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Čtyřicet hodin boje za státní rozpočet
Rekordních čtyřicet hodin trvalo jednání Poslanecké sněmovny. V prvním čtení byly schváleny příjmy, výdaje
a schodek státního rozpočtu na příští rok. O snížení podpory stavebního spoření se bude jednat dnes večer.
Návrh rozpočtu získal podporu
102 koaličních poslanců, proti hlasovala opozice a bývalý poslanec
koaličních Věcí veřejných Stanislav
Huml. Podle sociálních demokratů
je plán kromě jiného nerealistický
a postavený na nesprávných číslech.
Schodek by měl při příjmech ve výši
1,085 biliónu korun klesnout oproti
letošku ze 135 na 105 miliard. Závěrečné schvalování se plánuje na 14.
prosince.
O zákoně hlasovali poslanci od
úterý až do půl čtvrté dnešního rána, čas protáhly zejména zdlouhavé
projevy sociálních demokratů. K výtkám opozice se kriticky vyjádřil ministr financí Miroslav Kalousek.
„Umíte jenom nadávat a zdržovat,“
prohlásil, „ráno jsem měl radost, že
opozice slíbila, že nebude obstrukcemi bránit schválení rozpočtu. Nenabyl jsem ale jiného dojmu, než že
se jedná o obstrukce. A jestli to byla
seriózní debata, tím hůř.“
Dnešní hlasování zatím pozdržují
čtyři mimořádné schůze, které si vyžádala ČSSD. Sociální demokracie
se údajně chystá brzdit i schvalování dalších reformních zákonů, které
horní komora vrátila nebo vetovala.
V Senátu má totiž opozice převahu.
Sněmovna dnes plánuje projednávat vládní návrh na snížení státní
podpory stavebního spoření. Hlasování se má uskutečnit kolem šesté
JANA KUMHEROVÁ
hodiny.

Slova nesouhlasu měla opozice na jazyku i na transparentech.

Středeční odvolací soud v Londýně
rozhodl o vydání Juliana Assange do
Švédska. Tam má být zakladatel serveru WikiLeaks souzen na základě eurozatykače, podle něhož Assange čelí
nařčení ze sexuálního obtěžování
a znásilnění. Ve Švédském království
má k celé kauze podat vysvětlení. Zatím nebyl z údajných provinění obžalován.
K incidentu mělo dojít v průběhu
srpna roku 2010. Tehdy podle obvinění Australan pohlavně obtěžoval
a zneužil dvě své bývalé spolupracovnice, dobrovolnice z WikiLeaks.
Assange sice nepopírá, že měl s ženami pohlavní styk. Zároveň ale odmítá, že by k něčemu došlo proti vůli žen
nebo dokonce bez jejich vědomí, jak
uvádí jedna z nich. Tu prý Assange
zneužil, právě když spala. Kvůli těmto
obviněním švédská prokuratura vydala na Juliana Assange evropský zatykač
a chce ho na svém území vyzpovídat.
Assange ale tvrdí, že za vším stojí
vláda USA, které je 40letý Australan
trnem v oku právě kvůli společnosti
WikiLeaks a právě jejím prostřednictvím Assange v minulosti uveřejnil několik tajných dokumentů, týkajících se
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Hlava WikiLeaks poputuje
do Švédska

hlavně ekonomiky Spojených států
amerických a kontroverzních detailů
z jejich misí na Blízkém východě. Proto se Assange obává svého vydání do
USA, které je podle jeho slov ze Švédska mnohem pravděpodobnější než
z Velké Británie. Dále uvádí, že ve Spojených státech by s ním bylo zacházeno jako s vlastizrádcem a podle federálních zákonů by pak skončil na Guantánamu nebo rovnou v cele smrti.
Assangeovi právníci se mohou proti
včerejšímu rozhodnutí soudu do 14
dnů odvolat. Pokud budou jejich námitky shledány neodůvodněnými, bude Assange vydán do Švédska během
deseti dnů.
MARTIN HOLZKNECHT
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ze světa a z domova
Šance pro Sýrii
Syrská vláda po osmi měsících brutálního násilí v ulicích přijala včera mírový plán. Ten by měl pomoci ukončit
zbytečné krveprolití. Podle agentury
AFP Sýrie přistoupila na úplné stažení
armády z ulic, propuštění zatčených
a přístup zahraničních médií do země.
„Šéfredaktor Mohamed“ popudil
islamisty
Obětí žhářského útoku se stala v noci
z úterý na středu pařížská redakce
francouzského satirického časopisu
Charlie Hebdo. Molotovův koktejl zničil počítače a další kancelářské vybavení týdeníku. Útok přišel den poté,
co list oznámil, že šéfredaktorem příštího vydání bude prorok Mohamed.
Časopis tak chtěl upozornit na vítězství islamistické strany v tuniských
volbách. Při útoku nebyl nikdo zraněn.
Útočníci také napadli internetové
stránky listu, kam umístili obrázek
mešity s nápisem „Není jiného boha
kromě Alláha“.
Referendum v Řecku zřejmě
nebude
Hroutí se plán premiéra Papandrea na
uspořádání referenda o účasti Řecka
v eurozóně, které se mělo konat začát-

kem prosince. Plán odmítl ministr financí Venizelos a postupně se k němu přidávají další ministři a provládní
poslanci. Na pátek je navíc naplánováno hlasování o důvěře vládě
v athénském parlamentu, kde má vláda těsnou většinu jednoho hlasu. Jedna z provládních poslankyň už prohlásila, že zítra premiéra nepodpoří. Ministr Chrisochoidis zase uvedl, že původní evropský plán na záchranu by
měl parlament schválit co nejdříve.
ONDŘEJ MACKA
Slovanská epopej se chystá
do Prahy
I přes protesty části veřejnosti začaly
dnes přípravy na převoz Muchovy epopeje z Moravského Krumlova. V dopoledních hodinách se před pražským
magistrátem konala demonstrace proti převozu cyklu. Obyvatelé Moravského Krumlova předali magistrátu petici, ve které požadují, aby dílo zůstalo
na Moravě. Odpůrci stěhování vytýkají
pražským galeristům necitlivý přístup
k plátnům a také poukazují na fakt, že
Praha nemá vhodné prostory pro vystavení díla. Magistrát na stěhování
trvá, neboť má být podle něj epopej
vystavena v hlavním městě.

Cenu Josefa Škvoreckého
má Martin Ryšavý
Předávání literárních cen Josefa Škvoreckého proběhlo včera večer v Malé
Pellévově vile v Praze. Ocenění obdržel Martin Ryšavý za prózu Vrač, za
kterou již letos získal Magnesii Literu.
Kniha zaujala porotu svou formou.
Jedná se o monolog hlavního hrdiny,
který komentuje absurditu života
v Rusku. Předchozí autorův román Cesta na Sibiř kritici přijali nadšeně, masovou oblibu u čtenářů si však nezískal.
Podezřelí soudci z Litoměřic
zbaveni funkcí
Dva litoměřické soudce dnes odvolal
ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Oba
jsou podezřelí z přijímání úplatků
a zneužití pravomoci. Zbavení funkce
je pouze dočasné, další postup záleží
na rozhodnutí soudu. Spolu s nimi je
obviněna i zapisovatelka soudu a Pospíšil nevylučuje, že počet obžalovaných vzroste. Jeden z obviněných, Josef Knotek, již byl v minulosti vyšetřován v souvislosti s podobným případem, soud ho ale nakonec viny zprostil.
LUCIE PALKOSKOVÁ
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AIDS - taková horší sebevražda
Společnost Art for life pořádá tento týden už čtvrtý ročník stejnojmenného
benefičního projektu, který je součástí boje proti HIV.

Foto: oficiální kampaň Art for life
AIDS je velmi zákeřná a hlavně nevyléčitelná nemoc, kterou se denně
jen u nás v průměru nakazí jeden člověk. Vir HIV, který tuto chorobu způsobuje, přežívá pouze v tělních tekutinách, a proto je obtížnější se jím nakazit, například oproti viru chřipky,
který můžeme vdechnout. Přesto se
v České republice od počátku tohoto
roku nakazilo už 114 lidí a počet dále
stoupá.
Příčiny neustále se zvyšujícího čísla
jsou dvě. Jednak je téma AIDS neslučitelně spojené se sexem a o něm, ač
ve společnosti už dávno není tabu,
většina lidí stále nerada hovoří. Za
druhé, řada lidí má o této nemoci nedostatečné či zkreslené informace
a hlavně si myslí, že AIDS je už vyřešené téma a jich se netýká. Celých

82 % obyvatelstva tento nesmyslný
názor zastává, jenže opak je pravdou.
Jak už jsme si dokázali na číslech, počet nově nakažených nezadržitelně
stoupá a v posledních pěti letech vždy
přesáhl stovku. A to jsou jenom oficiální údaje. Skutečnost může být třikrát
až pětkrát horší.
Společnost Art for life, založená za
účelem šířit osvětu právě v této oblasti, pořádá už čtvrtý ročník stejnojmenného benefičního projektu, jehož cílem je nashromáždit co nejvíce peněz
na preventivní činnost. Tváří projektu
se letos stala Bára Basiková. Celý listopad budou moci Češi finančně přispět na pořádání osvětových besed
o HIV/AIDS na školách. Výstavami,
koncerty i divadelními představeními
budou pořadatelé varovat před riziky

tohoto onemocnění. Součástí projektu je představení kalendáře třinácti
známých osobností a Týden bezplatného testování na HIV.
Testování probíhá v Domě světla
na Praze 8 a je vhodnou příležitostí
pro ty, kteří si myslí, že by nakaženi
být mohli, ale dosud neměli čas nebo
odvahu přijít. Akce probíhá do pátku,
ale lidé se po jejím skončení mohou
nechat otestovat i každé pondělí
a středu. A to rovněž zadarmo.
„Každý, kdo na test přijde, nejprve
podstupuje rozhovor s odborníkem,
který se týká především jeho dosavadního sexuálního života. Z dotazníku
vyplyne například to, zda se člověk dopustil nějakého rizikového chování
a zda už od té chvíle uplynuly alespoň
dva měsíce. Pokud je tato doba kratší,
odchází člověk bez testu s pozváním
na jiný termín. Virus HIV lze v testu
rozpoznat právě až po dvou měsících
od nákazy. Po rozhovoru následuje
klasický odběr krve, člověk dostane
číslo, se kterým o týden později přijde
pro výsledky. Jméno nikde neuvádí.“,
vysvětluje k postupu testování Lukáš
Sapík, PR manager společnosti Art for
life, která akci zaštituje.
Tím, že se lidé přijdou otestovat,
ochrání sebe i druhé. Včasné zjištění
nákazy a následná léčba totiž dokáže
život nejenom prodloužit, ale i zachránit. Toto si však stále spousta lidí neuvědomuje a přichází k lékaři až v klinicky rozvinutém stádiu infekce. Lukáš Sapík upozorňuje, že i přes pokrok
ve vývoji léků nakažení lidé nežijí
plnohodnotně. A Bára Basiková ve
svém shotu pro tento projekt dodává:
„Dej si bacha. AIDS je totiž taková horší sebevražda.“
MICHAELA NOVÁKOVÁ

Cannes – letos už podruhé
Červený koberec. Luxusní vozy. Tisícovka
akreditovaných novinářů, lačnících po každém slově. Někteří hosté patří mezi nejznámější na světě, jiným byla až do nedávna
věnována jen minimální pozornost. Místo
optimismem naplněného jara se však píše
depresivní listopad. Veškerá pozornost se totiž netočí kolem filmových hvězd, nýbrž kolem státníků G20.
Největší nárůst popularity „utrpěl“ řecký
premiér Papandreu. Zazářil po boku svých
kolegů z Německa a Francie díky trháku
„Referendum“, který, jak naznačila noční
jednání, by měl mít premiéru 4. nebo 5.
prosince letošního roku. Podmiňovací způsob zde nepoužívám samoúčelně. S odka-

zem na nejnovější informace přijde řecký
premiér o nadpoloviční většinu v parlamentu. Opozice ve spolupráci s přeběhlíky pak
může distribuci „Referenda“ do řeckých domácností zcela zhatit. Kritiky se Papandreovi dostává jak z vlastních řad, tak ze strany Německa či Francie. Merkelová a Sarkozy odmítají investovat peníze ze zdrojů eurozóny do filmu, jehož scénář by je mohl
poškodit. Formulace otázky tedy zásadně
ovlivní finální výsledek referenda.
V souvislosti s Canneským festivalem si
automaticky vybavím Zlatou palmu – ocenění, které získaly filmy kalibru Pulp Fiction či o více než dvacet let starší Taxi Driver.
Předpokládám, že jediný, kdo si letos může

ex-post odvézt Zlatou palmu v podobě uvolnění dalších částí záchranného fondu, je
právě řecký premiér Papandreu. Ale pouze
za předpokladu, že scénář „Referenda“ napíše tak, aby se zalíbil producentům ze strany eurozóny. Do budoucna se jistě dočkáme
mnoha dramat, podobajících se tomu řeckému.
V Cannes se divácká cena neuděluje.
Přitom bych jí strašně rád honoroval všechny ekonomické subjekty. Ale až tehdy, kdy
se za evropskou krizí ohlédneme a řekneme
si: „Krize je za námi, takhle už ne“. Zatím
můžeme čekat na režiséra, který sklidí ovace
ze strany médií, filmařů i diváků.
VOJTĚCH HEŘMÁNEK

3. 11. 2011
Medaile pro spřízněnou duši
Když se 28. října udělovala ocenění 21 významným osobnostem, prezident
Václav Klaus neopomněl obdarovat medailí Za zásluhy také známého klimatologa George Jiřího Kuklu. Jak je všeobecně známo, tento vědec žijící a působící ve Spojených státech si s prezidentem notuje hlavně v otázce globálního
oteplování. Chválil také Klausovu knihu Modrá, nikoli zelená planeta a angažoval se při tvoření sborníku Václavu Klausovi vydaného u příležitosti prezidentova sedmdesátého jubilea. To vše by mohlo vzbudit pochybnosti, zda nejde ze strany Václava Klause o projev vděku či o druh „revanše“ vůči příteli.
Fakta však mluví jinak. Kolumbijská univerzita našeho vědce již v roce 1969
pozvala na svou akademickou půdu, vycestovat se československému občanovi podařilo až za dva roky, vrátit však už nikdy. Za oceánem dosáhl Kukla
velkého vlivu, radil například prezidentovi Richardu Nixonovi a Georgi W. Bushovi a zasadil se o nepodepsání Kjótského protokolu, který zavazoval signatáře
k drastické eliminaci oxidu uhličitého. Kromě toho analyzoval klima severoamerického kontinentu, vystupoval na konferencích a dodnes působí v oblasti
vědy. Předání medaile bylo příležitostí, jak věhlasnému geologovi ukázat, že
si ho vážíme i doma.
Na rozdíl od udělování milostí, které je v poslední době předmětem debat,
to tedy vypadá, že všechny osobnosti, nevyjímaje pana Kuklu, byly oceněny
IVA MELÍŠKOVÁ
právem.

Sedm! Číslo bijící na poplach
Sedm miliard lidí. To je alarmující populační
hranice, která byla Fondem OSN pro otázky
populace (UNFPA) stanovena na pondělí 31.
10. 2011. Pravděpodobně jí bylo dosaženo
narozením jisté Danicy May Camachové na
Filipínách. Dalšími adepty na „letošního” jubilanta byli Pjotr Mikolajev z Kaliningradu
či holčička Nargis původem z Indie. Zda nakonec svůj triumf získal ten či ten, však není
problémem současnosti. Tím je spíše skutečnost, že populace naší planety nezvladatelně
roste a zdrojů, které nám zajišťují přežití, naopak rychle ubývá.
Na tento problém již minulý týden veřejně
upozornil generální tajemník OSN Pan Kimun. Hovořil o nedostatku jídla i potřebě svobody projevu a svobody vychovávat vlastní
děti v míru a bezpečí. „Všechno, co chcete pro
sebe a vynásobíte to sedmi miliardami,” řekl
studentům Nest+m High School v New Yorku.
Voda, nerostné suroviny, potrava, práce,

peníze, vzdělání. To všechno jsou aspekty života na Zemi, které dnes většina z nás bere
jako samozřejmost. Pouze minoritní část si
však uvědomuje, že následkem růstu populace
vyžaduje fungování společnosti obrovské
množství energie, které je třeba vyrábět čím
dál tím víc. Planeta je přelidněna, to už je
dlouho obecně známo.
Rychlému nárůstu obyvatel se kupříkladu
roku 1979 pokusila zabránit Čína tak zvanou politikou jednoho dítěte. Tehdy počet jejích
občanů tvořil celou třetinu světové populace.
Touha mít syna však vedla k častému usmrcování novorozených holčiček. Takový Bangladéš se naopak pyšní nálepkou nejhustěji
osídleného státu světa. Jestli je vůbec možné
růst obyvatelstva jakkoli usměrnit, je ve hvězdách. Faktem ovšem zůstává, že zdroje na této
planetě takovou populaci nikdy nedokážou
pokrýt. A to ani v případě, že by nás sedm
miliard ve skutečnosti nebylo.
JOHANA ŠIDÁKOVÁ

Vše nejlepší, Československo
Nebát se a nekrást, tak znělo slavné
motto Tomáše Garrigue Masaryka,
prvního prezidenta Československa,
bojovníka za svobodu a právo a v neposlední řadě výjimečného vzdělance.
Těžko říct, jestli dnes naše republika
žije podle tohoto výroku. Ale pojďme
se vrátit zpět k našemu, podle všeho
nejvýznamnějšímu státnímu svátku,
tedy 28. říjnu, a jeho 93. oslavám.
Ty proběhly po několika městech
republiky, ale zraky se samozřejmě
upíraly nejvíce na Prahu. Prezident
Klaus oslavy zahájil na Vítkově, kde
položil věnec k Národnímu památníku. Později došlo i na vojenskou přehlídku, kde 500 nových vojáků složilo
přísahu, a na jmenování nových generálů. Oslavy pak tradičně vyvrcholily udílením státních vyznamenání.
Nejzajímavější byl příběh řádové sestry Anny Magdaleny Schwarzové,
která obdržela Řád Tomáše Garrigue
Masaryka. Bojovnice za demokracii
a lidská práva, jíž život ničili jak nacisté, tak později komunisté spolu

s agenty StB dnes žije v klášteře
v Polsku.
Slavnostní den se ovšem neodehrával jen v příznivém duchu. Dělnická
strana sociální spravedlnosti Tomáše
Vandase se sešla spolu s několika desítkami příznivců na magistrátem zakázaném mítinku v Havířově. Toto ultrapravicové uskupení přirovnávalo situaci v Česku k totalitě a horlivě navrhovalo odsunutí nepřizpůsobivých
občanů z města.
Prezident Klaus citoval ve svém večerním projevu, že žijeme ve světě,
který si namlouvá, že si se vším poradí, neboť na to má internet, Google
a Wikipedii, umělou inteligenci, ale
i politickou korektnost a technicky dokonalé, přímo orwellovsky vybavené
tajné služby.
Vlajek na domech českých občanů
ubývá. Mnozí obyvatelé našeho státu
také postupně zapomínají, co vlastně
oslavujeme. A nejenom Tomáš Vandas je toho důkazem. Smutné.
JANA SAMŠUKOVÁ
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KomiksFEST! bez hranic
V Praze probíhá od 28. října již šestý
ročník mezinárodního komiksového
festivalu KomiksFEST!. Vernisáže se
konají na různých místech po Praze,
hlavní část programu proběhla během
komiksové soboty ve smíchovské
MeetFactory.
Festival nabízí bohatý program, kromě tradičních přednášek zahrnuje celotýdenní menu také besedy s autory,
divadelní představení, křty knih, filmové projekce, výstavy a workshopy. Mezi
novinky patří právě probíhající expozice mladých českých tvůrců v prostorách pražského metra, divadelní zpracování Barbarelly či manga sekce. KomiksFEST! svědčí o tom, že komiks má
široký záběr a zasahuje do rozličných
uměleckých žánrů a směrů.
Na festivalu nebudou chybět ani
slavní hosté, účast potvrdil například
famózní autor obálek Sandmana Dave
McKeane, ruský výtvarník Konstantin
Komardine, Frederik Peeters ze Švýcarska či francouzský výtvarník a režisér
Pascal Rabaté, oceněný letos za nejlepší režii na MFF Karlovy Vary.
Festival není jen přehlídkou kreslených hrdinů, ale je také soutěží. Na slavnostním zakončení 5. listopadu v Bio
Oko se bude udílet výroční komiksová
cena MURIEL a nová cena ARNAL.
Celý festival tradičně pořádá revue
Labyrint a občanské sdružení na podporu komiksu Seqence. Hlavními partnery letošního ročníku jsou Dopravní
podnik hl. m. Prahy a BU2R.
ELIŠKA JUNKOVÁ

Výstava Zuzany Mináčové
Dvorní fotografka karlovarského filmového festivalu od dnešních osmnácti
hodin vystavuje v budově pražského
Slovenského institutu cyklus fotografií
Zastavení na cestě. K vidění budou portréty hereček a do nich zakomponované
prvky přírody, zátiší starého židovského
města a výtvarně pojaté krajiny. Hvězda
české a především slovenské fotografie
po propuštění z koncentračního tábora

Zítra v sedm hodin večer začíná v Divadle Archa přehlídka undergroundových legend 60. a 70. let. Návštěvníci se
mohou těšit na dvoudenní session řady stoupenců tuzemského podzemního hnutí s trefným názvem Pocta českému undergroundu. Na scéně nebudou chybět nesmrtelní The Plastic
People of the Universe, mnohými proklínaný a Hradem opěvovaný umělec
Milan Knížák, skupiny Půlnoc a Umělá
hmota, básník J. H. Krchovský a mnoho
dalších. Skutečnou undergroundovou
lahůdkou pak bude vystoupení kapely
DG 307, která zahraje svůj počin Uměle
dochuceno, zatím všehovšudy prezentovaný pouze dvakrát.
Svůj prostor na vedlejší scéně dostanou i praví kmotři českého under-

Osvětim a absolvování bratislavské
Školy průmyslového designu pracovala
mnoho let ve Slovenském filmu, kde se
věnovala reportážní a umělecké fotografii. Fotila na filmových festivalech,
ale i v malých ateliérech, vynalezla několik technik, dnes používaných v digitální fotografii. Výstava více než čtyřiceti fotografií potrvá až do 6. 12. 2011.
NIKOLA CHOMÁTOVÁ

groundu, básnící Ivan Martin Jirous
zvaný Magor a František Čuňas Stárek
i písničkářka Dáša Vokatá. „Prostory Archy jsou vyhlášené svou dobrou akustikou. Jsou však také dostatečně členité, takže v něm může probíhat několik
programů současně,“ tvrdí Vladimír
Drápal za společnost Guerilla Records,
k jejímuž 10. výročí existence je vlastně
celý festival uspořádán.
Guerilla Records je s undergroundovou scénou spřízněna víc než kterákoli
jiná nahrávací společnost u nás. Vydává hudbu převážně 70. a 80. let, ale nemá problém ani s podporou mladých
kapel, které ve své tvorbě zachovávají
odkaz českých undergroundových začátků.
SABINE KEJLOVÁ

Film vzniklý za 48 hodin
Foto: Z výstavy Tygři z Východu, ilustrace Jozef Gertli (Danglár)

hlava sklízela i letos veliký úspěch. Největší akce svého druhu ve střední a východní Evropě se každoročně ujímá role velice důležité: totiž shromažďuje, vybírá, vysílá a předává dál dokumentární
žánr jako takový. Snaha zachytit svět
nebo daný problém bez světel, maskérů
a herců je to, čím se dokumentární snímek stává výjimečným. Ať už režisér zachycuje problém humanitární (jako vítězný snímek v sekci Mezi moři dokumentaristy M. Marečka Pod sluncem
tma, který vyhrál i diváckou cenu a zachycuje českou humanitární pomoc v
Zambii), či historický, etnický a spole-

čenský, vždy se snaží ukázat situaci tak,
aby byl divák nucen sám si utvořit názor
a nadhled, který se režisér snaží zachytit
přímo z místa, věrohodně a působivě.
Festival odráží skutečnost, že se lidé
dokumentem zabývají stále více. Společnost chce znát dění v rozvojových,
totalitních či humanitárně postižených
zemích po celém světě, protože i přes
vyspělou zpravodajskou techniku tohoto století je pravidlem, že právě dokumentární snímek zachytí situaci tak, aby
si člověk uvědomil, že třeba krize eurozóny není nic tak hrozného.
ONDŘEJ NOVÁK

Perfektní dny podle režisérky Alice Nellis
I ženy mají své dny a ty dny jsou perfektní. Pod poněkud zavádějícím názvem vypráví Alice Nellis příběh Eriky
(Ivana Chýlková), prototypu úspěšné
ženy. Má vlastní televizní show, byt
s výhledem na Prahu a svobodu. Něco
jí ale chybí. Dítě. Jak situaci vyřešit?
Obsah je jasný. Perfect Days – I ženy
mají své dny bude prvoplánová, prázdná a neinvenční podívaná pro čtenářky
lifestyle magazínů, které omrzela Ordinace v růžové zahradě. Vlastně to je
pravda. Prvoplánové, prázdné a neinvenční ale Perfektní dny úplně nejsou.
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Svět dokumentárního filmu na Vysočině
V minulém týdnu se uskutečnil Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava. Během šesti dnů mohli diváci
zhlédnout desítky snímků z celého světa rozdělených do skupin, například
Mezi moři – nejlepší film mezi Baltem
a Jadranem, nebo Opus Bonum – nejlepší světový dokument. Do programu
patřil také samostatný oddíl Experiment, který se snažil poukázat na pestrou škálu metod a témat tohoto žánru
u nás i ve světě. Vítězné snímky nyní
putují na projekci do pražských kin.
I přesto, že druhý den festivalu vyhořel stan s doprovodným programem, Ji-

FLEŠ

Na to je Nellis až moc velký profesionál.
S látkou si hlavně dokonale rozumí.
Komedii podle předlohy Liz Lochhead
režírovala s úspěchem v Divadle Na zábradlí. A na stříbrné plátno teď neexpandovala zbytečně. Její film není divadlo ve filmu (zdravíme Odcházení
Václava Havla). Nellis se médium nebojí využít, míří do exteriérů a postavám dává nové rozměry. Divadlu přesto
skládá půvabnou poctu: ve filmu uvidíme fenomenální vystoupení souboru
La Putyka.

Po Nesvatbově a Generaci singles
pak Perfect Days představují další filmový příspěvek k tématu singles. Odlehčený příspěvek. Nellis svůj pátý celovečerní film pojala jako čirou komedii a naštěstí se povětšinou vyvarovala
laciného humoru: vsadila raději na ironii a nadsázku. Perfektní dny nebudou
komedií roku (tou je Nic proti ničemu
Petra Marka), přesto bych je spíš než
k Ženám v pokušení přirovnal k Sexu ve
městě. Zlobí mě ale ta poslední půlhodina. To není Sex, to je nefalšovaná RůJAN ŠKODA
žovka.

V pražské Lucerně se v sobotu 29. října
uskutečnil maraton krátkometrážních
snímků, natočených v rámci soutěže 48
Hour Film Project. Přehlídka probíhá
ve sto světových městech, letos se koná její jubilejní 10. ročník.
Tvůrci měli za úkol natočit za 48 hodin film v rozsahu čtyř až sedmi minut.
Do každého snímku navíc museli zakomponovat rohlík, fiktivní postavu
spisovatelky pohádek Evy Kublíkové
(popř. spisovatele Tomáše Kublíka)
a větu Sny se vážně můžou splnit. Žánr
si pak zástupce každého týmu vylosoval z klobouku. Letos se do soutěže při-

hlásilo pětadvacet týmů, z nichž devatenáct splnilo kritéria. Po zhlédnutí
soutěžních děl měli diváci možnost
hlasovat pro nejlepší snímek. Cenu diváků obdržely počiny Hero by Mistake
a Mechanický Mstitel. Celkovým vítězem se stal lehce kontroverzní film No
Country for Young Men, který je plný
vulgarit a explicitních sexuálních scén.
Režisér vítězného snímku, student FAMU Robin Kvapil, obdržel cenu v podobě letenky do Taosu v Novém Mexiku,
kde se budou promítat nejlepších filmy
vzešlé ze soutěže.
DANIELA EŠNEROVÁ

Festival Mezipatra v Brně
Queer filmový festival odstartoval již
podvanácté v Brně. Jedná se o specializovanou soutěžní přehlídku, která má
divákům přiblížit život sexuálních menšin. Užitím termínu „ queer“ v názvu
chce akce upozornit na panující heteronormativitu, tedy přesvědčení, že heterosexualita je jediná normální a přirozená orientace.
Slavnostní zahájení začalo promítáním filmu Sametová extáze a pokračovalo následnou párty ve foyer kina.
Mezipatra uvádí kolem stovky filmů
různých žánrů v soutěžních i nesoutěžních kategoriích. Návštěvníci se mohou těšit i na retrospektivní přehlídku
kinematografických děl z dílny Todda
Haynese, hlavního festivalového hosta,
a také na snímek natočený na motivy
románu Virginie Woolfové Orlando.

Mezi další filmy, které budou uvedeny,
patří snímky: Dědečku, jsi má femme
fatale, Romeo a Romeo nebo komedie
Tři holky a mrtvej dýler.
Snímky budou bojovat o Cenu odborné poroty, ve které mimo jiné zasedá filmový kritik Boyd van Hoeij, pro
nejlepší celovečerní hraný film, o Cenu
studentské poroty, jejíž členkou je Kristýna Dufková, za nejlepší krátký film
a o Diváckou cenu za nejlepší film.
V Brně akce potrvá až do 8. listopadu
a následně se přesune do Prahy, kde se
bude konat od 10. do 16. listopadu
v sálech kina Světozor a Lucerny. Ozvěny festivalu proběhnou v Ostravě od
14. do 17. listopadu, Plzni od 22. do 26.
listopadu a Olomouci od 25. do 29. listopadu.
VALENTYNA POLYAKOVA

Miss UK aneb Přemysl trnem mezi růžemi

Foto Matěj Vaněček

Miss Univerzity Karlovy má za sebou
své první kolo. A nutno říci, že skutečně
zdařilé! O titul nejkrásnější studentky
nejstarší univerzity ve střední Evropě
se dne 29. října v hotelu Intercontinental utkalo celkem třicet osm finalistek.
Což je na první ročník úctyhodné
množství. Není divu, žádnému bystrému oku dozajisté nemohl uniknout seznam exkluzivních a lukrativních cen
pro vítěze, mezi něž patří především
smlouva s prestižní modelingovou
agenturou Czechoslovak models.

Zlatý hřeb večera (tedy odpoledne)
měl ale teprve přijít. Mezi uchazečkami
(a zejména během promenády plavkách) se totiž vyskytl jeden pozoruhodný úkaz. Přemysl Adamec. Devatenáctiletý student žurnalistiky přišel do hotelu Intercontinental reprezentovat
svou fakultu jako právoplatný účastník.
„Je to můj celoživotní sen, už od malička chci být Miss Univerzity Karlovy,“ vypráví zasněně Přemysl, „chtěl bych
především světový mír a zachránit pandy a hlavně tygry.“ Ale konec vtipková-

ní. Jaký je tedy pravý důvod žurnalistovy kandidatury na královnu krásy? Sázka. O co se v ní jednalo, však zůstalo tajemstvím.
Na castingu tedy bylo skutečně z čeho vybírat. Do finále se nakonec probojovalo celkem osm finalistek a dvě náhradnice. Přemysl ale ostrouhal. Která
ze sličných dam dosáhne na titul Miss
Univerzity Karlovy, se dozvíme 1. prosince během galavečeru v pražském
klubu Roxy.
ANDREA ŠAFÁŘOVÁ

4 FLEŠ

sport

3. 11. 2011

Vrbata vstřelil dva góly. Jágr opět bodoval
Ve třech zápasech NHL v noci na dnešek vítězily výhradně hostující celky
a čeští hokejisté byli u toho. Zvláštní pozornost na sebe strhával Jaromír
Jágr v dresu Philadelphie, který byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Blýskl
se také Radim Vrbata, jenž dvakrát skóroval. V zápase Ďáblů z New Jersey
se do střeleckých tabulek gólem zapsal i Patrik Eliáš.
lem Lauri Korpikoski, kterému přihrával Rostislav Klesla, a opět Vrbata,
jenž střílel do prázdné branky domácích.
Posledním týmem, který porazil
protivníka na jeho vlastní půdě, bylo
Toronto. To získalo dva body ze zápasu
proti New Jersey. Na začátku druhého
dějství sice vyrovnával na 2:2 Patrik
Eliáš, odpovědí však byl hattrick domácího Joffreyho Lupula. „Když prohráváte o dva góly, musíte napadat,
vynutit si tlak a zkoušet co nejčastěji
střílet. Jenže my jsme za celou třetinu
vystřelili čtyřikrát nebo pětkrát na
branku, a to je sakra málo,“ stěžoval si
po zápase na výkon svého týmu Eliáš.
PŘEMEK ADAMEC
Výsledky:
Buffalo - Philadelphia 2:3
Colorado - Phoenix 1:4
New Jersey - Toronto 3:5

Foto: Doug Pensinger/Getty Images

Středeční kolo Ligy mistrů: pět gólů
v Mnichově a překvapení v Lisabonu
Neapol stihla deset minut před
koncem snížit na 3:2, ale Mnichov si
už vítězství nenechal utéct. Přiblížil se
tak postupu do jarní části Ligy mistrů.

Foto: daylife.com

Středa nabídla dohrávku zbylých zápasů Ligy mistrů. Real Madrid si po vítězném zápase s Olympikem Lyon jako
třetí celek zajistil postup do jarní fáze
soutěže. I ostatní utkání nabídla mnoho zajímavých okamžiků.
V hlavních rolích: Gómez,
Fernández
Šlágrem středy byl zápas mnichovského Bayernu na domácí půdě s SSC
Neapol. Italům chyběl vyfaulovaný obránce Cannavaro, takže se rozhodli vsadit na útočný styl. To se jim vymstilo.
V 17. minutě otevřel skóre Mario
Gómez a Mnichov vedl 1:0. Hráči Neapole byli zaskočeni, když se situace ve

23. minutě opakovala. Výborně hrající
Gómez pak přidal ještě třetí gól a zajistil si tak hattrick už v prvním poločase. Šokovaní hráči Neapole stačili
v poslední minutě první půle jen snížit
na 3:1 gólem Fernándeze.
Druhý poločas přinesl mnohem napínavější hru, ale i nepříjemné zranění
mnichovského Bastiana Schweinsteigera. Při souboji ve vzduchu se střetl
s Gökhanem Inlerem a opustil hřiště
na nosítkách se zlomenou klíční kostí.
Musel být operován a čtyři až šest týdnů si nezahraje. „Jeho zranění nás citelně oslabí, protože je momentálně ve
vynikající formě,“ uvedl trenér německého celku Jupp Heynckes pro Sky TV.

Senzace ze Švýcarska
Utkání Benfiky Lisabon s FC Basilej
přineslo překvapení. Očekávalo se, že
portugalský tým na domácí půdě Basilej přehraje a zajistí si postup do osmifinálové části nejprestižnější evropské soutěže.
Basilej ukázala už dříve, že umí šokovat – připomeňme remízu 3:3
s Manchesterem United. Body si odvážela i z portugalské metropole,
i když po pěti minutách na hřišti soupeře prohrávala. Švýcaři nastoupili
bez tradičních opor týmu – nemocného Marco Strellera a zraněného Alexe
Freie. Místo nich se ukázali Jacques
Zoua se Scottem Chipperfieldem.
Běžela 64. minuta, když Chipperfield přihrál Benjaminu Huggelovi,
který srovnal skóre na 1:1. Do konce
zápasu se nic nezměnilo. Heiko Vogel,
trenér švýcarského celku, hru svých
svěřenců ocenil: „Pro náš tým hovoří
i to, jak všichni hráči nastoupili připraveni se obětovat jeden pro druhého
a díky tomu dokázali předvést tento
vrcholný výkon.“ Basilej si z Lisabonu
odvezla bod a v tabulce skupiny C se
drží na třetím místě.
MICHAELA KRATOCHVÍLOVÁ

Jak Martin Hašek málem trumfnul Bosáka
Vzpomínáte na poločasové faux-pas komentátorského dua Bosák-Táborský z utkání Mladé
Boleslavi se Slavií? Viděli jste divadelní hru
„Ivánku kamaráde…“? Předpokládám, že
drtivá většina fotbalových fanoušků ano. Kdo
z vás však zaregistroval výroky sparťanského
trenéra Martina Haška pro fanouškovský web
spartaforever.cz z 23. října? Sám se divím, že
tento rozhovor zůstal takřka nepovšimnut. Čekal jsem, že některé odpovědi vyvolají skandál.
K mému údivu se tak nestalo.
„Tady prakticky neexistuje objektivní článek o fotbale,“ podniká bývalý záložník první
výpad protinovinářům. „To není sportovní
čtení, to je sportovní bulvár a to je to, co se
jim tam přesně hodí. To je to, co čtenář chce.

Společenská objednávka,“ hodnotí komentáře Ladislava Vízka v deníku Sport a stejnému periodiku adresuje další výtky. „Oni je
(pozn. čtenáře) vmanipulujou, že ty lidi něco
chtěj. Třeba porážku Sparty.Lidi si pak myslej, že je to jejich názor, ale oni jsou do toho
vmanipulovávaný,“ pokračuje bratr legendárního hokejového brankáře Dominika
Haška. „A teď ty lidi co chodí na fotbal a třeba nevědí, tak si to vezmou za svý. To vidim,
jak mi pak argumentujou stejnejma nesmyslama.“ Dvaačtyřicetiletý odchovanec
Pardubic se však nenechá vykolejit. „Říkám:
Vem si plusy, vem si mínusy, porovnej si to
a vyhodnoť si to celý… jestli to sedí, nebo nesedí. Jenže to nikdo neudělá, jen pasivně

vstřebávají ty informace z periodik.“ A následně ukazuje na viníky: „Celý to klima vytváří nejmenovaný noviny, který o tom jako
jediný píšou v dostatečně širokym záběru, ale
často tendenčně.
Teď když poslouchám ty bejvalý trenéry.
Některý jsou zhrzený, tak si to tam… to cejtíš, takovou tu uraženou ješitnost… někteří
trenéři cejtí, že by to ještě někde rádi vzali,
takže to štelujou jakoby tak, že jsou připravení.“
Uznejte sami, že i tento Haškův počin by
si zasloužil více popularity. Ať už formou divadelní hry nebo rapovou verzí jako výroky
dua Bosák & Táborský.
DOMINIK HEJBAL

Svěťák v Astaně je velká
událost, říká Kreuziger
Český silniční cyklista Roman Kreuziger
bude od zítřka čestným hostem Světového poháru dráhové cyklistiky. V kazašské metropoli Astana, která je zároveň sídlem jeho týmu, se bude podílet
na propagaci cyklistiky. „Svěťák v Astaně je poměrně velká událost. Velodrom
jsme před rokem slavnostně otvírali
a tohle bude první skutečně velká mezinárodní prověrka,“ prozradil jeden z lídrů stáje Astana na svém webu.
Po krátké dovolené a pondělním závěrečném vyšetření zlomené ruky tak
bude svému zaměstnavateli opět k dispozici. „Ruka se stoprocentně zahojila. Sice to trvalo o něco déle, než

jsem čekal, ale teď už můžu po dovolené skočit naplno do tréninku bez jakéhokoliv omezení,“ dodal k léčbě zranění, které si přivodil v červenci během Tour de France.
Zároveň uvedl, že do 10. prosince
ještě nezveřejní program příští sezony.
Předpokládá se, že opět pojede Tour
de France. Slavný závod si jako prioritu určil také Alberto Contador. Populární Španěl se však nejdříve bude hájit před Mezinárodní sportovní arbitráží. Rok starý případ dopingového nálezu má být rozuzlen v Lausanne 21. až
23. listopadu.
DOMINIK HEJBAL

Ticket to London, Cleese
Od úterý běží na obrazovkách České televize
kampaň Českého olympijského výboru zvoucí
na olympiádu v Londýně. Co zaujme, je netradiční pojetí, kterým se tvůrci rozhodli sdělit
jinak zřejmý fakt, že největší sportovní akce
světa se opět blíží. Kdo čekal obvyklou počítačovou animaci, ve které se budou střídat
jednotlivé sporty nebo emotivní sestřih největších úspěchů českých sportovců se srdceryvným hudebním podkresem, bude překvapen.
Do Londýna vás bude lákat anglický herec,
člen legendární partičky Monty Python, John
Cleese. Deset půlminutových klipů staví pointy na zažitých britských stereotypech jako je
pití čaje o páté, piknik či nošení klobouků.
Nejde ovšem o absurdní montypythonovské
kreace, spíše o tradiční britský humor, který

Foto: zijemelondynem.cz

Philadelphie zavítala do Buffala
a během úvodních sedmi minut mu
nasázela tři góly. Asistencí se u nich
přičinili Voráček a Jágr, který bodoval
už popáté v řadě. Gólová smršť vyhnala z klece jedničku domácích Ryana
Millera. „Rád bych chytal lépe a víc
pomáhal týmu,“ omlouval se po zápase smutný Miller. Jágr se díky své nahrávce posunul v tabulce produktivity
mezi českými hráči v NHL na druhé
místo. O bod za Milana Michálka.
V Coloradu se činil Radim Vrbata,
který se postaral o dvě branky Phoenixu. Svůj první gól vstřelil na konci druhé třetiny po přihrávce Martina Hanzala. „Je mezi námi dobrá chemie. Rozumíme si, vytváříme si šance a zatím
nám to tam padá,“ chválil svého spoluhráče rodák z Mladé Boleslavi. Chvíli po Vrbatově brance sice Colorado
snížilo na 1:2, ale to bylo z jeho strany
vše. Vítězství hostů pečetil dalším gó-

se divákovi v samozřejmém Cleeseově podání
dostane pod kůži. Režijní klapky se ujal renomovaný reklamní a dnes již i filmový režisér Tomáš Mašín. I proto překvapí, že rozpočet celé kampaně je srovnatelný s těmi předchozími. Za osvěžení televizního éteru a nápaditost se mi chce vedení olympijského výboru zatleskat. A tleskal bych, pokud by se nejednalo o to samé vedení, které společně s vedením Českého svazu tělesné výchovy mlčky
a nečinně přihlíželo, jak hlavní zdroj financování českého sportu, sázková společnost Sazka, mizí v nenávratnu. Tuto tragédii českého
sportu lze dnes vzít pouze s typickým anglickým nadhledem a řečí televizních spotů zvolat: „Připravte se na Londýn, olympiáda je
blízko!“
FILIP UHLÍŘ

