˘m námûstkem.
Do ãela ministerstva prÛmyslu
a obchodu navrhují sociální demokraté Iva Pûgﬁímka, kter˘
dnes zastává funkci pﬁedsedy
âeského báÀského úﬁadu. ¤editel Czech tourism Rostislav
Vondru‰ka by se mohl stát nov˘m ministrem pro místní roz-

voj. „V‰echna ta jména zváÏím
a se v‰emi adepty budu je‰tû hovoﬁit tak, abych dospûl k dobrému vládnímu t˘mu,“ vyjádﬁil se
pro média Fischer.
Martin Bursík dnes pﬁed polednem doporuãil do úﬁadu ministra Ïivotního prostﬁedí odborníka Ladislava Mika, ‰kolství
by podle nûj mohl ﬁídit akademik Jakub Dürr a kulturu by svûﬁil Martû Smolíkové, která s ministerstvem kultury dlouhodobû
spolupracuje. Pﬁedstavu o nov˘ch ‰éfech zb˘vajících resortÛ
by mûl dnes odpoledne Fischerovi pﬁedat i Mirek Topolánek.
Mimo jiné se v kuloárech spekuluje také o Martinu Bartákovi na

Konkrétní podoba ‰rotovného v âechách se r˘suje
Jana Niedermeierová
·rotovné - slovo, které v souãasné dobû h˘be Evropou – proniká
i do âech. Nyní se objevil první
konkrétní návrh ‰rotovného na
auta, kter˘ poãítá s tísicikorunovou kaucí. Zda jde o úãinné ﬁe‰ení krize, se dá v‰ak jen spekulovat, jelikoÏ prodeje aut v Evropû stále klesají. Pﬁesto se ‰rotovné pﬁená‰í i do dal‰ích oblastí
prÛmyslu a sluÏeb.
Odstupující ministr prÛmyslu
a obchodu Martin ¤íman vytvoﬁil návrh, kter˘ popisuje postup
pﬁi Ïádání o tﬁicetitisícov˘ pﬁíspûvek na nové auto. Prvním krokem k získání penûz je registrace na odboru dopravy mûsta ãi
obce s roz‰íﬁenou pÛsobností.
„Registrací se úãastník zavazuje,
Ïe se‰rotuje auto, a stát se zaváÏe, Ïe mu vyplatí peníze,“ uvedl

pro HF ¤íman. Za registraci Ïadatelé zaplatí vratnou zálohu tisíc korun. Tím se ministerstvo
prÛmyslu chce vyhnout zmatkÛm, které provázely vyplácení
‰rotovného na Slovensku. Tisíce
lidí si tam nechaly se‰rotovat
auto, ale pﬁíspûvku se nedoãkaly. Peníze vyãlenûné na ‰rotovné
mezitím do‰ly. Slovensko proto
vyhlásilo dal‰í kolo.
âesko vyãlenilo na pﬁíspûvky
dvû a pÛl miliardy korun. Peníze
získá nûco pﬁes osmdesát tisíc
registrovan˘ch zájemcÛ. Podmínkou je, Ïe musí do ‰esti mûsícÛ od podání Ïádosti nechat
se‰rotovat staré auto a koupit si
nové. Na odboru dopravy následnû pﬁedloÏí kupní smlouvu
a doklad o se‰rotování.
·rotovné se chystá ministerstvo prÛmyslu zavést i pﬁesto, Ïe
u nás prodeje aut stále rostou.

Na rozdíl od vût‰iny Evropy, kde
sníÏení produkce automobilového prÛmyslu nezabránily ani
pﬁíspûvky na nová auta. V bﬁeznu do‰lo k poklesu meziroãnû
o devût procent. Oproti pﬁedchozímu období v‰ak klesající trend
zpomalil, v porovnání s únorem
je bﬁeznov˘ pád poloviãní. „V˘sledek je ovlivnûn vût‰ím poãtem pracovních dní i programy
obnovy vozÛ v nûkter˘ch zemí,“
uvedla ve svém prohlá‰ení Asociace evropsk˘ch v˘robcÛ automobilÛ.
âEZ a E.ON. pﬁi‰ly s takzvan˘m „bíl˘m ‰rotovn˘m“ na praãky, ledniãky ãi mrazáky. Pﬁenesly tak stejn˘ princip do jiné sféry. Jejich zákazníci si mohou poﬁídit nové energeticky ‰etrné
spotﬁebiãe se slevou aÏ tisíc korun pﬁi odevzdání opotﬁebovaného zaﬁízení. Akce âEZu se t˘ká

prodejen Euronics a Datart a potrvá od 22. dubna do 15. ãervna,
v pﬁípadû vyãerpání zásob i krat‰í dobu. Zákazníci spoleãnosti
E.ON. od poloviny kvûtna mohou
získat pût set korun na nákup
nového úsporného elektrospotﬁebiãe znaãky Whirlpool v kterémkoli kamenném nebo internetovém obchodû v âeské republice a slevu pût aÏ deset procent na energeticky úsporné v˘robky v prodejnách Baumax.
Spekuluje se i o zavedení
takzvaného „ozdravného“, tedy
pﬁíspûvku 2 500 korun pro lidi,
kteﬁí se starají o své zdraví.
S návrhem pﬁi‰el prezident Svazu pacientÛ Lubo‰ Olejár. Kuriózní typ ‰rotovného na opravu
zubÛ nebo odsátí pﬁebyteãného
tuku se zrodil také v hlavách
pﬁedstavitelÛ Kliniky a institutu
estetické medicíny.

Vždycky máme co říci... A také to řekneme!

obranu nebo Gustavu Slameãkovi na dopravu.
Definitivní seznam nov˘ch
ministrÛ bude znám nejspí‰ aÏ
pﬁí‰tí t˘den, kdy se Jan Fischer
sejde se v‰emi nominovan˘mi.
Koneãná vláda musí b˘t schválena do 9. kvûtna, kdy by mûla
v úﬁadu vystﬁídat TopolánkÛv
kabinet.
Zatímco v konãící koaliãní vládû zasedlo hned nûkolik Ïen,
letní pﬁeklenovací vláda poãítá
zatím jen s jedinou. Paroubek
vtipkoval, Ïe právû to je slabina
jeho návrhu, ale Ïádné kvóty sociální demokracie se podle jeho
slov na obsazení úﬁednické vlády nevztahují.

99 SLOV
Pﬁátelé, dávejte si na
sebe pozor,
situace se
rapidnû
zhor‰uje!
MÛÏete se
tﬁeba znelíbit vlastním
pﬁíbuzn˘m
a ti vás po‰lou do ‰rotu. Zaãalo to auty,
pak pﬁijely na ﬁadu lednice
a mrazáky, teì by rád i nábytek
(„tﬁískovné“!), stejnû jako boty
(„cupovné“?). KdyÏ to takhle
pÛjde dál, není vylouãeno, Ïe
pﬁes niãení (ve veﬁejném zájmu, samozﬁejmû) tﬁeba ‰atÛ,
potravin nebo domÛ dojde nakonec i na lidi. Plastiãtí chirurgové a funebráci uÏ se tû‰í…
Fráze „b˘t zral˘ do starého Ïeleza“ tak skuteãnû mÛÏe nab˘t
stra‰livû doslovného v˘znamu.
Radûji tedy v‰echny své pﬁípadné nedostatky peãlivû zakr˘vejte – minimálnû v rámci pudu
sebezáchovy.
Tatiana Hořavová
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HF
Neztratit se v labyrintu
volebních slibÛ

Z

atímco se rodí nová vláda, strany se zaãínají pﬁipravovat na
leto‰ní volební maratón. âekají je dvoje volby – jedny do Evropského parlamentu, druhé do poslanecké snûmovny. Boxeﬁi v politickém ringu nyní budou soupeﬁit o hlasy voliãÛ. V ﬁíjnu by se mûlo rozhodnout, zda ODS bude mít druhou ‰anci, nebo se k moci dostane âSSD a pokusí se realizovat svÛj projekt
sociálního státu.
Zatím nesmûle se objevují první billboardy a plakáty. Na jednom z nich se mÛÏeme doãíst: „Evropa nebo âesko, ka‰lu na to
v‰ecko!“, vedle je umístûna fotografie Jiﬁího Paroubka, kter˘ se
neuvûﬁitelnû tupû tváﬁí. Tím to ale nekonãí. Postupnû by v âesku
mûly vyrÛst tisícovky podobn˘ch billboardÛ.
ZároveÀ jsou známy první pﬁedvolební sliby. ODS mluví
o znovuzavedení spoleãného zdanûní manÏelÛ, âSSD pﬁedkládá
‰iroce prostﬁen˘ stÛl nejrÛznûj‰ích sociálních v˘hod. Pokud bychom se ﬁídili pouze volebními programy, mohlo by nám b˘t docela jedno, pro kterou z nejvût‰ích stran bychom hlasovali – obû
totiÏ slibují promûnit âesko doslova v ráj na zemi.
Tak jednoduché to bohuÏel nebude. Staãí si vzpomenout na
bezradnou ODS, která neprosadila témûﬁ Ïádn˘ ze sv˘ch minul˘ch slibÛ (nutno dodat, Ïe ne zcela vlastní vinou), na destruktivní âSSD, na lidovce a záhadného âunka a zelené, jejichÏ místopﬁedsedkynû netu‰í, co je biomasa. Kapitola sama o sobû
jsou komunisté. âesk˘ voliã to proto následující pÛlrok nebude
mít vÛbec lehké. Zvlá‰tû pokud se nenechá omámit hesly z plakátÛ a vzpomene si na uplynulé mûsíce.
adela_zichackova@economia.cz

Místo lep‰í v˘chovy ãipy

Z

atlouct rodiãÛm pûtku, trénovat tatínkÛv podpis do Ïákovské, poprat se se spoluÏákem v ‰atnû. Tak to uÏ v budoucnu
u souãasn˘ch ‰kolákÛ hrozit nebude. âím dál více ‰kol totiÏ
zavádí na ‰kolách kamery, ãipy, elektronické Ïákovské kníÏky
a tﬁídnice. Prostﬁednictvím hesla k internetové databázi má kaÏd˘ rodiã známky i docházku svého potomka jako na dlani. Kamery na chodbách a v ‰atnách pak mají kromû toho, aby se po
‰kole nepohyboval nikdo cizí, slouÏit také k vym˘cení krádeÏí
a ‰ikany. Díky zdokonalující se technice tak budou brzy ‰koláci
sledováni na kaÏdém kroku nejenom pedagogy, ale i rodiãi.
A kde je dÛvûra? nabízí se otázka. Bez dÛvûry není odpovûdnost.
Dûti by se mûly uÏ odmala uãit, Ïe nûkteré vûci si musí ﬁe‰it samy. To jim toto neustálé monitorování znemoÏÀuje.
Na druhou stranu jsou podle uãitelÛ dûti ãím dál agresivnûj‰í. V âR to zatím na‰tûstí nedo‰lo aÏ tak daleko jako napﬁíklad
ve Winnendenu nebo Virginii. Ale soudû podle záznamÛ ‰ikany,
které si dûti samy natáãejí, a pak je umisÈují na internet, je to
jen otázka ãasu. Varováním je bﬁeznov˘ pﬁípad z Nového BydÏova, kdy policie pﬁekazila bombov˘ útok studentovi místního
gymnázia.
Pomohou v‰ak tento stav zvrátit kamery? TûÏko. ·ikana se jen
pﬁesune ze sledovan˘ch prostor do tûch nesledovan˘ch, nebo si
ji ‰koláci nechají aÏ po vyuãování. Psychické t˘rání pak kamery
nezachytí vÛbec. A pokud jednou pﬁijde ten den, kdy si ãesk˘
student pﬁinese do ‰koly zbraÀ, kamerov˘ systém si s tím asi
tûÏko poradí.
Kamery jsou pouze následkem souãasné situace, rozhodnû
ne jejím dlouhodob˘m ﬁe‰ením. Mûlo by se zaãít u rodiãÛ a pedagogÛ samotn˘ch. Za rostoucí agresivitu a drzost dûtí mÛÏe
‰patná v˘chova. Rodiãe jsou v mnoha pﬁípadech pﬁíli‰ benevolentní a hlavnû mají na své dûti ãím dál ménû ãasu. A pedagogové by se také mûli snaÏit o bliÏ‰í kontakt s dûtmi. Sledování ‰kolákÛ pﬁes obrazovku a redukování dûtské osobnosti na profil na
internetu je krok zpût.
marketa_srajbrova@economia.cz
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Zastavíme omezováním emisí CO2
globální oteplování?
Pavla Krystýnová
pavla_krystynova@economia.cz

P

od vedením pﬁedsedy zelen˘ch Martina Bursíka jednali v Praze a na Kﬁivoklátu 14.
a 15. dubna ministﬁi Ïivotního
prostﬁedí EU o zmûnách klimatu
a sniÏování emisí skleníkov˘ch
plynÛ. Do celosvûtové snahy o redukci skleníkov˘ch plynÛ se pﬁi
náv‰tûvû Prahy slíbil zapojit
i prezident Barack Obama, jehoÏ
zemû v minulosti odmítla ratifikovat Kjótsk˘ protokol, v nûmÏ se
prÛmyslové zemû zavázaly tyto
emise sníÏit.
Jsou ale skuteãnû emise CO 2
pﬁíãinou oteplování Zemû? Vlivem
vût‰iny politikÛ, nûkter˘ch skupin
vûdcÛ a médií pﬁevládá mínûní,
Ïe souãasné globální oteplování
zpÛsobili lidé svou ãinností, hlavnû spalováním fosilních paliv
a s tím souvisejícím únikem oxidu
uhliãitého do ovzdu‰í. Tento názor proklamuje také Mezivládní
panel o klimatick˘ch zmûnách pﬁi
OSN, nebo-li IPCC, jehoÏ vûrohodnost ale mnozí vûdci a b˘valí ãlenové zpochybÀují.
Existuje totiÏ také druhá strana barikády, která o sobû dává
znát stále hlasitûji. Hypotézy
o dominantním vlivu skleníkov˘ch plynÛ na globální oteplování
ostﬁe kritizuje mnoho v˘znaãn˘ch
svûtov˘ch klimatologÛ, meteorologÛ a vûdcÛ, jejichÏ obory s klimatem nûjak souvisí. V âR vy‰la
v roce 2008 publikace profesora

,,

Na globální oteplování vûﬁím.
Pouze nevûﬁím, Ïe jej zpÛsobují lidé.
pÛdní fyziky Miroslava Kutílka
s názvem Racionálnû o globálním
oteplování. Podle nûj je hypotéza,
Ïe vlivem zvy‰ování koncentrace
CO2 dochází k oteplování Zemû,
neprokázaná. Profesor Kutílek
nabízí osm faktorÛ, které dle jeho názoru zpÛsobují klimatické
zmûny. Patﬁí k nim zmûny intenzity sluneãního záﬁení vzhledem
k mûnícím se parametrÛm obûÏné dráhy Zemû okolo Slunce,
zmûny sluneãní aktivity, zmûny
moﬁsk˘ch proudÛ, pohyb kontinentÛ, vliv aerosolÛ, vulkánÛ
a asteroidÛ, vliv odlesÀování
a zemûdûlského vyuÏívání pÛdního fondu a v neposlední ﬁadû
zmûny magnetického pole Zemû.
Ty podle dánské studie zveﬁejnûné v lednu 2009 vyvrací tvrzení,
Ïe ãlovûkem vytvoﬁené emise jsou
zodpovûdné za oteplování.
V âesku profesor Kutílek pravdûpodobnû jako první kritizoval
závûry Mezivládního panelu o klimatick˘ch zmûnách pﬁi OSN.

Teprve poslední dobou kritikÛ
IPCC pﬁibylo. S IPCC se profesor
Kutílek a mnozí dal‰í svûtoví odborníci shodují v názoru, Ïe globální oteplování existuje. NemÛÏe za nûj ale vzrÛst CO2 v atmosféﬁe a ãlovûk, kter˘ tento plyn
vypou‰tí spalováním fosilních paliv. Podle Kutílka ãlovûk emisemi
CO 2 zﬁejmû jen oteplování zrychluje. V Ïádném pﬁípadû to ale
není hlavní faktor v procesu.
Opakovaná tvrzení klimatického
panelu OSN zpochybÀuje i nová
studie japonsk˘ch vûdcÛ, kteﬁí
OSN obvinili, Ïe o oteplování lÏe.
Japonci zdÛrazÀují, Ïe podle nich
je oteplování ovlivÀováno pﬁirozen˘mi pﬁírodními cykly.
NeÏene se náhodou obrovská
mediální vlna tsunami na neinformované posluchaãe a diváky?
Masová hysterie pod vlivem propagandy vzniká velmi snadno.
Ministr Ïivotního prostﬁedí Martin Bursík s oblibou ztrapÀuje
prezidenta Klause za jeho postoj.

Ekonom se pﬁece v klimatologii
nevyzná. KutílkÛv názor na globální oteplování nicménû sdílí také ministr financí vlády Margaret
Thatcherové, lord Nigel Lawson,
kter˘ letos vydal knihu s názvem
Apel na rozum. Tvrdí, Ïe dne‰ní
dogma o lidmi zpÛsobeném oteplování není nic jiného neÏ útok
na lidsk˘ rozum. Globální klima
se stalo velk˘m byznysem a dnes
pﬁipadají jen v USA na jednoho
kongresmana ãtyﬁi klimatiãtí lobbisté. Kdo provádí v˘zkum na
sníÏení vstupÛ CO 2 do ovzdu‰í
nebo v˘zkum na podporu skleníkové hypotézy, dostává pro svou
vûdeckou laboratoﬁ slu‰né peníze. V souãasnosti existuje jiÏ na
650 odborníkÛ, kteﬁí veﬁejnû zpochybÀují tvrzení, Ïe lidská ãinnost vede ke zmûnû klimatu. Kdyby pﬁib˘val nejen poãet vûdcÛ-disidentÛ, ale rostl také poãet politikÛ, jak˘chsi Anti-GoreÛ, prÛrazn˘ch, mezinárodnû znám˘ch politikÛ, kteﬁí by posbírali jednotlivé
v˘zvy a petice a vytvoﬁili na jejich
základû celosvûtové hnutí, jak˘si
protipól IPCC, byla by moÏnost
rovnocenné diskuse mezi pﬁíznivci vlivu ãlovûka na globální oteplování a vûdci-disidenty, kteﬁí toto dogma zpochybÀují. Konec
koncÛ existují dva protichÛdné
filmy, Nepohodlná pravda a Velk˘
podvod s globálním oteplováním,
prostﬁednictvím nichÏ si mÛÏe
kaÏd˘ udûlat svÛj názor sám.

Rathovy zbojnické kliãky
Lukáš Pospíšil
lukas_pospisil@economia.cz
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avid Rath drze zkou‰í, kam
aÏ lze zajít. Paroubkovo eso
novû vedle hejtmanské
funkce nacviãuje i roli moderního Robina Hooda. Hrdiny, jenÏ
se nebojácnû vysmívá soudní
moci a drobn˘mi úplatky kupuje
pﬁízeÀ prostého lidu. Vyzbrojen˘
místo meãe cedulí s gentlemansk˘m sdûlením, kterou dává ‰iroké veﬁejnosti na vûdomí, kdo
Ïe to má v‰echny zmatky s nemocniãními poplatky a pﬁedev‰ím zákaz jejich vracení na svûdomí. Zmateãnû pﬁitom pÛsobí
právû Rath. A to jak poãáteãními
hysterick˘mi v˘kﬁiky o protiústavnosti a asociálnosti soudní-

ho rozhodnutí (t˘kalo se pouze
mladoboleslavské lékárny), tak
následnû uraÏen˘m zákazem
vracení poplatkÛ ve v‰ech stﬁedoãesk˘ch krajsk˘ch lékárnách.
Rathova snaha za kaÏdou cenu
obejít jasnû odÛvodnûné rozhodnutí soudu, a to jakoukoli cestou,
je dûtinsky umanutá a vrcholnû
drzá. PÛsobí spí‰e jako snaha je‰itného hejtmana ukázat uÏ teì
nerespektovanou soudní moc, jako instituci bez jakékoli autority.
A svoji osobní hvûzdu vynést je‰tû
o trochu v˘‰. Novû pomocí slevov˘ch kuponÛ. Prostﬁedku, jak
s v˘smûchem obejít zákaz z minulého t˘dne, kter˘ pﬁipraví zákazníky krajsk˘ch lékáren o tﬁicetikorunové dary.
Ale kde se bere potﬁeba Ratho-

,,

v˘ch krokÛ a úskokÛ? Respektive
kde David Rath bere oporu k tomu, aby konal tak, jak koná? Staãí letm˘ pohled do novin. V drtivé
vût‰inû je stﬁedoãesk˘ hejtman
vykreslen jako ten, kdo nûco ustaviãnû poru‰uje. Letmo sly‰ené
útrÏky hovorÛ Rathovu oporu také nevysvûtlují. Po pÛvodu je zﬁejmû nutné pátrat v nûkolikametrov˘ch frontách plnících lékárny od
chvíle, kdy chystané slevové kupony zaãnou platit. Teì se údajnû
ãeká, aÏ se vymyslí a vytisknou.
Technické problémy ostatnû nestíhají Ratha a jeho publikum poprvé. Právû kvÛli nim se nakonec
na vysvûtlující cedulce neobjevil
dodatek zveﬁejÀující kontaktní
údaje na „problémovou“ soudkyni – pr˘ se neve‰el. Pravdûpodob-

nûj‰í ale je, Ïe i David Rath poznal, Ïe pﬁestﬁelil, a zam˘‰lenou
‰Èavnatou odvetu nakonec nenápadnû stáhnul.
Utopická pﬁedstava o bezplatné zdravotní péãi pro v‰echny je
mocn˘m politick˘m sloganem.
Tak mocn˘m, Ïe na nûj veﬁejnost
jde jako mouchy na lep i pﬁes
opakované peripetie a nejist˘ úspûch. V souãasnosti nereálné sociální ﬁe‰ení je pochopitelnû líbivé. Málokdo z Rathov˘ch zastáncÛ se dokáÏe povznést nad vûc
a zváÏit pro a proti. A tak se s Davidem Rathem táhne podpora
krmená populistick˘m ideálem
bezplatného zdravotnictví. Ostatnû to je pro hejtmana chorobnû
závislého na pozornosti v‰ech Ïivotnû dÛleÏité.

Hrozí atomov˘ útok Korejské lidovûdemokratické republiky?
Pavla Klimešová
pavla_klimesova@economia.cz
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e‰tû to není ani 14 dní, co prezident Spojen˘ch státÛ americk˘ch Barack Obama pﬁedstavil vizi o jaderném odzbrojení
a uÏ se jeho pﬁedstava hroutí jako dÛm z karet. Severní Korea,
neoficiální vlastník nûkolika jadern˘ch hlavic, hraje v tomto
procesu dÛleÏitou roli. A právû
zde je kámen úrazu. Tato zemû
totiÏ v úter˘ oznaãila mírové jednání, tzv. ·estistranné rozhovory, za zbyteãné a odstoupila od
nich. Rozhodla se obnovit jaderné aktivity a pokraãovat ve v˘robû plutonia. Jako dÛvod neshody
se uvádí rezoluce OSN, která odsoudila vystﬁelení korejské rakety dlouhého doletu. Vedení státu
oznaãilo rezoluci za uráÏku, která poniÏuje lidskou dÛstojnost.
Ale co je v porovnání s touto rezolucí severokorejsk˘ reÏim, kter˘ utlaãuje a niãí Ïivoty stovkám
tisícÛ lidí? Celá situace je‰tû víc

vygradovala, kdyÏ KLDR vykázala
ze své zemû inspektory OSN
a naﬁídila odstranûní v‰ech monitorujících zaﬁízení.
Vyhrocení konfliktu
Jádro tohoto problému leÏí mnohem hloubûji v minulosti. Severní Korea se vÏdy cítila ohroÏenû,
a tak snaha vytvoﬁit jadernou
zbraÀ byla jedním z logick˘ch
krokÛ k vût‰í ochranû státu. V roce 1994 se podaﬁilo vyjednat konec atomového programu za
podmínky, Ïe USA poskytnou této zemi ropu a lehkovodní reaktor, z kterého se nedá vyrobit jaderná zbraÀ. Pﬁítomnost americk˘ch jednotek na území JiÏní Korey a jejich vojenské cviãení ale
pocit bezpeãí Severní Koreji nepﬁidával a pokus v roce 2002
zkrachoval, poté co Pchongjang
pﬁiznal, Ïe dál pracuje na svém
atomovém programu. Dohoda
byla zru‰ena a na KLDR byly uvaleny sankce. Mûli bychom zacházet jako v rukaviãkách s nûk˘m,

se vytvoﬁit atomovou bombu
a svého cíle se nevzdají, dokud
nebudou mít záruku bezpeãí.

let a nemusí se ani povést. Na
druhou stranu neohrozíme statisíce obyvatel, kteﬁí jsou na chodu státu závislé. V pﬁípadû, Ïe
pouÏijeme tlak a uvalíme na Severní Koreu sankce, mÛÏeme naru‰it stabilitu celé oblasti. Dnes
si 57 % AmeriãanÛ myslí, Ïe by
se na korejské vypu‰tûní rakety
dlouhého doletu mûlo odpovûdût vojenskou intervencí. Ale
zvládne ná‰ supermoderní, demokratick˘ a pokrokov˘ svût
unést pocit viny za smrt tisícÛ
bezejmenn˘ch? Jak je známo, vojenské akce vût‰inou nejvíc odná‰ejí nevinní civilisté.

Co s tím…
Nabízí se dvû ﬁe‰ení. MÛÏeme
buì se Severní Koreou spolupracovat anebo na ni vyvinout tlak
a donutit ji k ústupkÛm. Obû dvû
ﬁe‰ení v‰ak pﬁiná‰ejí úskalí. Pokud zvolíme spolupráci pomocí
kompromisÛ a projektÛ na vyﬁe‰ení situace v KLDR, budeme
moÏná na zlep‰ení ãekat mnoho

KLDR opět vyhrožuje
Podle nûkter˘ch ukazatelÛ se dá
nahlíÏet na vzniklou situaci zcela
jinak. Není to totiÏ poprvé, co
KLDR pohrozila odstoupením od
·estistrann˘ch rozhovorÛ a nûkteﬁí lidé uÏ neberou jejich v˘roky
váÏnû, protoÏe chápou, Ïe jsou
souãástí vyjednávání a strategie
Severní Korey. Tuto teorii mimo

…KLDR vykázala ze své zemû inspektory
OSN a naﬁídila odstranûní v‰ech
monitorujících zaﬁízení.
kdo nehraje podle pravidel? JenÏe stejnû jako kaÏdá mince má
dvû strany, dá se i na tento problém nahlíÏet rÛznû. B˘val˘ americk˘ prezident George W. Bush
oznaãil Severní Koreu spoleãnû
s Iránem a Irákem za osu zla. Vrcholní politiãtí pﬁedstavitelé
KLDR vidûli, co se stalo v Iráku
a pﬁirozenû dostali strach, Ïe jejich zemi stihne stejn˘ osud. Posílili tedy jaderné zastra‰ování,
aby mohli ãelit vojensk˘m hrozbám nepﬁátelsk˘ch sil. Pokusili

jiné potvrzuje i situace na burze
v Tokiu. Dalo by se oãekávat, Ïe
oznámení Korey, Ïe odchází ze
·estistrann˘ch rozhovorÛ, ovlivní asijské finanãní trhy. Problém
s KLDR je pro Japonsko zásadní,
od Severní Korey je dûlí pouze
Japonské moﬁe. Ale ani zde nevyvolala krize Ïádné reakce. Jedním dal‰ím moÏn˘m vysvûtlením
situace je potﬁeba prezidentské
rodiny si je‰tû více upevnit moc
ve státû.
Obamova vize
Kolik lidsk˘ch ÏivotÛ a úsilí bude
ﬁe‰ení stát, nevíme a dá se to jen
tûÏko odhadovat. ZáleÏí na rozhodnutí OSN, USA, KLDR a mnoha dal‰ích. Ale vûﬁme, Ïe v budoucnu dojde v této vûci ke zlep‰ení. Po nástupu Baracka Obamy
do úﬁadu byla KLDR vy‰krtnuta
ze seznamu zemí, které podporují terorismus. Je to zatím mal˘
krok, ale moÏná se ãasem pomûry v této zemi urovnají a dveﬁe
Severní Korey se otevﬁou svûtu.
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Jean-Claude Van Damme pﬁedstavuje svou lidskou tváﬁ

LIDÉ

Terezy Lukášové

„Dneska se sám sebe poﬁád
ptám, co jsem pro tenhle svût
udûlal. Nic! Neudûlal jsem nic,“
zoufá si v jedné scénû ikona akãních filmÛ z dob, kdy správn˘ hrdina nelikvidoval zlosyny arzenálem stﬁeln˘ch zbraní ãi nadpﬁirozen˘mi schopnostmi, ale v˘hradnû pomocí smr‰ti úderÛ a kopÛ
nûjaké z asijsk˘ch bojov˘ch technik. Tyhle ãasy jsou uÏ dávno
pryã. „Svaly z Bruselu“, jak se
belgickému karatistovi pﬁezdívá,
uÏ dávno znûjí víc jako pﬁízvisko,
za nímÏ stojí cynick˘ v˘smûch,
neÏ jako obdivné pojmenování
muÏe, jehoÏ tváﬁ (a svaly) nosili
‰koláci na triãkách.
Van Damme se v prÛbûhu let
propadl z pláten kin na videokazety a DVD. Velké filmové produkce byly nahrazeny snímky
natáãen˘mi v rumunsk˘ch a bulharsk˘ch hangárech z vlnitého
plechu se stále dokola se opakujícími nesmysln˘mi zápletkami,
miziv˘mi rozpoãty a zisky, které
náklady vrátí jen do té míry, aby
si hlavní hvûzda a producenti
pﬁipsali na úãty ‰esticifernou sumu, a je‰tû zbylo na natoãení
dal‰ího zbyteãného filmu. Tak
i Van Damme si byl nucen koneãnû pﬁiznat, Ïe pokud nechce
skonãit v propadli‰ti dûjin jako
vysmívaná ãi litovaná „b˘valá“
hvûzda, musí se z tohoto bludného kruhu dostat.
Snímek JCVD mu nabídl velkou pﬁíleÏitost, od premiéry v létû minulého roku jej provází nad‰ené ohlasy kritiky i fanou‰kÛ.
Komorní film s rozpoãtem pou-

h˘ch deseti milionÛ eur v kinech
pﬁesto propadl (zejména v tûch
americk˘ch) a utrÏil jen kolem
tﬁí milionÛ eur. Nûjak˘ zisk ale
zﬁejmû je‰tû pﬁijde z prodeje
DVD, coÏ je, jak uÏ víme, JeanClaudova odvûká doména.
Mlad˘ reÏisér Mabrouk El
Mechri si nicménû pﬁes v˘hrady
studia prosadil Van Dammovu
úãast na filmu a napsal mu scénáﬁ pﬁímo na tûlo. ZároveÀ pﬁíbûh volnû spojující realitu s fikcí
vyuÏívá jako pozadí pro utahování si z praktik béãkové kinematografie, fanou‰kovskou oslavu
svého hrdiny i jeho polid‰tûní,
nûkdy aÏ shození v oãích divákÛ.
JCVD je film nejednoznaãn˘
a zcela jinak jej budou vnímat
pﬁíznivci titulní postavy a ti, kteﬁí ho neznají nebo o nûm jen sly‰eli. Pﬁipomíná psychologické
drama, absurdní krimikomedii
a reminiscenci na kariéru, Ïivotní úspûchy i hluboké propady
belgického herce.
UÏ v úvodní akãní scénû, která
- byÈ parodická - je Van Dammova nejlep‰í za posledních minimálnû deset let, pocítíme plnou
hoﬁkost Ïivota podﬁadné hvûzdy
úãinkující v podﬁadn˘ch filmech.
Neschopní kaskadéﬁi, papundeklové kulisy, smû‰né pyrotechnické efekty a pubertální asijsk˘
reÏisér, kter˘ na hercovy protesty reaguje pohrdav˘m: „On si
snad poﬁád myslí, Ïe toãí Obãana Kanea.“
Sledujeme Van Damma, kterak u soudu bojuje za opatrovnictví své dcery, jeÏ s ním Ïít nechce, protoÏe se jí kvÛli nûmu
spoluÏáci posmívají. Prosí producenta, Ïe bude hrát zadarmo,
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■ Vyhaslá hvězda 90. let se vrací v překvapivé roli sebe sama ■ V JCVD neútočí na nepřátele, ale na city
Anna Suková
anna_sukova@economia.cz

JCVD čelí životním prohrám v melancholickém filmu určeném hlavně fanouškům.
jen kdyÏ ho nechá natoãit slu‰n˘
film ve studiu namísto dal‰ího
propadáku z Bulharska. Nemá
z ãeho zaplatit právníkÛm, kreditní karty jsou zablokované,
a kdyÏ Ïádá vlastního agenta
o pÛjãku, ten pﬁedstírá, Ïe ztrácí
signál. Zdá se, Ïe hor‰í to uÏ b˘t
nemÛÏe, ale den je‰tû zdaleka
nekonãí. Po návratu do rodného
Bruselu Jean-Claude nechce nic
jiného, neÏ se uklidit do ústraní
a dát se trochu dohromady. Shodou náhod se ale ocitne na po‰tû, která je právû obsazená trojicí amatérsk˘ch, nicménû v‰ehoschopn˘ch zlodûjÛ. Je‰tû amatér‰tûj‰í policisté v‰ak oznaãí za lupiãe ne‰Èastného herce („JeanClaude Van Damme vykrádá po‰tu, po‰lete posily!“), kter˘ je ale
jen bezmocn˘m rukojmím a má

poﬁádn˘ strach.
Zajímavou my‰lenku ukázat
dﬁíve slavného hrdinu ve filmu,
kde musí ãelit skuteãnému svûtu, v‰ak reÏisér omezil jen na uÏ
mnohokrát vidûn˘ pﬁíbûh s kli‰ovit˘mi postavami hloup˘ch policistÛ a party lupiãÛ, ve které
obligátnû najdeme jednoho zlého a jednoho hodného. Jednorozmûrné postavy sice podtrhují
Van DammÛv komplexní charakter, ale uÏ tolik nebaví a rovnûÏ
scény z po‰ty ubíhají v pﬁíli‰ pomalém tempu.
Snímku naopak pomáhá slu‰ná kamera snímající pﬁes zrnit˘
filtr, potemnûlá atmosféra a pﬁíjemnû melancholicko-satirická
nálada. Vrcholem je pak ‰estiminutová scéna, ve které JeanClaude hovoﬁí do kamery, pﬁímo

TOW Turing machine: Multimediální
pﬁedstavení tﬁetího tisíciletí v divadle Ponec
Umûlecká formace TOW odvozuje svÛj název od prvotiny The Other Window. Pokud se vám po‰tûstí zhlédnout nûkteré z pﬁedstavení (b˘vají vÏdy plnû vyprodaná a nereprizují se vût‰inou
více neÏ jednou) budete mít dost
pravdûpodobnû pocit, Ïe se
opravdu koukáte z úplnû „jiného
okna“. Snad z okna, které ukazuje budoucnost? Uskupení TOW
kombinuje pohybové divadlo
s nov˘mi médii, pﬁedev‰ím vyuÏívá efektní práce s laserem,
svûtly, hudbou a videoprojekcí.
Stál˘mi ãleny TOW jsou taneãnice a choreografka Petra Hauerová, hudebník a v˘tvarník Vladimír518, kter˘ má na starosti
práci s laserem. David Vrbík je
autorem zvukového doprovodu
a pokud skupina zrovna vyuÏívá
videoprojekci, spolupracuje
s kameramanem Jiﬁím Málkem.
Ve dnech 7. a 8. dubna divadlo Ponec uvedlo v˘jimeãnû dvû
reprízy pﬁedstavení Turing Machine, v poﬁadí jiÏ páté inscenace této skupiny, která letos vystoupila na âeském plese v Bruselu pﬁi pﬁíleÏitosti zahájení na‰eho pﬁedsednictví Evropské
unii.
Pﬁedstavení Turing Machine,
jehoÏ první verze byla poprvé
uvedena v roce 2006, vyuÏívá
technik ãerného divadla, které
ale posouvá je‰tû mnohem dál.
Skupina TOW ve sv˘ch projektech dlouhodobû rozvíjí princip
synchronizace pohybu, zvuku,
obrazu a svûtla. Tﬁi taneãníci
(kromû Hauerové vystupuje je‰tû
Zuzana S˘korová a Ondﬁej Lipovsk˘) se musí po ztemnûlém jevi‰ti pohybovat na centimetr
pﬁesnû, protoÏe laserová projek-

ce je ãasto promítána pﬁímo na
jejich tûla. Choreografie vyuÏívá
vlastností lidského oka, které se
po svûtelném záblesku vÏdy chvíli vzpamatovává, a tak pﬁestoÏe
taneãníci mají na sobû tûsné bíle
kombinézy, divák z pohybÛ vidí
pouze to, co autoﬁi chtûjí.
Neobyãejnû promy‰len˘ vizuální koncept ﬁadí jejich pﬁedstavení k tomu nejlep‰ímu, co lze
na souãasné scénû pohybového
divadla vidût. TûÏko ﬁíct, zda
tím, na ãem Turing Machine staví, je pﬁíbûh. Jde tu spí‰e o padesátiminutov˘ obraz apokalyptického prostﬁedí, v nûmÏ se pohybují postavy s lidskou siluetou, jimÏ je odepﬁena lidská tváﬁ
a jejichÏ pohyby jsou robotické
ãi zvíﬁecí.
Pﬁedstavení zaãíná zrozením
jedné postavy. Ve druhé scénû
pﬁichází, za zvuku temn˘ch beatÛ, sledujících trendy souãasné
elektroniky, do hry postava dal‰í
a pomocí svûtel se chvílemi rozdvojuje a opût spojuje. Ve tﬁetí
scénû se na podiu orgasmicky
svíjejí postavy tﬁi, pohybují se po
prostoru vsedû pouze pomocí
rukou, i kdyÏ v˘stiÏnûj‰í v˘raz by
moÏná byl pomocí „chapadel“.
Spoleãnû se pak postavy uãí
pouÏívat nabyté lidské tûlo, uãí
se chodit, bloumají prostorem,
naráÏejí na stûny. V závûru pﬁedstavení za vesmírného zvuku
v‰echny tﬁi postavy mizí v rohu
kyberprostoru, kter˘ stisknutím
tlaãítka zanikne stejnû rychle, jako se zrodil.
Pohyby taneãníkÛ jsou opravdu precizní, a aãkoli divák mÛÏe
chvílemi tápat, mÛÏe se zachytit
dokonalé estetiky a tû‰it se z dokonalého vizuálního obrazu.
Do temné hudby v nûkter˘ch
scénách promlouvá neurãit˘ mechanick˘ hlas. KdyÏ ucho pﬁivyk-

Schmitzer pﬁiznal „ukradenou“ píseÀ
Tereza Vondráková
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Kateřina Písačková
katka_pisackova@economia.cz

LASEROVÁ SHOW. Turing machine hlavou dolÛ.
ne, sly‰íme two-zero-zero-nine,
two-zero-zero-nine…2009.
Pﬁedstavení Turing Machine
je souãasné aÏ do morku virtuální kosti, která je promítána na
ohebné tûlo taneãnice. Skupina
TOW nevyuÏívá dnes tak populární audiovizuální trendy, vytváﬁí je.

k divákÛm a se slzami v oãích si
vylévá srdce. Mluví o kru‰n˘ch
zaãátcích, ﬁadû nepoveden˘ch
manÏelství, drogách, neúspû‰ích. Vzkazuje fanou‰kÛm, Ïe jim
hodnû dluÏí a hodlá to vrátit
a proná‰í patetické fráze o tom,
Ïe je hloupé zabíjet lidi. VÏdyÈ
jsou tak krásní.
Na první pohled se tak snímek jeví jako biografick˘, sotva
ale zjistíme, zda se nejedná jen
o jakousi recesi ãi pokus o‰álit
diváky emocemi. Co se z filmu
o Van Dammovi pﬁekvapivû dozvíme je, Ïe doopravdy umí hrát.
Sotva bychom ale teì mohli mluvit o jeho velkém comebacku. To
prokáÏe aÏ ãas a dal‰í filmy, se
kter˘mi pﬁijde (podle posledních
informací nyní natáãí v Rumunsku Univerzálního vojáka 3).

Na podium vchází zarostl˘, ale
s jiskrou v oku, v ruce svou dvanáctistrunnou kytaru a pomalu
usedá na Ïidli uprostﬁed pódia.
V‰echna svûtla jsou nastavena na
nûj a diváci v hledi‰ti ·vandova
divadla netrpûlivû ãekají na první
slovo. Jiﬁí Schmitzer se nemusí
ani moc snaÏit, aby na tváﬁích posluchaãÛ vyloudil úsmûv. V sále
se uvelebí dobrá nálada.
Schmitzer, kter˘ loni vydal
s velk˘m úspûchem svou ãtvrtou
desku Sbírka kiksÛ (Îivû z Balbínky), vykládá o v‰em, co ho napadne. Vysvûtluje, Ïe je zarostl˘
proto, Ïe hraje v jednom divadelním pﬁedstavení bezdomovce,
a vypráví, co o nûm napsal kdysi
nûjak˘ kritik („Jestli ãesk˘ folk
nûkam smûﬁuje, tak Jiﬁí Schmitzer v tom rozhodnû nejede.“). Povídání prokládá samozﬁejmû zpûvem. KdyÏ Schmitzerovi praskne
struna, musí si ji asi ãtvrt hodiny
sám natahovat. Neãekanou situaci vyﬁe‰í tak, Ïe popisuje svou
marketingovou strategii. Na první místo kaÏdého alba pr˘ dává

naschvál nejhor‰í píseÀ. Pﬁípadn˘ zájemce si desku pak pr˘ koupí proto, aby zjistil, zda dal‰í písnû jsou stejnû hrozné (ne-li hor‰í) neÏ píseÀ úvodní.
Dozvídáme se také napﬁíklad,
Ïe píseÀ KaluÏ Schmitzer z velké
ãásti pﬁevzal z anglické verze,
kterou kdysi sly‰el na Radio Luxemburg (v dobû komunismu
u nás zakázaná stanice). Kromû
zmínûné KaluÏe zaznívají hlavnû
písnû z alba Recitál (Hodinky,
Letní louka, Pramen) nebo Bouda (Bouda, Bynìa, Víla). Vulgarismy zpûvák nahrazuje v˘znamn˘m mrkáním, a tak je koncert
vhodn˘ i pro dûti.
Po pﬁestávce vezme Schmitzer
kytaru pevnû do ruky a hraje jako o Ïivot. Jako by si ﬁekl, Ïe uÏ
toho napovídal dost. Hraje témûﬁ
bez pauzy, bez promluv. Zpívá
jednu skladbu za druhou a diváci
se dostávají opût do varu. KdyÏ
oznamuje poslední píseÀ veãera,
je v sále cítit smutek. A tak Schmitzer dvakrát pﬁidává. Pak se
ukloní, pronese, Ïe uÏ nepﬁijde,
protoÏe vÏdy chce odcházet z divadla první, a to také udûlá.
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Fanou‰ci akãních filmÛ
80. a 90.
let se mohou svornû
poplácávat
po zádech
a vrnût blahem.
To, co pro mnohé z nich byl
dlouhá léta pouze nádhern˘ sen,
se zaãíná pomalu mûnit ve skuteãnost. Ti nejoblíbenûj‰í z jejich
akãních hrdinÛ se vrací na plátna kin. O první útok na srdce fanou‰kÛ se postaraly belgické
svaly Jeana Claudea Van Damma. Jeho nov˘ film JCVD je kritikou vysoce cenûn a o „zmoudﬁení na stará kolena“ se ve spojitosti s jeho jménem mluví ãasto.
Prav˘m „akãním nebem“ v‰ak
bude film The Expendables, kter˘ se právû natáãí. Roli reÏiséra
a hlavního hrdiny na svá mocná
bedra uvalil Sylvester Stallone.
Na place se potká s ocelov˘mi
svaly Dolpha Lundgrena, Jasona Stathama a Mickeyho
Rourka. Epizodní roliãku si vyslouÏil i dlouholet˘ pﬁítel Stallonea, nynûj‰í kalifornsk˘ guvernér Arnold Schwarzenegger.
MÛÏeme se jen dohadovat, nakolik bude drsn˘m svalovcÛm
staãit drobn˘ ãínsk˘ herec Jet Li.
Film je jedním z nejoãekávanûj‰ích trhákÛ roku 2010. Kdyby
v‰ak byl nûkdo netrpûliv˘ a chtûl
by svaly Sylvestera Stallonea vidût uÏ teì, ale v jiné neÏ hrdinské roli, mÛÏe si zakoupit DVD
Italsk˘ hﬁebec, které právû vychází. Jedná se o vÛbec první
StalloneÛv film a uÏ z názvu je
jasné, Ïe v nûm Stallone ukáÏe
víc neÏ jen odhalenou hruì.
Nudit se nebudeme ani na
hudebním poli, alespoÀ co se léta t˘ãe. Po jarním pﬁedkrmu
v podobû ZZ Top i staronov˘ch
Depeche Mode následuje hlavní
chod – bluesová legenda B. B.
King. Prázdniny zakonãí ten nejslad‰í srpnov˘ mouãník – poprvé pﬁijíÏdí jedineãní Radiohead,
jejichÏ koncert na praÏském v˘stavi‰ti je nejoãekávanûj‰í událostí leto‰ního roku. Snad frontman Thom Yorke také ukáÏe
své svaly. Znovu vystoupí i Madonna, která na speciálním
koncertû pod ‰ir˘m nebem spojí
své síly s DJem Paulem Oakenfoldem. Pozadu nezÛstávají ani
hudební festivaly. Jejich zﬁejmû
nejvût‰í hvûzdou zatím bude
Moby, kter˘ âechy nav‰tíví
v rámci Sázavafestu. Rock for
People letos ovládnou britské
kytarovky The Kooks a Arctic
Monkeys a taneãní legenda Underworld. Také mnoh˘m fanou‰kÛm kultovních Guano
Apes jistû po zji‰tûní, Ïe vystoupí na Benátské noci, srdce zaplesá. Zdá se, Ïe hudební (a zejména festivalová) scéna se koneãnû
doãkala tolik potﬁebného osvûÏení.
Bára Lukášová, Tereza Krobová
tereza_lukasova@svaly.cz

Klenoty art brut z Prinzhornovy sbírky U Zvonu
Jan Maršíček
jan_marsicek@economia.cz
Pozor! Po vstupu do expozice se
stáváte souãástí v˘stavy. Upozornûní na zaãátku v˘stavy
v praÏském Domû U Kamenného
zvonu pÛsobí ponûkud bizarnû.
Pokud nûkomu tvrdíte, Ïe se stává souãástí v˘stavy, kterou vytvoﬁili pacienti psychiatrick˘ch
léãeben, mohlo by ho to odradit
od náv‰tûvy.
Prostory gotického domu na
Staromûstském námûstí hostí
sbírku umûleck˘ch pﬁedmûtÛ vytvoﬁen˘ch du‰evnû nemocn˘mi.
Kresby, malby, koláÏe, textilie,

plastiky a texty shromáÏdil nûmeck˘ psychiatr a historik umûní Hans Prinzhorn pro Muzeum
patologického umûní v Heidelbergu. Bûhem pÛsobení na tamûj‰í klinice v letech 1919 aÏ
1921 roz‰íﬁil sbírku muzea o více neÏ 4 000 v˘tvorÛ ãtyﬁ stovek
pacientÛ. PraÏská expozice nabízí 120 peãlivû vybran˘ch exponátÛ.
V˘stava odráÏí dvû skuteãnosti, které se pojí s Prinzhornovou
sbírkou. Jednak to, Ïe se nûkterá
díla stala inspirací pro mnoho
umûlcÛ moderny - ãerpali z ní
Max Ernst, Alfred Kubin i Pablo
Picasso. Na druhou stranu právû

spojení modernistÛ s v˘tvory
du‰evnû nemocn˘ch zneuÏil
Adolf Hitler, aby dokázal „chorobnost avantgardního umûní“,
které nevyhovovalo ﬁí‰ské propagandû. Tomuto problému se
vûnuje ãást v˘stavy ve druhém
patﬁe.
Nejcennûj‰ím dílem je Hlava
ãarodûjnice Augusta Natterera,
poji‰tûná na 110 000 eur – pÛsobivû propracované dílo, které
se promûÀuje podle zpÛsobu
podsvícení. Na sv˘ch dal‰ích
fantaskních obrazech Natterer
ztvárnil napﬁíklad zázraãného
past˘ﬁe nebo osu svûta se zajícem. Jeho bezbﬁehou imaginaci

pozdûji obdivovali surrealisté.
Jasná koncepce expozice
a pﬁedev‰ím pﬁedchozí úspû‰ná
v˘stava „ART BRUT, sbírka
abcd“ z roku 2006 – to bylo podle kurátorek Ivany Brádkové
a Terezie Zemánkové hlavním
dÛvodem, proã se podaﬁilo v˘stavu po dvou letech vyjednávání uskuteãnit. Premiérové pﬁedstavení exponátÛ v Praze je o to
cennûj‰í, Ïe v zahraniãí jsou vystavovány jen vzácnû. Realizaci
v˘stavy, poji‰tûné na 1,8 milionu eur, se podaﬁilo z tﬁetiny pokr˘t granty ministerstva kultury
a praÏského magistrátu, zbytek
financovali sponzoﬁi.
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Arsenal nedal v odvetû Villarrealu ‰anci

MIMO HRU

Terezy Velikovské

LYŽE ANNY KULÍŠKOVÉ

Pro leto‰ek dolyÏováno.
Na ﬁadû je Vancouver

■ Kluby z anglické ligy ovládají Ligu mistrÛ, v semifinále jsou hned tﬁi

Hokejové mistrovství svûta
ve ·v˘carsku se blíÏí. Kdo si
ale myslel, Ïe
staronovému
kouãi Vladimíru RÛÏiãkovi se
hráãi na rozdíl od Aloise Hadamczika nebudou omlouvat,
m˘lil se. Omluvenky se mnoÏí
jako houby po de‰ti. ·ampionátu se nezúãastní Jaroslav
Bednáﬁ ze Slavie, kter˘ finále
extraligy dohrával se zlomeninou v noze. Obranu neposílí
ani Luká‰ Krajíãek z Tampy
a Radek Martínek z New York
Islanders, jenÏ nepustili t˘moví
lékaﬁi. Jsou tak po Tomá‰i Kaberlem, Pavlu Kubinovi a Jaroslavu ·paãkovi dal‰ími beky ze
zámoﬁí, kteﬁí se RÛÏiãkovi
omluvili. Ten ale i pﬁes problémy se sestavou neztrácí optimismus: „Pojedeme s tím, co
máme. V Ïádném pﬁípadû se
nebojím.“
Nejistota panuje kolem
brankáﬁského postu, stále není
jasné, kdo se postaví mezi tyãe
jako jedniãka národního t˘mu.
Na tﬁi místa v sestavû zÛstává
pût kandidátÛ. Nejvût‰ím favoritem je Luká‰ Mensator, kter˘ vychytal Karlov˘m VarÛm extraligov˘ titul. O dal‰í místa
usilují Miroslav Kopﬁiva, Jakub ·tûpánek, Alexander Salák a Martin Prusek, kter˘ má
ale od pﬁípravného zápasu se
Slovenskem problémy s tﬁísly.
Poãet omluvenek mrzí i Jaromíra Jágra, kter˘ se v reprezentaci objeví poprvé od roku 2005, kdy s t˘mem získal
zatím poslední titul mistrÛ
svûta. Tehdy byl na stﬁídaãce
ãeského v˘bûru stejnû jako
dnes Vladimír RÛÏiãka. Jágr se
objeví v sestavû uÏ na âesk˘ch
hokejov˘ch hrách, posledním
turnaji pﬁed ‰ampionátem. Ten
dnes zaãíná v Liberci, âe‰i se
·tûpánkem v brance se na
úvod stﬁetnou s v˘bûrem ·védska. V˘sledky turnaje, a pﬁedev‰ím pﬁedvádûná hra, mnohé
napoví o ‰ancích ãeského t˘mu
na úspûch.

Dvû parádní pﬁihrávky za obranu, dvû s pﬁehledem umístûné
stﬁely domácích – a ‰panûlsk˘
vicemistr Villarreal prakticky
ztratil ‰ance na postup. S Ligou
mistrÛ se nakonec rozlouãil ve
ãtvrtfinále poráÏkou 0:3 s Arsenalem.
Lond˘nsk˘ klub si pﬁivezl pro
odvetu na domácí Emirates Stadium remízu 1:1, mohl tedy
hrát i na bezbrankov˘ stav. Ke
‰tûstí 61 000 divákÛ na stadionu se ale trenér Arséne Wenger
k podobné taktice neuch˘lil.
Právû naopak – uÏ v 10. minutû prodlouÏil Cesc Fabregas
patiãkou pﬁihrávku Emmanuela
Ebouého. Dokonale tak zmátl
obranu hostÛ, ne uÏ svého spoluhráãe Thea Walcotta, kter˘ se
ocitl sám pﬁed brankáﬁem Diegem Lópezem a bez problémÛ
ho pﬁeloboval. „Theovo zakonãení bylo úÏasné. Bylo vidût, Ïe je
naprosto v klidu. Myslím, Ïe letos je‰tû nastﬁílí spoustu gólÛ,“
rozpl˘val se z branky dvacetiletého mladíka kouã Wenger. Walcott a Fabregas ukázali svou extratﬁídu a Wenger mÛÏe jen litovat, Ïe oba dlouhodobû postrádal v klíãové ãásti sezony kvÛli
zranûním.
Jeho protûj‰ek Manuel Pellegrini zaãal po inkasované
brance hnát své svûﬁence za vyrovnáním, Villarreal v‰ak v Anglii gól je‰tû nikdy nedal. A pﬁíli‰
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Radek Jozífek

TŘETÍ GÓL. Robin van Persie uzavírá z pokutového kopu skóre.
se k tomu nepﬁiblíÏil ani vãera.
Míã drÏeli pﬁedev‰ím domácí
a hráãe »Ïluté ponorky« nepou‰tûli k Ïádn˘m nebezpeãn˘m akcím.
Sami dokázali skóre nav˘‰it
v 60. minutû, Robin van Persie
skvûle pﬁihrál za obranu na kopaãky Emmanuela Adebayora
a toÏsk˘ reprezentant pﬁidal
svou pátou branku v leto‰ním
roãníku Ligy mistrÛ.
Poslední pÛlhodina se dohrávala uÏ jen z povinnosti. Oba t˘my si byly vûdomy toho, Ïe o postupujícím je jasno. Hosté se tak

soustﬁedili hlavnû na to, aby si
neodvezli vût‰í brankov˘ pﬁídûl.
Jejich obrana nakonec selhala
je‰tû jednou – uruguaysk˘ záloÏník Sebastián Eguren fauloval
v pokutovém území a van Persie
penaltu promûnil. Eguren navíc
za protesty dostal druhou Ïlutou
kartu. „Dvakrát mû pra‰til loktem mimo hru a bûhem utkání
staãil urazit celou mou rodinu.
Hodnû mû zklamal,“ komentoval
vylouãení podráÏdûného soupeﬁe Fabregas.
Druh˘m postupujícím je
Manchester United, kter˘ v od-

vetû zdolal FC Porto 1:0 díky
krásné brance Cristiana Ronalda z více neÏ 30 metrÛ. O finále
soutûÏe, jeÏ se odehraje
27. kvûtna v ¤ímû, se Arsenal
popere právû s Manchesterem.
Druh˘m finalistou bude vítûz
duelu Chelsea–Barcelona.
FC Porto – Manchester 0:1
(6. Ronaldo). První zápas 2:2,
postupuje Manchester.
Arsenal – Villarreal 3:0
(10. Walcott, 60. Adebayor,
69. van Persie z pen.). První zápas 1:1, postupuje Arsenal.

V play-off basketbalové ligy se bude hrát spí‰ o druhé místo
Adam Štěpánek
Dlouhá základní ãást je v basketbalové lize u konce. V pﬁí‰tích t˘dnech sezóna vyvrcholí vyﬁazovacími boji. Zajímavûj‰í neÏ
souboj o první místo by mohla
b˘t bitva o zbylé medailové pozice.
MuÏsk˘ basketbal má v âechách jasného vládce – Nymburk. Stﬁedoãesk˘ t˘m vyhrál
domácí ligu jiÏ pûtkrát v ﬁadû
a v‰echno nasvûdãuje tomu, Ïe
si to zopakuje i tentokrát. Po mi-

nulé sezonû sice ode‰el nejlep‰í
hráã Rado Ranãík, ale ani toto
citelné oslabení nepﬁineslo vyrovnání soutûÏe. Naopak, Nymburk v základní ãásti dominoval
více neÏ kdy jindy a prohrál zatím pouze jednou. Hlavními dÛvody jsou skvûlá obrana a ‰íﬁka
hráãského kádru. Sokolovsk˘,
Lee, Schilb, Jagodnik – co jméno, to pojem.
Nov˘ Jiãín je jedin˘, kter˘ má
aspoÀ teoretickou ‰anci sesadit
Nymburk. T˘m se dﬁívû mûnil
prakticky kaÏd˘ rok, ale v po-

sledních letech vsadilo vedení
na systematickou práci a kontinuitu. Dlouholeté opory ·aroviãe a Reinbergera vhodnû doplÀují nováãci Ubilla a Muirhead.
Moravsk˘ t˘m v‰ak doplácí na
nevyrovnanost v˘konÛ.
Za touto dvojicí je celkem velk˘ kvalitativní propad. Zbylé t˘my se pravdûpodobnû utkají
o tﬁetí místo. Dûãín pod vedením
trenéra Budínského sází na t˘mového ducha. Prostûjov má sice rozpoãet na úrovni Nymburka, ale sráÏí ho zmatená klubová

Mladíci postupují do ãtvrtfinále

Florbalisté Stﬁe‰ovic srovnali
finálovou sérii na 2:2

Daniel Režný

■ Rozhodne se ve Vítkovicích pát˘m zápasem
■ âT ukonãila pﬁenos pﬁed vyvrcholením
Helena Bušková
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âe‰tí hokejisté do 18 let na mistrovství svûta s pomocí ·v˘carÛ
postoupili mezi nejlep‰ích osm.
O postup do dal‰í ãásti turnaje
se utkají s domácími hráãi Spojen˘ch státÛ.
Po poráÏkách od Nûmecka
a Kanady mûli svûﬁenci trenéra
S˘kory namále. Museli ãekat na
to, jak dopadne zápas ·v˘carska
s Nûmci. Probíhal velmi dramaticky. Aãkoli se ‰v˘carsk˘ t˘m
ujal vedení a krátce po zaãátku
druhé tﬁetiny vedl uÏ o tﬁi branky, zápas je‰tû zdaleka nebyl
rozhodnut. Nûmci se dvûma góly
v rychlém sledu na soupeﬁe témûﬁ dotáhli a zápas nabral na
obrátkách. Nûmci se tlaãili do
branky, tvoﬁili si velké mnoÏství
‰ancí a vypracovali si nûkolik
stoprocentních pﬁíleÏitostí. Jednou dokonce musel spornou situaci vyﬁe‰it videorozhodãí. âe‰-

politika a neustálé zmûny kádru. Liberec se oproti loÀské podprÛmûrné sezónû zvedl, hlavní
zásluhu na tom mají novû pﬁíchozí Hampton a Marek. Ostatní
celky jako USK Praha, Ostrava
nebo Opava pﬁíli‰ ‰ancí na úspûch nemají.
Dne‰ní poslední kolo rozhodne, jaké t˘my se utkají v prvním
kole play-off. Pouze Nymburk
a Nov˘ Jiãín mají své postavení
jisté, od tﬁetího do osmého místa je‰tû není nic definitivní.

JE TO TAM. Reprezentanti do 18 let se mohou radovat z postupu do
vyﬁazovacích bojÛ (ilustraãní foto).
tí hráãi v té chvíli proÏívali na
tribunû hotové peklo, jelikoÏ jeden gól mohl rozhodnout o jejich postupu, ãi cestû domÛ. Na‰tûstí pro nû ‰v˘carsk˘ t˘m vãas
zabral a je‰tû pﬁed koncem druhé tﬁetiny vedl opût o tﬁi branky.

Poslední ãást byla uÏ celá v jeho
reÏii, o ãemÏ vypovídal ukazatel
skóre na konci utkání. Stav 8:3
ve prospûch ·v˘carska znamenal jediné, ná‰ postup do ãtvrtfinále. Zápas s USA se hraje v noci
ze ãtvrtka na pátek od 2:30 SEâ.
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Obhájci titulu ze Stﬁe‰ovic porazili ve strhujícím zápase finálové
série Vítkovice 5:4 na samostatné nájezdy. O vítûzi extraligy tak
rozhodne aÏ pát˘ zápas v sobotu
na hﬁi‰ti Vítkovic. Florbalové fanou‰ky rozladil pﬁístup âeské
televize, která pﬁenos zápasu
ukonãila pﬁed rozhodujícími samostatn˘mi nájezdy.
Stﬁe‰ovice v úvodu zápasu
soupeﬁe pﬁehrávaly a dvakrát
vedly o dvû branky. Pomohlo
jim i nepromûnûné trestné stﬁílení vítkovického Kolo‰e. Soupeﬁ vyrovnal aÏ v závûru tﬁetí
tﬁetiny, kdyÏ pﬁedtím nevyuÏil
pﬁesilovku pût na tﬁi. Zápas poté zdramatizovalo vylouãení
stﬁe‰ovického Jedliãky, Vítkovice v‰ak v˘hody opût nedokázaly
vyuÏít.
Následující samostatné nájezdy rozhodl v ‰esté sérii stﬁe‰ovick˘ Hlaviãka, a závûreãn˘
souboj se tak pﬁesouvá na vítkovickou pÛdu. Vítkovice by získaly titul po devíti letech, zatímco

Stﬁe‰ovice dominují extralize
posledních osm let a mají na
kontû uÏ dvanáct mistrovsk˘ch
titulÛ.
Nedûlní pﬁenos zápasu na
âT4 byl ukonãen âeskou televizí
právû pﬁed penaltov˘m rozstﬁelem, pﬁednost dostal fotbalov˘
zápas Liberce s Ostravou. âT
rozhoﬁãení fanou‰kÛ chápe. „Ty
penalty to celé zamotaly, ale
âeská televize má s fotbalem
uzavﬁené smlouvy,“ brání se ‰éf
redakce sportu Otakar âern˘.
Následující rozhodující zápas
koliduje s hokejov˘m mistrovstvím svûta, takÏe zÛstává otázkou, zda se ho doãkáme v pﬁímém pﬁenosu, anebo ze záznamu. âT v‰ak slibuje, Ïe ho tentokrát uvidíme cel˘.
Tatran Stﬁe‰ovice – 1. SC WOOW
Vítkovice 5:4 (po samostatn˘ch
nájezdech), branky: 2. Jendri‰ák, 13. Von der Pahlen, 24. Jedliãka, 27. Von der Pahlen, rozhodující nájezd Hlaviãka – 18. Suchánek, 18. Folta, 40. Toma‰ík,
53. Sladk˘. Stav série 2:2.

PÛlka dubna. Témûﬁ letní poãasí
nás láká k vodû. ZároveÀ ale
mÛÏeme vyrazit na hory, kde se
je‰tû stále drÏí dostatek snûhu
a lyÏaﬁské areály jsou v provozu.
Na ãeské pomûry zcela neobvyklá situace. Napﬁíklad v Prá‰ilech na ·umavû si o Velikonocích uÏívali bûÏkaﬁi, cyklisté
i vodáci. A na ·piãáku se lyÏovalo v kraÈasech, za jasného poãasí a na prázdn˘ch sjezdovkách.
Pravda, sníh byl hodnû mokr˘
a nejezdilo se nejlépe, ale s tím
se na závûr sezóny poãítá. DÛleÏité je sluníãko, pohoda a dobrá
nálada, která skalním lyÏaﬁÛm
a snowboardistÛm nechybí.
Proã také, kdyÏ si pﬁijeli uÏít jeden z posledních víkendÛ na
snûhu.
Leto‰ní lyÏaﬁská sezóna byla
celkovû povedená, nejen co se
mnoÏství snûhu t˘ãe. Zejména
na‰i reprezentanti opût ukázali,
Ïe aã nemáme velehory se ‰piãkov˘mi tréninkov˘mi podmínkami, dokáÏeme se dost viditelnû
prosadit ve svûtové lyÏaﬁské
‰piãce. Sjezdové ãi bûÏecké lyÏování, skikros, akrobatické lyÏování, skoky... Záhrobská, Bauer,
Kraus, Sudová. A dal‰í. Jména,
která mají v lyÏaﬁském svûtû svá
místa dosti vysoko.
Slalomáﬁka ·árka Záhrobská
jezdila letos ve Svûtovém poháru stabilnû v první pûtce, tﬁikrát
stála na stupních vítûzÛ a jednou dokonce uprostﬁed. Stﬁíbrnou pozici na mistrovství svûta
pak na konci sezóny potvrdila
druh˘m místem v celkovém
hodnocení slalomu Svûtového
poháru. V pﬁí‰tí sezónû se Záhrobská chystá získat ve své parádní disciplínû mal˘ kﬁi‰Èálov˘
globus a roz‰íﬁit svou v‰estrannost. Zejména chce pravidelnû
bodovat v obﬁím slalomu. Proã
ne. Pﬁedpoklady má.
BûÏec na lyÏích Luká‰ Bauer
sice nezáﬁil tak jako loni, kdy vyhrál co se dalo, ale to neznamená, Ïe letos nebyl úspû‰n˘. „Minulá sezóna byla v˘jimeãná. Ani
ji nejde zopakovat,“ prohlásil
Bauer. Pﬁesto se mu podaﬁilo
zajet druh˘ nejrychlej‰í ãas na
domácím ‰ampionátu v Liberci
a vyhrát závod Svûtového poháru. Naopak nevydaﬁená byla ‰tafeta na libereckém MS, kde
v‰ichni oãekávali ãesk˘ úspûch.
A co. Je to zkrátka sport. Zkuste
si vy vûãní kritici absolvovat ãást
programu lyÏaﬁe profíka. Uvidíme, jak potom budete hodnotit
jejich v˘kony.
Síla, vytrvalost, v˘bu‰nost,
psychická pohoda, chladná hlava a perfektnû pﬁipravené lyÏe.
To v‰e musí v jeden den a v jeden ãas sednout. A jde-li o ‰tafetu, musí to sednout hned 4krát.
Proã se to klukÛm v Liberci nevydaﬁilo, neví ani oni sami. Urãitû chtûli mnohem víc neÏ v‰ichni
fanou‰ci dohromady. Nevadí, na
olympiádû ve Vancouveru to vyjde.
Mezi dal‰í adepty na olympijskou medaili patﬁí i akrobatická
lyÏaﬁka Nikola Sudová, která letos získala bronz na MS, a vítûz
Svûtového poháru ve skikrosu
Tomá‰ Kraus. Olympijské hry se
kvapem blíÏí. Kolik pﬁivezou na‰i lyÏaﬁi medailí se dovíme za
necel˘ rok. Pﬁíznivci lyÏování,
tû‰te se!
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