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Hurikán Sandy rozhodne o výsledku
amerických prezidentských voleb
Oslavy Halloweenu se letos ve Spojených státech ponesou v pietním duchu. Hurikán Sandy, který v pondělí
29. října udeřil na severovýchodní
pobřeží USA se přesouvá do vnitrozemí a pomalu odeznívá. Státní orgány
sčítají škody, předběžný odhad hovoří
o 15 miliardách dolarů. Mezi nejhůře
postižené oblasti patří New Jersey
a přímořské čtvrti v New Yorku. Počet
obětí v USA se blíží číslu 70, více než
8 milionů domácností je bez elektřiny,
třetina z nich se nachází právě v New
Jersey.
Hurikán se značně projevil na průběhu kampaně k nadcházejícím prezidentským volbám. Prezident Obama
okamžitě přerušil své turné a zaměřil
se na podporu řešení krize v zasažených oblastech. Ve středu navštívil
v New Jersey centra pro postižené hurikánem a veřejně vyzval k posílání ﬁnančních příspěvků Červenému kříži,
který humanitární pomoc obětem poskytuje. Osobní účast a projevená empatie je podle starosty města Chrise
Christieho pro morálku obyvatel velmi důležitá. Republikánský kandidát

Mitt Romney ve své kampani pokračuje, své příznivce rovněž vyzval k ﬁnanční pomoci postiženým a zastávku v Ohiu věnoval vzpomínkovému
aktu za oběti hurikánu.
Voličské preference byly v průběhu
prezidentské kampaně poměrně vyrovnané, a proto postoj obou kandidátů k situaci s hurikánem Sandy
představuje důležitý mezník. Obamova pohotová reakce a projevení soucitu s postiženými bude mít podle neoﬁciálních internetových průzkumů
rozhodující vliv na výsledek prezidentských voleb, které začínají v úterý
6. listopadu.
raDioMír SzajTer

Ze zahraničí i z domova

Starosti prezidenta.
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John se vrací k žurnalistice, ze Sněmovny ale nezmizí
Předseda Věcí veřejných Radek John
se vrací k profesi novináře. Ode dneška je šéfem publicistiky vydavatelství
Empresa Media. John se podle svého
tiskového prohlášení vrací kvůli „maﬁánským praktikám“ v tomto státě,
které nelze porazit pouze politickými
prostředky. Hodlá tedy publikovat
fakta o rozkrádání v této zemi a informace z české politiky, které má česká
veřejnost právo znát. Ve funkci předsedy Věcí veřejných plánuje počátkem
příštího roku skončit, poslanecký
mandát si ale ponechá.
Vydavatelství Empresa Media, do
kterého John dnes nastupuje, je jedním z největších tuzemských mediálních domů. Pod jeho hlavičkou vycházejí týdeníky Instinkt, Týden
a Sedmička. V září k nim navíc přibyla
celoplošná televize Barrandov. Majitel
vydavatelství Jaromír Soukup je považován za vlivného lobbistu úzce
svázaného s českou politikou.
konﬂikt zájmů?
Ohlášený návrat někdejšího šéfredaktora publicistiky televize Nova do mediální branže vyvolal bouřlivé reakce
mezi odborníky na novinářskou etiku. Etický kodex Syndikátu novinářů
České republiky totiž každému žurnalistovi nařizuje vyloučit všechny
činnosti, které by jej mohly kompromitovat nebo vést ke konﬂiktu zájmů.
A právě takovou činností je podle
předsedkyně etické komise při Syndikátu novinářů Barbory Osvaldové
i výkon poslaneckého mandátu. „Jde
o konﬂikt zájmů, i kdyby byl Radek
John svatý,“ tvrdí Osvaldová, která je
zároveň vedoucí katedry žurnalistiky

Empresa Media vlastní i televizi Barrandov.
na Fakultě sociálních věd Univerzity
Karlovy.
Stejný názor zastává i předseda
Syndikátu novinářů Adam Černý. Ten
v rozhovoru pro Českou televizi nastínil, že v Johnově případě by mohlo ke
střetu zájmů dojít hned ve dvou úrovních. Jaromír Soukup totiž kromě vydavatelství vlastní i reklamní agenturu Médea, která je velkým hráčem na
trhu v oblasti tištěných médií a skrze
prodej reklamy tak může mít na ostatní média určitý vliv.
Tajné dokumenty na vlastní oči
Další rozměr celé kauze dodává fakt,
že Radek John není pouze řadovým
poslancem, ale zastává také funkci
předsedy sněmovního bezpečnostního výboru. Ten projednává například
policejní žádosti o vydání poslanců
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k trestnímu stíhání a jeho členové mají přístup k utajovaným dokumentům.
Rudolf Burgr z Masarykovy univerzity
se domnívá, že vydavatelství si od Johnova příchodu slibuje právě exkluzivní informace.
Šéfredaktor časopisu Týden František Nachtigall ale v Johnově angažmá žádný problém nevidí. Všem rizikům podle něj zabrání propracovaný
editorský systém, díky kterému není
důvod se ničeho obávat. „Výsledek
jakéhokoliv textu posuzuje čtenář
a vše ostatní jsou předpojaté myšlenky, se kterými nesouhlasím,“ prohlásil. V Česku podle něj asi není novinář,
který by měl na svém kontě tolik psaných či televizních reportáží, úspěšných knih a ﬁlmových scénářů.
Michal Bělka

Fiala končí v ODS,
vláda ztrácí většinu
Vládní koalice ztratila potřebný hlas
k prosazení daňového balíčku, který
rozhodne o tom, jestli bude vláda Petra
Nečase pokračovat. Radim Fiala, jeden
z odpůrců tohoto zákona, totiž oznámil ve středu svůj odchod ze strany
a rezignoval na všechny funkce v ODS.
„Důvodem jsou názorové rozdíly,
které se v poslední době prohloubily
především v zásadní otázce zvyšování
daní. Na mé rozhodnutí mělo vliv i to,
že ODS na různých úrovních není
schopna vyvodit hlubší závěry z výsledků posledních krajských voleb,“ komentuje svůj odchod poslanec Fiala
v rezignačním prohlášení. Jako třetí
důvod uvádí politiku ODS vůči Evropské unii a tvrdí, že nikdy nehlasoval
pro Lisabonskou smlouvu ani pro
Evropský stabilizační mechanismus.
Premiér Petr Nečas jeho krok v rozhovoru pro MF DNES označil za „útěk
od politické odpovědnosti”. Fiala s tím
nesouhlasí a tvrdí, že naopak chce
plnit sliby, které dal voličům. A ujišťuje,
že v budoucnu podpoří vládní koalici,
pokud bude v souladu s programovým
prohlášením ODS.
Radim Fiala působil v ODS patnáct
let, teď opouští všechny stranické funkce i regionální politiku v Olomouckém kraji, svůj mandát si ale ponechává. Byl jedním z rebelů ODS, kteří nechtějí podpořit zákon o navýšení DPH.
Počet vládních hlasů v Poslanecké
sněmovně se po odchodu Fialy snižuje
na 99 z 200, opozice disponuje 93 hlasy. Nečase tak mohou podržet jen nezařazení poslanci. Někteří politici se
obávají pádu vlády. „Život vlády se
o další krok přiblížil ke svému konci,“
Pokračování na straně 2

Boje v Sýrii neberou konce
Šestnáct obětí si vyžádaly bojové operace proti povstalcům, které v neděli přerušily čtyřdenní příměří v Sýrii. Syrské
letectvo bombardovalo povstalecké jednotky v provincii Ildib ve snaze osvobodit zajaté vojáky. Bojovalo se také v palestinském uprchlickém táboře v Damašku. V úterý syrská státní televize
oznámila, že byl zavražděn generál letectva Abdalláh Mahmúd Chálidí.
Výbuch cisterny v Saúdské arábii
V arabském městě Rijád dnes explodovala cisterna převážející výbušnou
látku. Po najetí do pilíře mostu začala
hořet. Následná exploze zabila 14 lidí
a 60 zranila. Tlaková vlna navíc způsobila zřícení asi pěti domů.
Poslanec Šťovíček vyloučen z VV
Poslanec a starosta města Litvínov Milan Šťovíček byl dnes s okamžitou platností vyloučen z Věcí veřejných. Grémium Šťovíčka potrestalo za to, že podporoval vládní reformní kroky a hlasoval s koalicí. Hlasování o vyloučení poslance bylo téměř jednomyslné, proti byl
pouze poslanec David Kádner. Šťovíček
má právo se proti rozhodnutí odvolat do
konce listopadu k rozhodčí a revizní
komisi VV.
Dopravní podnik povede M. křístek
Manažer ﬁrmy T-Mobile Milan Křístek
bude novým ředitelem Pražského dopravního podniku. Dnes ráno ho v jeho
funkci potvrdilo i představenstvo společnosti. O místo generálního ředitele se
Křístek v druhém kole utkal s exministrem dopravy Radkem Šmerdou a ředitelem českobudějovického dopravního
podniku Jaroslavem Ďurišem. Milan
Křístka tak nahradí Magdalenu Češkovou, která DPP dočasně vedla po odvolání bývalého šéfa Vladimíra Liche.
armádu čekají rozsáhlé změny
Kvůli úsporám se od nového roku zruší
velitelství v Olomouci a Staré Boleslavi
a z celého resortu bude propuštěno asi
1500 lidí. Snižovat se budou především
stavy důstojníků a občanských pracovníků. Náčelník generálního štábu Petr
Pavel ale tvrdí, že škrty nebudou mít
negativní dopad na schopnosti české armády.
MarkéTa ČerVenkoVá

2 Fleš

komentáře a zpravodajství

1. 11. 2012

Metanol stále zabíjí, inspekce objevila i denaturovaný líh
Metanol zabil již devatenáctou oběť
v Moravskoslezském kraji, celkově
je jich už jedenatřicet. státní zemědělská a potravinářská inspekce objevila v tuzemáku padesát procent
metanolu a u ostatních vzorků
zbytky denaturovaného lihu.
V noci na dnešek zemřel další člověk, pravděpodobně na otravu metylalkoholem. Jde o třiapadesátiletého
muže z Ostravy, který otrávený alkohol popíjel spolu s dalšími dvěma
muži. Ti také skončili v ostravské
fakultní nemocnici. Přesnou příčinu
úmrtí potvrdí nařízená pitva. „Vzhledem k okolnostem ovšem lze předpokládat rovněž intoxikaci metylalkoholem i u zemřelého,“ uvedla mluvčí
moravskoslezské policie Gabriela
Holčáková. Muži jsou ve věku padesát
a šedesát sedm let a oba leží na jednotce ARO. „Starší muž je ve velmi
vážném stavu. Zřejmě bude mít trvalé
následky. Vypadá to, že stav druhého
pacienta je stabilizovaný,“ řekl mluvčí
Fakultní nemocnice Ostrava Tomáš
Oborný. Kriminalistům se rovněž podařilo najít láhev neokolkovaného
alkoholu, jejíž obsah budou nadále
zkoumat.

Alkohol zabavený policisty na Ostravsku.
inspekce objevila denaturovaný líh
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) navíc odhalila další nebezpečný alkohol, a to nejen s metanolem. Laboratorní analýza prokázala
u osmadvaceti vzorků lihovin přítomnost denaturačních činidel, například
terciální butanol. Denaturační činidla
jsou povinnou příměsí lihu, který je
určen k průmyslovému využití, a zne-

Foto archiv

Podle lihovarnické unie se z vyčištěného lihu vyrábí hlavně vodka a rum.
Ovšem nejen ty. Inspekce odhalila denaturovaný líh například i v nápojích
Premium borovička Milana Kwaczeka
nebo Švestka 40% alk. ze Slezské palírny. Především však šlo o výrobky likérek Drak, AB style, R.D.P Spirit, PM
Company, Trade nebo Vapa drink.
Alkohol vyrobený z denaturovaného lihu sice není tak nebezpečný jako
ten s metanolem, ale neškodný není.
„Takový líh rozhodně nepatří zpět do
potravního řetězce,“ komentoval už
před dvěma lety situaci kolem takto
vyráběného alkoholu profesor Karel
Melzoch, děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie na
VŠCHT.

možňují jeho zpracování v potravinářství. „Vzniklá směs má pak výraznou,
velmi nepříjemnou chuť, zabraňující
konzumaci. Výsledný efekt je závislý
na množství požitého nápoje a koncentraci příměsí v něm. Konzument je víc
opilý, než by odpovídalo požití samotného alkoholu,“ vysvětlila vedoucí oddělení toxikologie z Ústavu soudního
lékařství v Brně Andrea Brzobohatá.

Motivem je nejspíše daňový únik
Dalším aspektem odhalení jedovatého alkoholu je fakt, že výrobce ušetří
na daních. Denaturovaný líh totiž na
rozdíl od potravinářského nezatěžuje
spotřební daň. „Prokázání zbytků denaturačních činidel v lihovině tak
představuje významnou indicii, že se
pravděpodobně jedná o lihovinu vyrobenou nelegálně s cílem uskutečnit

daňový únik,“ konstatoval mluvčí
SZPI Pavel Kopřiva. „Nelegální producent ušetří na každém litru čistého
lihu 285 korun spotřební daně,“
upřesnil mluvčí celní správy Jiří Barták. Všechny odhalené vzorky navíc
měly oﬁciální etikety výrobců.
Na scéně je opět i metanol
Inspekce prokázala, že povolená koncentrace metylalkoholu byla nadlimitní, u sedmi vzorků dokonce metanol
představoval přes padesát procent
veškerého alkoholu v lahvi. Ke čtyřem
už dříve odhaleným vzorkům ze skladu ﬁrmy Verdana tak přibyly další tři
vzorky čtyřicetiprocentního Original
Tuzemáku Likérky Drak. Rozbory
prokázaly přítomnost metanolu
i u dalších šestnácti zkoumaných vzorků, vzhledem k jeho nízké koncentraci
by ale požití nápojů neohrozilo lidské
zdraví.
Policie znovu upozorňuje veřejnost,
že při konzumaci tvrdého alkoholu je
na místě opatrnost. „Je nutné důsledně prověřit zdroj, ze kterého alkohol
pochází,“ uvedla prostějovská policejní mluvčí Irena Urbánková.
KAteřiNA HAvLicKá

Ukrajinské volby bez překvapení Nemocnice bojují o místa pro akutní pacienty
Očekávaným vítězem nedělních ukrajinských parlamentních voleb se dle
předběžných výsledků stala Strana regionů současného prezidenta Viktora
Janukovyče. Raduje se ale i opoziční
koalice strany Vlast uvězněné expremiérky Julije Tymošenkové a strany
UDAR boxera Vitalije Klička. Deﬁnitivní výsledky nicméně budou zveřejněny až kolem 11. listopadu.
Bojovalo se celkem o 450 křesel. Janukovyčova strana s předsedou Mikolou Azarovem tradičně dominovala na
proruském východě země. Podle předběžných odhadů získá v Nejvyšší radě
kolem 190 mandátů. Po očekávaném
spojení s komunisty Petra Symonenka, kterým se přisuzuje okolo 30 mandátů, by tak na nadpoloviční většinu
hlasů v parlamentu těsně nedosáhla.
Klíčovým subjektem bude zhruba padesát nezávislých kandidátů, z nichž
však má údajně většina blíže právě
k Janukovyčovi. Díky těmto hlasům by
už si Strana regionů měla zajistit kontrolu nad ukrajinským jednokomorovým parlamentem na dalších pět let.
Přes 20 procent získala sjednocená
opozice s hlavním představitelem
a budoucím prezidentským kandidátem Arsenijem Jaceňukem. Pravděpodobně si tak oproti minulým volbám
o několik křesel polepší. Vlast se tedy
sice raduje z počtu získaných hlasů,
ale vítězstvím Strany regionů se výrazně zmenšila šance na osvobození předsedkyně Vlasti Tymošenkové. Novým

hráčem na celostátní úrovni je bývalý
boxer Vitalij Kličko, jehož liberální
strana Ukrajinská demokratická aliance za reformy získala kolem 15 procent hlasů. Kličko oživil ukrajinskou
politickou scénu už před šesti lety
v komunálních volbách, kdy se pokusil získat křeslo primátora v Kyjevu.
Okamžitě po volbách nabídl svým
možným partnerům spolupráci při
ústavním odvolání Janukovyče z postu
hlavy státu. Největší senzací se stala
krajně pravicová nacionalistická Svoboda Oleha Ťahnyboka s přibližně 9
procenty hlasů. Z průběžných výsledků se tak zdá, že jediným poraženým
je bývalý prezident Viktor Juščenko,
jehož strana Naše Ukrajina u voleb
zcela propadla a dostala necelé procento hlasů.
Volby tentokrát proběhly bez výraznějšího zájmu širší veřejnosti, která
zažila vystřízlivění po neúspěšné
„oranžové revoluci“. O poznání větší
zájem o politické dění projevili mezinárodní pozorovatelé, kteří se bezprostředně po volbách vyjádřili, že se jednalo o volby na hraně demokratických pravidel. Sporné byly především
případy skupování hlasů, či rozdávání
„volebních dárků“. Hlavním problémem uznání demokratičnosti voleb
však zůstává, že charismatická předsedkyně hlavní opoziční strany se
mohla politického boje zúčastnit pouze za mřížemi.
JAKuB KADLec

Fiala končí v ODS, vláda ztrácí většinu
Dokončení ze strany 1
reagovala vicepremiérka Karolína
Peake v rozhovoru pro Českou televizi
na odchod Fialy. Petr Gazdík, poslanec
TOP 09, prohlásil v ČT, že rozklad ODS
bude příčinou toho, že nám brzy povládnou komunisté a socialisté.
Šéf prostějovské ODS Jiří Pospíšil je
odchodem Fialy zaskočen, ale nezastává názor Karolíny Peake. „Já bych se
nedomníval, že odchod pana Fialy je
konec vlády Petra Nečase,“ řekl Pospíšl

Fleš

ČT. Je přesvědčen, že i po odchodu
může Fiala podporovat vládní politiku.
Ostatní rebelové Ivan Fuksa, Marek
Šnajdr, Tomáš Úlehla, Jan Florián a Petr
Tluchoř prohlásili, že podobný krok neplánují. „Jeho motivům rozumíme a
vnímáme jeho závazek nadále podporovat kroky koaliční vlády, které nebudou v rozporu s pravicovým konceptem vládnutí,“ řekl za pětici rebelů Petr
Tluchoř a vyjádřil jejich lítost nad odchodem kolegy z ODS. Lucie Kůsová

České nemocnice budou z ﬁnančních
důvodů omezovat akutní lůžkovou
péči. Po restrukturalizaci se počet postelí sníží přibližně o šest tisíc a dvanáct zdravotnických zařízení musí tato oddělení zrušit úplně. Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel
Horák v úterý oznámil, že na většině
míst bude lůžková péče převedena na
jiný typ. Systém zdravotního pojištění
je už čtvrtým rokem v deﬁcitu a pojišťovny letos dočerpají i zbytky ﬁnančních rezerv. Úsporná opatření se
ale netýkají pouze rušení lůžek, kromě toho vstoupí příští rok v platnost
nové pojistné smlouvy. Podle Pavla
Horáka budou připravované smlouvy
v drtivé většině dlouhodobé a neměly

by hrozit žádné problémy s dostupností zdravotní péče. Krizový štáb
nemocnic, pacientů a odborů s tímto
tvrzením nesouhlasí a vyzval vedení
všech zdravotnických center k bojkotu těchto smluv.
Proti omezování a rušení oddělení
akutní péče v jednotlivých regionech
jsou především menší nemocnice, pro
které by opatření mohlo být fatální.
Podle jejich názoru tento krok peníze
neušetří a naopak výdaje pojišťoven
zvětší. Velké nemocnice totiž často za
stejné služby požadují i dvakrát větší
částky a ve výsledku na vše doplatí pacienti. Výkonný ředitel Asociace českých a moravských nemocnic Stanislav Fiala prohlásil, že se celá záleži-

tost dostatečně neprojednala s řediteli
zdravotnických zařízení. Podle předběžných odhadů v nemocnicích zůstane kolem padesáti tisíc akutních lůžek a pojišťovny uspoří okolo půl miliardy korun. O lůžkovou péči přijde
například nemocnice U Sv. Jiří v Plzni,
nemocnice v Tanvaldu nebo Tišnově.
Problémy s úsporným opatřením má
i kardiologické oddělení v Praze Na
Bulovce. Její obchodní ředitel Rostislav Hampl si stěžuje především na
špatnou komunikaci s pojišťovnami,
které jakékoliv jednání odmítají. Nemocnice svůj boj za zachování lůžek
nechtějí vzdát a v průběhu příštího
měsíce chystají rozsáhlé petiční akce.
DANieLA BroDcová

Ozonová díra nad Antarktidou byla letos rekordně malá
Americký Národní úřad pro letectví
a vesmír (NASA) tento týden oznámil,
že sezónní ozonová díra nad Antarktidou je letos druhá nejmenší za posledních dvacet let. Podle údajů, které
vědci získali z meteorologických satelitů NOAA se její průměrná velikost
v roce 2012 pohybuje kolem 6,9 milionů kilometrů čtverečních.
Maximální letošní hodnoty pocházejí z 22. září, kdy byla její velikost
21,2 milionů kilometrů čtverečních.
Pro srovnání, přibližně stejnou rozlohu mají dohromady Spojené státy
americké, Kanada a Mexiko. Vůbec
největší hodnoty vědci změřili v září
roku 2000. Tehdy díra odkrývala území o rozloze téměř 30 milionů kilometrů čtverečních.
NASA prostřednictvím satelitů a meteorologických balónů sleduje vývoj
ozonové vrstvy už od roku 1970, kdy
k tomu dostala mandát od americké
vlády. Letos poprvé využila nový satelit,
který funguje v rámci Polárně orbitálního partnerství Suomi. Ten dokáže
mapovat, jak se koncentrace ozonu
mění v závislosti s nadmořskou výškou.
Ozonovou vrstvu v atmosféře narušuje chlór, který se tam dostával bě-
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hem dvacátého století z tzv. freonů.
Dlouhou dobu sloužily jako chladící
směsi a hnací plyn do sprejů. Podezření na jejich škodlivé účinky se však
objevilo teprve v polovině 70. let.
Ozon přitom funguje jako přirozený
štít před nebezpečným ultraﬁalovým
zářením způsobujícím rakovinu kůže
a mutace DNA. Jak podotkl Paul Newman z NASA, i když se freony už prů-

myslově nevyrábí, v ovzduší zůstanou
ještě několik desetiletí. Letošním nadějným výsledkům měření podle něj
pomohly hlavně neobvykle vysoké
teploty, které v důsledku přirozených
výkyvů počasí panovaly ve stratosféře
nad Antarktidou. Vědci ale zároveň
předpokládají, že se ozonová vrstva
zacelí do své původní podoby nejdříve
po roce 2060.
ALeš DoLežAL
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Špatná učebnice středoevropských
dějin pro Američany
knihy, jsem si vědoma toho, že část
popisů historických dějů, jež jsem do
knihy vložila pro poučení amerických
čtenářů, může českým a dalším středoevropským čtenářům připadat příliš elementární. Prosím vás o trpělivost,“ píše Albrightová v předmluvě
své knihy. Tuto skutečnost nezmiňuje
nadarmo. Český středoškolsky vzdělaný čtenář se jistě několikrát v průběhu četby zamyslí nad tím, jestli v rukách náhodou omylem nedrží učebnici dějepisu.
Vyprávění je uvedeno obsazením
Prahy Němci v roce 1939. V té době
jsou Madlence dva roky. Její otec, Josef
Korbel (až do roku 1945 psáno Körbel), pracuje jako diplomat pro československou vládu. V očekávání zlé budoucnosti využívá svých kontaktů
k odjezdu ze země. „Rodiče mne poslali k babičce a snažili se co nejdříve
dosáhnout toho, co se stalo s jejich
milovanou vlastí: zmizet.“
Autentické záznamy jsou prezentovány z pohledu malé Madeleine, písemných pozůstalostí jejích rodičů
a příbuzných či výpovědí jiných lidí.
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Ještě jednu fotku a zabiju tě! Začala
dechberoucí výstava válečné fotograﬁe

Pražská zima:
Co kdyby vám jednou přišel dopis,
v němž by odesílatel tvrdil, že máte židovské kořeny a velká část vaší rodiny
zemřela v koncentračním táboře? Co
kdybyste navíc byla americká ministryně zahraničních věcí s českými kořeny? Pokud jste odpověděli – napsal
bych knihu! – reagovali byste stejně
jako Madeleine Albrightová.
Trvalo přes padesát let, než se dozvěděla pravdu. Celý život byla vychovávána jako katolička a o osudech své
rodiny netušila až do chvíle, kdy nastoupila do úřadu. Když se však informace potvrdila, dala se do práce –
prošla staré písemnosti rodičů a znovu navštívila místa, na nichž trávila
dětství. Výsledky své práce sepsala do
knihy s názvem Pražská zima.
Jestli si hodláte knihu pořídit
s předpokladem oddechové četby, čeká vás překvapení. Na čtyřista stranách se totiž dočkáte spíše románově
pojatých popisů historických událostí
mezi roky 1939 a 1948, na jejichž pozadí se odehrává příběh rodiny Korbelových.
„Uvádím-li nyní české vydání své
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Vzpomínkové části nejsou graﬁcky
oddělené od zbytku textu – autorka
volně přechází mezi obecnou rovinou
dějin a osobními zážitky.
Právě tyto úseky knihy nabízejí perličky ze života nejvýznamnějších postav tehdejší české politické a kulturní
scény. Ať už se jedná o vyprávění
pamětníků o bývalém prezidentu
T. G. Masarykovi, jež ještě cválával na
koni po Václavském náměstí, ministra
zahraničí Jana Masaryka vyhrávajícího na klavír či strýce Václava Havla,
který odmítl nacistický požadavek natočit snímek o svatém Václavu, průkopníkovi spolupráce s Němci, každý
tyto epizody přivítá jako odreagování
od surového popisu života Židů v Terezíně.
Pražská zima vyšla v původním anglickém vydání (jako Prague Winter:
A Personal Story of Remembrance
and War, 1937 – 1948) v červnu letošního roku. V českém překladu Tomáše Vrby s autorčinou předmluvou ji
uvedlo na trh nakladatelství Argo
u příležitosti Velkého knižního čtvrtku.
KriStina roháČKová

V Praze máme poprvé možnost vidět
práci světoznámého fotoreportéra
Gorana Tomaševiće. Výstava Válečný
fotograf v Czech Photo Gallery potrvá
až do 25. listopadu a jsou zde k vidění
snímky z různých světových konﬂiktů
od začátku Tomaševićovy kariéry v jeho rodné zemi až po současnost.
Goran Tomašević, jak jeho jméno
napovídá, pochází ze Srbska, kde se
také fotograﬁi začal v roce 1991 věnovat. „Víte, je vám trochu přes dvacet,
jste mladý, zvědavý a odvážný a máte
válku přímo na zahradě. Bylo logické,
že jsem začal fotit. Říkal jsem si, že je
tu možnost, že moje fotky něco změní,
něčemu pomohou,“ uvedl v rozhoru
pro Reﬂex. O několik let později při
silných protestech proti tehdejšímu
prezidentovi Slobodanu Miloševićovi
začal pracovat pro agenturu Reuters.
V roce 1999 byl dokonce svědkem
bombardování Prištiny aliancí NATO.
Výstava je uspořádána u příležitosti
soutěže Czech Press Photo, jejímž
porotcem se Tomašević stal. O celou

výstavu se zasloužil český fotograf
Petr Josek, který je jeho dlouholetým
přítelem. V Czech Photo Gallery máme možnost zhlédnout jakýsi výtah ze
všech Tomaševićových prací. Nejvíce
prostoru je věnováno nedávnému
arabskému jaru, hlavně Libyi, Sýrii
a Egyptu. Dále jsou tu záběry z Iráku
v době svržení Saddáma Husajna.
Právě Tomašević je autorem známe
fotograﬁe shození Husajnovy masivní
sochy v Bagdádu z roku 2003. V rámci
této výstavy se konala i beseda s autorem, kde promítal více svých fotograﬁí a projekci doprovázel velmi
zajímavým komentářem.
Goran Tomašević je známý svou
nebojácností, díky které získává tak
skvělé snímky. Například do Sýrie se
většina fotografů bála jet, on jako jeden z mála pronikl do válečné zóny
a zachytil hrůzy syrského konﬂiktu
s takovou autentičností, že když se na
fotograﬁe díváte, slyšíte svištět granáty a kulky.
aLžBěta ČermáKová

Ecce Homo ve Veletržním paláci
„Miluji prostor – nekonečnou oblohu,
utěšující oblaka a horizont, který vyzývá k překročení. Proto mi už nestačí
iluze a vystoupil jsem z plochy obrazu,“ zní úvodní výrok retrospektivní
výstavy malíře Theodora Pištěka ve
Veletržním paláci. Výstižně reﬂektuje
podstatu nejznámějších děl tohoto výtvarníka, jimiž jsou bezesporu fotorealistické obrazy.
Právě těmito díly Pištěk osobitě
přispěl do stylu prosperujícího zejména v USA, ale i v západní Evropě od
konce 60. let do poloviny 70. let minulého století. Na této unikátní expozici
mají návštěvníci možnost vidět, že
hladká a navýsost realistická malba
má v Pištěkově podání originální významové přesahy. Jeho umělecká tvorba však sahá mnohem dál do minulosti, vždyť jeho první vážné obrazy se

Theodor Pištěk letos oslavil osmdesátiny.

datují již od konce 50. let.
Theodor Pištěk se však ve své umělecké dráze nevěnuje pouze malířské
tvorbě, ale je souběžně znám také jako vyhledávaný kostýmní výtvarník.
Podílel se na více než stovce celovečerních ﬁlmů, jako například Markéta
Lazarová, Údolí včel, Postřižiny, Tři
oříšky pro Popelku, Valmont nebo Lid
versus Larry Flint. Nesporné kvality
této části jeho umělecké tvorby potvrzuje také fakt, že za kostýmy k Formanovu ﬁlmu Amadeus získal Oscara.
Všestrannost tohoto umělce zřejmě
nezná mezí, neboť vedle malování
a vytváření ﬁlmových kostýmů se
Pištěk uplatnil také jako automobilový závodník. Svět rychlých strojů
a automobilových závodů nezůstal
v jeho tvorbě opomenut, a toto téma
také zachycuje velká část expozice.

Sugestivní lesklé detaily rychlých motorek i eleganci automobilů Pištěk autenticky zachytil ve svých fotorealistických obrazech.
V umělcově myšlení zanechal nesmazatelnou stopu také výtvarně dobře zachytitelný svět ﬁlmu. Vděčným
objektem se Pištěkovi staly ﬁlmové
ateliéry, které se svými stavbami kulis
rozehrávají významovou hru na ﬁkci
a skutečnost. Filmové prostředí je jedním z klíčových témat jeho tvorby. Lze
jej nalézt nejen v již zmíněných fotorealistických obrazech, ale také v pozdějších dílech pracujících s nekonečnou
variabilitou prostorových možností.
Ve Veletržním paláci lze až do
6. ledna pozorovat výtvarníkovu touhu vstoupit do obrazů a překonat tak
jejich dvojrozměrnost.
Linda Bartošová

Foto archiv

Egyptský demonstrant před hořící barikádou v Káhiře.

Foto archiv

Divoká stvoření jižních krajin
Když se předem o ﬁlmu dozvíte, že se
stal vítězem ﬁlmového festivalu Sundance a povedlo se mu také získat
cenu za nejlepší debut v Cannes, máte
dopředu jistá očekávání. Ti zkušenější
se snaží těmto zvěstem nepřikládat
moc velký význam – mnohý kvalitní
ﬁlm už utrpěl tím, že jeho reklama
a pověst nasadily laťku příliš vysoko,
a přestože pak nešlo o špatné dílo,
zkrátka nesplnil to, co diváci čekali.
Ovšem v případě ﬁlmu Divoká stvoření jižních krajin (Beasts od the Southern Wild) asi nikdo neodejde vyloženě zklamaný. Film má tolik rovin
a tolik možných vysvětlení, že si každý
najde to svoje.
Celovečerní debut Benha Zeitlina je
poetickým příběhem od začátku prošpikovaným ekologií, symbolikou
a emocemi. Přitom však během celých
92 minut nesklouzne ani k patetičnosti, ani k mentorování o tom, jak se musíme vrátit ke kořenům a tím si „matičku Zemi“ usmířit.
Hlavní postavou příběhu je malá
Hushpuppy. Vyrůstá daleko od civilizace ve vesničce Lavor pouze se svým
otcem a svéráznou sebrankou lidí,
kteří se rozhodli žít bez výdobytků
moderní civilizace jako divoká dítka
přírody. Chtějí tento svůj status udr-

žet za každou cenu. I když musí bojovat hned proti dvěma silným nepřátelům – rozmarům přírody, která na
Lavor pošle velmi vytrvalou a silnou
bouři, jejímž předobrazem je slavný
hurikán Katrina, a lidem zpoza protizáplavové stěny, kteří se jim snaží
pomoci bez ohledu na to, že semknutá
komunita pomoc nechce.
Hushpuppy se ve škole učí, že vesmír je obrovskou sítí, kde vše souvisí
se vším. Když tedy bouře vypukne
vzápětí po její hádce s otcem, dává si
vše za vinu, uchopí osud do vlastních
rukou a snaží se ze všech sil znovu nastolit rovnováhu a zachránit celou vesnici.
Kouzlo ﬁlmu nespočívá jen v silném
příběhu, efektním vizuálu a dramatickém hudebním podbarvení, na kterém se částečně podílel sám režisér.
Hlavním tahounem jsou postavy – neherecké duo Quvenzhané Wallisová
a její ﬁlmový otec, Dwight Henry,
který se jinak živí jako pekař.
Divoká stvoření jižních krajin jsou
ﬁlm, který se nedá vyprávět, který
každého zaujme něčím jiným. Záleží
jen na tom, zda jeho kouzlo přijmete
a necháte se poutavým vyprávěním
o životě jedné malé holčičky očarovat.
Kateřina StupKová

4 FLEŠ

sport

1. 11. 2012

Zlatý míč – očekávaný souboj Messiho s Ronaldem
Fotbalová asociace FiFa zveřejnila
v pondělí ve spolupráci s experty z týdeníku France Football 23členný seznam kandidátů na zisk Zlatého míče.
Přestože se výběr přímo hemží hvězdnými jmény, hlavní favorité na zisk ceny pro nejlepšího fotbalistu roku jsou
jasní, tradiční rivalové argentinec lionel messi (Fc Barcelona) a Portugalec
cristiano Ronaldo (Real madrid).
O udělení Zlatého míče, ceny pro nejlepšího fotbalistu roku, se rozhodne
7. ledna v Curychu. Fotbaloví experti
čekají stejný vývoj jako v posledních letech, kdy obě hvězdy zpravidla nechyběly v nejlepší trojici. Messi se značnou
převahou hlasů získal ocenění třikrát
v uplynulých třech letech. Má tak šanci
stát se prvním fotbalistou v historii, který by získal čtyři Zlaté míče. Překonal by
tak dosavadní rekordmany, jakými jsou
Michel Platini, Johan Cruyﬀ či Marco
van Basten. Ze vzájemné bilance vychází
Cristiano Ronaldo hůře, cenu získal jednou a dvakrát se umístil druhý. Oba
hráči jsou se svými neuvěřitelnými vý-

kony nepřehlédnutelní na klubové i reprezentační úrovni, navíc spolu soupeří
i o prvenství v tabulce střelců španělské
La Ligy. Messi tabulku minulou sezonu
vyhrál a současně ji s 13 brankami vede.
Špičkových fotbalistů je ale mezi dalšími
nominovanými celá řada – Benzema,
Casillas, Özil, Xabi Alonso (Real Madrid), Iniesta, Busquets Xavi, Piqué (FC
Barcelona), Wayne Rooney, Van Persie
(Manchester United), Pirlo, Buﬀon (Juventus), Ibrahimovič (PSG), Touré,
Agüero (Man. City), Neuer (Bayern),
Drogba (Shangai Shenhua). Nastupující
generaci reprezentují Falcao (Atlético
Madrid), Neymar (Santos) či Balotelli
(Man. City). K ﬁnálnímu zeštíhlení výběru dojde 29. listopadu, kdy mezinárodní fotbalová asociace oznámí jména
tří ﬁnalistů, o jejichž konečném pořadí
rozhodnou hlasováním reprezentační
kapitáni a trenéři ve spolupráci s novináři. Dalšími soutěžními kategoriemi
jsou ceny o nejlepší fotbalistku, nejlepšího trenéra a nejhezčí gól.
Messi nebo Ronaldo? O držiteli Zlatého míče se rozhodne v lednu.

RudolF KovaříK

Foto archiv

Premier League: V hlavní roli arbitr
Kontroverzní rozhodnutí, sporné
branky a údajné nadávky sudího
adresované hráčům. To vše přinesl
další ligový víkend v anglické Premier
league a šlágr kola, souboj londýnské
chelsea s manchesterem united.
Kouč domácích Roberto Di Matteo
před zápasem stanovil jasný cíl. Uhrát
doma na Stamford Bridge tři body a rivalům z United tak odskočit v tabulce a
dostat se do trháku. Plán se mu začal
hroutit už v první dvacetiminutovce,
kdy si dal Luiz vlastní gól a další branku
přidal Van Persie. Blues ale ještě do pře-

stávky zabrali a Mata stačil snížit z přímého volného kopu. Druhá půle pokračovala náporem Chelsea, který vyústil ve
vyrovnání po hlavičce Ramirese. Do té
chvíle špičkový anglický fotbal. Po vyrovnání se však do hry vložil třiadvacátý
hráč. Rozhodčí Mark Clattenburg nejprve správně vyloučil Ivanoviče, když
srbský stoper překazil jasnou gólovou
šanci faulem zezadu. Dále se však hra
vymkla z jeho rukou a sudí výrazně
ovlivnil zbytek utkání. Unikající Torres
se snažil obhodit Evanse a po kontaktu
s obráncem United se poroučel na tráv-

Jaromír Jágr opět září
Sotva co se minulý týden Jaromír Jágr
vrátil po krátkém zranění na led, ukázal
českým divákům své umění v celé své
kráse. Hned v úterý nastoupil proti Kometě Brno v pražské O2 Areně. Před rekordní návštěvou extraligy vstřelil jeden
gól, kterým však pouze zmírnil porážku
2:4. V pátek přivítalo Kladno na svém
zimním stadionu soupeře z Vítkovic a Jágrova přítomnost na ledě byla znovu velmi patrná. Nejprve vybídl ve 14. minutě
ke skórování Jiřího Tlustého. Stejný
hráč pak zakončoval na konci druhé třetiny Jágrovu kombinaci s Paterou, která
vyústila ve třetí gól Rytířů. Oproti zápasu s Brnem byla na slavné osmašedesátce zřejmá stoupající forma. Jágra bylo
plné kluziště a i díky jeho dvěma asistencím zvítězilo Kladno nad Vítkovice-

mi 4:1. Vrcholem Jágrova vydařeného
týdne bylo nedělní střetnutí se Spartou.
Proti stejnému soupeři zaznamenal
před dvaadvaceti lety svůj první hattrick
v extraligové kariéře a stejný kousek se
mu povedl zopakovat i nyní. První branku Jágr vstřelil po parádním sólu přes
celé hřiště, při druhém gólu pro změnu
vystřihl brankáři Schwarzovi exkluzivní
blafák. Třetí trefu přidala kladenská
hvězda v přesilové hře v 50. minutě.
Jágr si vybruslil ze své oblíbené pozice
u mantinelu a přesnou ranou vymetl
horní růžek branky. Skvělý výkon podtrhla ještě asistence u Hlaváčovy branky
ve druhé třetině. Nejslavnější český
hokejista byl tak se sedmi kanadskými
body po právu zvolen hvězdou týdne.

václav RoKyTa

ník. Clattenburg místo odpískání faulu
pro Chelsea ukázal Torresovi druhou
žlutou kartu za naﬁlmovaný pád a španělský forvard musel předčasně do
sprch. Domácí, hrající v devíti, odolávali
náporu Manchesteru pouze do 75. minuty. Střelu Van Persieho ještě stačil gólman Čech vytěsnit. Dorážející Rafael
však našel Hernandéze, který vybíhal
zpoza obrany Chelsea, a ten zaznamenal
vítěznou trefu. Televizní záběry následně potvrdili, že se jednalo o ofsajdové
postavení mexického útočníka. „Měli
jsme navrch, jenže to, co bylo dál, nemohu komentovat. Máme zákaz hodnotit
výkon rozhodčích a nesmíme se vyjadřovat ani ke kontroverzním okamžikům, které se v zápase stanou,“ komentoval zápas brankář Chelsea Petr Čech
na svém webu. Kouč Di Matteo byl
v pozápasovém komentáři otevřenější.
„Chyby rozhodčího ovlivnily zápas. To
mě mrzí nejvíc.“ Clattenburg měl navíc
dle vyjádření londýnského klubu urážet
dva hráče v modrém, Juana Matu a Johna Obi Mikela. U druhého jmenovaného
měla být urážka dokonce rasově motivována. Chelsea podala oﬁciální protest
a celý incident začala vyšetřovat policie
i fotbalová asociace. Za podobný prohřešek nedělní zápas nehrál kapitán
Chelsea John Terry, kterému asociace
vystavila stopku na čtyři utkání. Chyby
sudích se promítly i do dvou dalších zápasů 9. kola. Arsenal v souboji s Queens
Park Rangers zvítězil rovněž brankou
z ofsajdového postavení. Naopak Liverpool se mohl radovat v Evertonu po
brance Suaréze. Pomezní rozhodčí
v tomto případě praporek nesprávně
nad hlavu zvedl.
Tomáš Fiala

Torres vidí po údajném ﬁlmování červenou kartu.
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Berlusconi se topí, AC Milán s ním

Jaromír Jágr překonává Marka Schwarze.

Foto denik.cz

Zdá se to jako vzdálená minulost, kdy
AC Milán dominoval Itálii v prestižní
Serii A. Přitom až letos nastoupila v milánském velkoklubu pravá krize. Její
dopad cítí nejvíce fanoušci, kteří jsou
rozladění ze současného rozpoložení
svého klubu. Jedni viní vedení klubu
z masivního odlivu hvězd, druzí své rozhořčení přičítají politickým aférám okolo Silvia Berlusconiho. Faktem však
zůstává, že se AC Milán utápí v dluzích
a zažívá nejhorší start do sezony od roku
1941.
S pouhými jedenácti body se Berlusconiho klub krčí v druhé polovině tabulky, přičemž vzestup nepřineslo ani poslední klání v Palermu, kde svěřenci trenéra Alegriho dokázali jen remizovat 2:2

a na vedoucí Juventus tak ztrácí už propastných 17 bodů. Trojice vyhraných zápasů od počátku letošní sezony rozhodně nedělá radost bývalému italskému
premiérovi a vlastníkovi klubu Silviu
Berlusconimu, v jehož procesu začínají
padat první nepravomocná obvinění
z daňových úniků. Nedostatek peněz
z jeho konta navíc zapříčinily přestupy
Zlatana Ibrahimoviče a Thiaga Silvy do
Paris Saint-Germain, jehož koučem je
někdejší trenér AC Milán Carlo Ancelotti. Odchod švédského kanonýra měl ale
i pozitivní vliv – šanci v základní sestavě
dostal italský útočník s egyptskými kořeny El Shaarawy, který je momentálně
s osmi góly nejproduktivnější hráč Serie A.

Foto archiv
Možnou cestou z krize by mohl být
prodej celého klubu, o němž se spekuluje už delší dobu. Silvio Berlusconi a jeho
synové už totiž dávno neberou milánského giganta jako prioritu svých investic. Odkup ,,Rossoneri‘‘se tak jeví jako
ideální odbočka z neúspěšné cesty.

daniel maZuRa

