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Zpravodajský čtrnáctideník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
krátce z domova

krátce ze světa

n Řápková se brání
Chomutovská primátorka Ivana Řápková vysvětlila některé nejasnosti
ohledně svého studia na právnické
fakultě v Plzni. Jejím zkoušejícím
z trestního práva byl údajně docent
Jiří Pipek. Informaci nelze ověřit,
protože vyučující je již po smrti.
Řápková tak reagovala na nařčení
Josefa Baxy, který uvedl, že on sám jí
zápočet ani zkoušku z trestního práva neudělil. Podezřelé okolnosti vysokoškolského studia chomutovské
primátorky i tak přetrvávají.

n Izrael odhalil pašování zbraní
Izraelské námořnictvo při prohlídce
paluby nákladní lodi v noci na středu nalezlo množství raket a řízených střel. Zbraně byly ukryty
v kontejnerech a byly maskované
jako civilní náklad. Tato pašovaná
zásilka se měla údajně dostat z Íránu do rukou bojovníků libanonského hnutí Hizballáh. Írán jakoukoli
účast odmítá. Izraelské úřady v čele
s premiérem Benjaminem Netanjahuem se přiklánějí k tomu, že zbraně měly být použité v útoku na izraelská města. Izrael monitoruje své
břehy zejména od lednové ofenzívy
v pásmu Gazy.

n Český eurokomisař
v nedohlednu
Ani během středeční schůzky předsedy vlády Jana Fischera s představiteli ODS a ČSSD Mirkem Topolánkem a Jiřím Paroubkem nedošlo
k dohodě o kandidátovi na českého
eurokomisaře. Pokud se politici na
vhodném jméně neshodnou do konce týdne, bude o něm rozhodovat
vláda. Premiér Jan Fischer uvedl, že
hodlá vybírat především z uchazečů
navržených jednotlivými politickými
stranami.
n Neonacisté připravovali násilné
akce
Mladé frontě Dnes se podařilo vypátrat, že extremistická organizace
White Justice chystala útoky na elektrárny a připravovala také únosy policistů a „vysoce postavených Židů“.
Neonacisté trénovali v utajení ve výcvikových kempech na jihu Čech.
Komunikace mezi jednotlivými členy probíhala výhradně přes tajné zahraniční servery. Policie několik příslušníků skupiny zatkla. Vůdcem organizace je pravděpodobně Filip
Stránský, který to ale popírá.

Vyjedou nebo nevyjedou? FOTO: DP PRAHA

n Praze hrozí dopravní stávka
Odboráři Pražského dopravního
podniku vyhrožují stávkou kvůli nedostatku financí. Dvě miliardy korun, které podniku schází, by mu
měl poskytnout pražský magistrát.
Vedení DPP chystá propouštění zaměstnanců a také zvyšování cen
jízdného. Především proti zdražování se staví pražský primátor Pavel
Bém. Navrhuje spíše snížení platů
zaměstnancům.
TEREZA JANÍKOVÁ

Podepsal...
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Vánoce už prožije
Unie s Lisabonem
P R A H A – Ústavní soud v pondělí 3. listopadu potvrdil, že Lisabonská smlouva je v souladu s českým
ústavním pořádkem. Reagoval tak na žalobu skupiny senátorů, která tvrdila opak. Prezident Václav
Klaus verdikt označil za politickou obhajobu dokumentu ze strany jeho stoupenců. „Rozhodnutí Ústavního soudu jsem očekával a respektuji ho, i když
Záleží mi na naší zemi, hájí se
Klaus
Prezident se oháněl skeptickými hesly – kvůli Lisabonské smlouvě přijde
republika o suverenitu a malé země
budou oslabené v porovnání s velkými. Evropa, nervózní z jeho otálení,
mu vyšla v některých požadavcích
vstříc. Vydobyl si výjimku z Lisabonské smlouvy, podle které se na Česko nebude vztahovat Listina základních práv Evropské unie. Prezident
Klaus odmítá, že Češi kvůli tomu přijdou o některé svobody. Naopak se
podle něj snižuje riziko ohrožení jejich právní jistoty a vlastnických
práv. „Neplatnost listiny pro Českou
republiku nevede ke snížení úrovně
sociálních jistot našich občanů. Platnost Listiny by úroveň svobod našich občanů naopak snižovala,“ uvedl v rozhovoru pro Mladou frontu
Dnes. Dodal, že opatření posílí
ochranu naší země před prolomením
tzv. Benešových dekretů. Smlouva
totiž zakazuje kolektivní vyhoštění ze
země, což Edvard Beneš po válce
udělal, když sudetské Němce zbavil
majetku a občanských práv. Klaus se
bojí, že by se tyto oběti mohly zpětně pomocí Lisabonu bránit. Podle
právníků však úmluva s tímto problémem nesouvisí. „S ohledem na
to, že je to mezinárodní smlouva,
která neplatí retroaktivně, tak by se

s jeho obsahem i zdůvodněním zásadně nesouhlasím,“ vyjádřil se ve svém prohlášení. Stvrzení smlouvy soudem však bylo, jak dříve uvedl, jeho poslední
podmínkou k podepsání. Svůj písemný souhlas
k podpisům premiéra a ministra zahraničí připojil
téměř po dvou letech, během nichž smlouvu zpochybňoval.

na Benešovy dekrety vztahovat neměla. Právně je to jasné,“ řekl deníku
Právo bývalý ředitel Ústavu státu
a práva Akademie věd ČR Vladimír
Balaš.
Od podpisu k platnosti
Na rozdíl od ostatních hlav států podepsal Václav Klaus ratifikační instrument v tichosti a bez přítomnosti novinářů. Listina z ručního papíru
stvrzující, že Česko definitivně schválilo smlouvy měnící Unii, nyní poputuje do Říma, kde je depozitář Evropské unie. „Pak musí českou ratifikaci ještě formálně schválit ministři
zahraničí nebo premiéři ostatních
států EU. Listina bude uložena
a teprve poté Lisabonská smlouva
začne platit,“ vysvětlil mluvčí ministerstva zahraničí Milan Řepka. Platnosti nabude smlouva první den následujícího měsíce od uložení. Pokud ji tedy Češi do depozitáře dopraví v listopadu, Unie podle ní začne
fungovat od prosince.
Co se změní?
Švédské předsednictví plánuje nejdříve obsadit nové eurofunkce, jako
jsou posty prezidenta EU a unijního
ministra zahraničí. Lisabonská
smlouva zruší právo veta v oblastech
jako je ekologie, energetika nebo
problémy s přistěhovalectvím, což

urychlí rozhodování. Posílí také pravomoci společné policie Europol,
která by se měla stát elitní složkou
pracující bez ohledu na hranice členských států a pronásledovat nejtěžší
zločince. Pokud se evropská sedmadvacítka shodne na novém obsazování evropské komise, počet komisařů se sníží o třetinu. Každá země tak
bude mít svého zástupce vždy ve
dvou pětiletých obdobích a ve třetím
bude bez něj.
Podpisem to nekončí
Evropské špičky si po Klausově podpisu smlouvy oddechly, Hrad ovšem
ještě tentýž den vydal nové prohlášení. Prezidentův spolupracovník Petr Hájek v rozhovoru pro televizi Prima uvedl, že Klaus zvažuje definitivní vystoupení z Unie. Prezident sice
patří mezi hlavní kritiky Lisabonu,
opuštění evropského klubu však vždy
odmítal: „Naše členství v Evropské
unii nemá a nikdy nemělo alternativu. Nebyla jiná cesta, jak stvrdit to,
že jsme – po půl století nesvobody –
opět uznáni za normální evropskou
zemi.“ K vystoupení Česka z Unie by
navíc potřeboval širokou politickou
podporu. Ta je v současné době vyloučena, protože všechny strany,
kromě komunistické, se členstvím
souhlasí.
ANETA ŠTEFÁNKOVÁ

n Roční chlapec je možná první
obětí viru A/H1N1 na Slovensku
Ve čtvrtek proběhne pitva jednoročního chlapečka, který včera
v Bratislavě zemřel údajně na prasečí chřipku. Média označují za původce nákazy chlapcova otce, který
se nedávno vrátil z Ukrajiny. Jestliže se příčina smrti potvrdí, Slovensko bude mít první oběť tohoto viru. Slovenský ministr zdravotnictví
jakékoli spekulace odmítá a prohlásil, že dítě zemřelo následkem
zanedbané péče.
n Italský soud poslal za mříže
dvacet tři bývalých agentů CIA
Ve středu soud v italském Miláně
vynesl rozsudek nad šestadvaceti
Američany. Z toho bylo dvacet tři
bývalých agentů CIA, kteří se podíleli na únosu muslimského duchovního Usámy Mustafy Hasana
v roce 2003. Imám milánské mešity
byl podezřelý z terorismu. Později
uvedl, že ho agenti mučili. Soud
v nepřítomnosti dvacet dva z nich
odsoudil k pěti letům a jednoho
k osmi letům vězení.
n Bloomberg je potřetí starostou
New Yorku
Republikánský kandidát Michael
Bloomberg ve středu těsně zvítězil
nad demokratem Billem Thompsonem ve volbách na post starosty
New Yorku. Osmý nejbohatší muž
světa Bloomberg změnil pravidla,
aby mohl kandidovat i po třetí. To
se nelíbilo řadě voličů. Thompson
ve své kampani poukazoval na to,
že osm let s jedním starostou stačilo, že v New Yorku rostou ceny
nájmů a počet bezdomovců. Média
nedávala Thompsonovi velkou šanci na úspěch, jelikož jeho kampaň
byla proti nákladné kampani soupeře nicotná. Těsný výsledek volby
byl proto velkým překvapením.
PETRA BUDNIKOVOVÁ

Poslanci: platy snížit, stavbu dálnic zrychlit
PRAHA (od našeho zpravodaje) –
Senát a Poslanecká sněmovna spolu v poslední době hrají zvláštní
hru, která ze všeho nejvíc připomíná ping-pong. Sněmovna co nejrychleji vypálí návrh zákona, Senát
smečuje zpátky pozměňovací návrhy a usnesení, ve kterých často
opravuje i naprostou neslučitelnost
původního textu s Ústavou. Takto
byla v posledním měsíci dolní komoře vrácena většina jí schválených zákonů často jen kvůli procedurálním nesrovnalostem.
Poslanecká sněmovna včera schválila návrhy dvou zákonů, které jí Senát

vrátil s pozměňovacími návrhy. První
se týká nedávno diskutovaného snížení platů ústavních činitelů, druhý má
pomoci rychlejšímu rozvoji dopravy.
Zákon o zrychlení výstavby infrastruktury byl nakonec schválen včetně
těchto návrhů. Ty pak zaručují v případě vyvlastnění okamžitou nabídku tržní ceny vlastníkovi nemovitosti,
umožňují sloučit stavební a územní řízení a rozhodování o účelnosti stavby
přenechávají příslušnému správnímu
orgánu. „Senát v původním návrhu
spatřuje narušení základní dělby moci, jak je zakotvena v Ústavě,“ odůvodnil změny senátor Jiří Nedoma.

Senátorské návrhy k zákonu o snížení platů už Sněmovna nevyslyšela
a text schválila v původním znění
i přes námitky, že přímo koliduje
s rozpočtovými opatřeními ministra
Janoty. Zákon by měl jednorázově
snížit platy ústavních činitelů o čtyři
procenta, vládní návrh na zdanění
náhrad ale nezohlednil. Snížení by se
mělo kromě poslanců a senátorů dotknout i soudců nebo prezidenta republiky. Názor Poslanecké sněmovny
na senátní pozměňovací návrhy asi
nejlépe ve svém vystoupení vyjádřil
poslanec Petr Braný. Poté, co premiérovi vyčetl špatnou přípravu ze

strany vlády, prohlásil, že nesouhlas
Senátu je zapříčiněn neochotou sáhnout na své vlastní příjmy a že se Senát dopouští stejných chyb, za které
často Sněmovnu kritizuje.
Časté time-outy „zápasu“ úspěšně
obstarával místopředseda sněmovny
Lubomír Zaorálek, kterému se čtyřikrát omylem podařilo všechny
zúčastněné ze schůze odhlásit. Vydatné občerstvení aktérů pak dokumentovala již tradiční limonáda vylitá v hlasovacím zařízení. Po tomto
„utkání“ už oba zákony čekají pouze
na podpis prezidenta Klause.
JAN RESLER
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z domova i ze světa
komentáře

Žádná Al-Káida, ale White Justice. Teroristické organizace, jejichž členové mají
unášet a napadat ideové nepřátele, nemusíme zdaleka hledat jen v zemích radikálních vyznavačů islámu. Bílá spravedlnost – tak zní překlad názvu jihočeské
pravicově extremistické organizace – se
chystala podle investigativního novináře
Janka Kroupy provést teroristické útoky
v Česku. Například na policisty a „vysoce postavené Židy“. Teroristické útoky
připravovali dokonce i na vodní elektrárny či trafostanice. Napadání elektráren
mělo být podle extremistů tím nejefektivnějším způsobem. Opravy nejsou levné,
ale náprava je rychlá. A navíc obyvatelstvo prý nebude tolik trpět. Chvályhodné.
Takovou toleranci od teroristů bychom
zřejmě ani nečekali. Jenže stojí někdo
v této zemi o „změnu řádu“, jak neonacisté své nevybíravé jednání vysvětlují?
Žádá je někdo o to, aby vzali situaci do
svých rukou? Stejně jako zakládání monitorovacích hlídek v sociálně vyloučených lokalitách, v nichž žijí převážně Romové, nebo organizování ochranných
sborů, jež měly chránit „bílé“ děti před
romskými v blízkosti jedné ze základních
škol v Karlových Varech? Asi každý racionálně uvažující občan této republiky si
lehce povšimne, kolik peněz stály daňové-

ho poplatníka pochody, při nichž policie
musela nasadit několik stovek těžkooděnců a zařídit policejní vrtulník. O několik
stovek tisíc korun více než měsíční výdaje
sociálních dávek pro Romy, kteří z nejrůznějších důvodů žijí z podpory.
Neonacisté se podle BIS již v předchozích letech profesionalizovali a radikalizovali, minulý rok však nastala největší
změna. Extremistické akce začaly mít relativně vysokou úroveň, pravicoví radikálové šíří nyní své názory i mimo okruh
sympatizantů. Důkazem profesionalizace
je i fakt, že členové teroristické neonacistické organizace White Justice prochází
vojenským výcvikem, který vede profesionální voják Lukáš Sedláček. Dnes jsou
teroristické útoky extremistů směřované
na Židy nebo Romy, ze čtvrtečního vydání MF Dnes víme, že už také na policisty. Kdo bude následovat? Homosexuálové, vozíčkáři, zrakově postižení?
Neonacisté obvinění ze žhářského útoku na romskou rodinu ve Vítkově patří
k organizaci Autonomní nacionalisté,
která je úzce propojena s Dělnickou stranou. Vzpomínám na slova členů DS,
kteří se v září zúčastnili promítání a následné diskuse k dokumentu Kruh, jenž
natočila studentka FAMU Tereza Reichová. Natočila jednu z nejbrutálnějších

Slovenská Plzeň
Najnovšie sa Slovensko snaží súperiť
s Českom nielen v rámci športu, ale aj
v rámci mediálnych škandálov. Po nedávnych, veľmi diskutovaných udalostiach na
univerzite v Plzni, sa začali dostávať na
povrch aj „verejné tajomstvá“ slovenských
univerzít.
Exemplárnym prípadom je Trenčianska univerzita, na ktorej sa minimálne
trom ľuďom podarilo dokončiť päťročné
štúdium v priebehu pár mesiacov. Nejde
pritom o radových študentov, ale o členku
akademického senátu Drahomíru Janíkovú, dcéru dekana Danielu Bánociovú
a taktiež jeho syna Vladimíra Bánociho,
ktorí vyštudovali v rekordne krátkom čase. Celú kauzu odhalil denník Pravda
a momentálne ju prešetruje ministerstvo
školstva na čele s ministrom Mikolajom.
Trenčianska univerzita však nie je,
a ani nebola jediná, ktorá čelila obvineniam zo závažného porušenia predpisov. Za
zvláštnych okolností získal titul napríklad
aj minister Jahnátek na Technickej univerzite v Košiciach alebo poslanec Gabura, ktorý podľa týždenníka Plus 7 dní
takmer doslova opísal cudziu diplomovú

prácu. Nielen kvôli týmto prípadom sa
Akreditačná komisia konečne rozhodla
konať a prešetriť dávnejšie prípady porušenia predpisov na slovenských univerzitách.
Aj v tomto prípade je odhalených veľa,
prekvapených však málo. Kríza v slovenskom vysokom školstve je už dlhší čas
markantná, avšak neriešená. Nesúvisí to
iba s úzkym prepojením akademickej
pôdy s politickými záujmami, ale hlavne
s neschopnosťou a nezáujmom kompetentných niečo zmeniť.
Napriek všetkým týmto javom sa Slovensku darí zvyšovať počet absolventov
univerzít geometrickým radom. Vysoké
školy tak v týchto dňoch získali nový rozmer - mladí ľudia idú na univerzitu s cieľom získať papier a nie vzdelanie. Štatistika Európskej únie, podľa ktorej je Slovensko na treťom mieste v ukazovateli predčasného ukončenia štúdia, teda nie je
vôbec prekvapujúca. V súvislosti s množstvom odhalených „ turboštudentov“ je ešte menej zarážajúce druhé miesto Českej
republiky.
VERONIKA ŠINKOVÁ

Lisabon v českém
politickém rybníku
Je to vlastně pořád dokola. Václav
Klaus něco vykřikne a strhne se smršť.
V České republice jsme si na tu smršť
dávno zvykli. Za hranicemi už je to horší.
A Václav Klaus zase nezklamal. Dupnul
si, nepovolil a nikdo ne a na s ním hnout.
Evropa bez dechu sledovala, jestli podepíše
nebo nepodepíše. Že to nebude jen tak zadarmo, museli čekat i ti, kteří nečekají už
vůbec nic.
A tak začal boj mezi Pražským hradem
a Bruselem. Zbraň číslo jedna: Benešovy
dekrety. Právníci na nás chrlili poučky,
argumentovali, že smlouva retroaktivně
neplatí a nad prezidentem si mohli hlavy
ukroutit. Jenže Klaus se nevzdává. Vynutil si výjimku a Českou republiku zařadil
vedle Velké Británie a Polska. Evropa,
která se mezitím stihla vypořádat s neposlušným Irskem a nechala ho hlasovat pro
jistotu ještě jednou, se zalekla dalších průtahů a Klausovi (i když nerada) šla na

ruku. A tak pro nás Listina práv Evropské unie neplatí.
Evropa si nakonec může letos podruhé
oddechnout. Klaus podepsal, dlouho očekávaný happy end se dostavil. Jediný, kdo se
ho nedočkal, je sám prezident. Klaus bojoval, dobojoval a nakonec vyhrál. Jenže výhra je to plytká. Ona výjimka, vlastně nic
nemění, Lisabon zůstane Lisabonem i bez
ní a Klaus to dobře ví. A tak ve svém žabomyším boji pokračuje, i když se dobojovalo.
Křičí, ale nikdo už neposlouchá. Evropa svůj podpis dostala a křič si, Klausi,
jak chceš. Hradní pán prý připravuje
plán, že Česko z Unie vystoupí. Klaus
tancuje nad propastí často. To věděli i ti,
kteří ho na Hrad poslali podruhé. Jenže
blázen není. I on ví, že bez Unie to zkrátka nejde. Jediné, čeho nakonec dosáhl, je
vymáchání Lisabonu v českém politickém
rybníku, který čas od času zapáchá.
ELIŠKA NOVÁ
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Stojíme o teror neonacistů?

demonstrací extremistů v Litvínově, která
se odehrála loni v listopadu. Chlapci
a slečna Šlégrová z DS upozorňovali, že
se již nedá žít ve společnosti, kde jsou sami Češi oběťmi „černého“ rasismu. Zřejmě poněkud zapomněli, že největší obětí
je devítiletá Natálka z Vítkova, která několik měsíců bojuje v nemocnici o život.
Právě na její dům zaútočili neonacisté.
TOMÁŠ BYSTRÝ

5. 11. 2009

Sporný zákon, který chrání
dodavatele, prošel Sněmovnou
PRAHA – Sněmovna při úterním
zasedání přehlasovala prezidentské
veto zákona o významné tržní síle.
Návrh má ochránit dodavatele před
nevýhodnými podmínkami řetězců.
Řada odborníků varovala, že jim
může naopak uškodit. Hrozí nákup
zboží ze zahraničí na úkor tuzemských producentů a zvýšení cen potravin.
Zákon například zakazuje obchodníkům prodávat zboží pod nákupní cenou nebo stanovuje fixní
dobu splatnosti faktur. Poslanci
především z řad ČSSD tímto vyslyšeli hlasy dodavatelů, kteří si stěžovali na neetické chování ze strany
obchodníků. Kromě několikanásobného prodlužování doby splatnosti
některé řetězce vyžadovaly speciální poplatky za umístění zboží na viditelnějším místě nebo příspěvky
k výročí vstupu na trh.
Na řadu chyb obsažených v zákoně upozornila zpráva Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Návrh pracuje s pojmy, které právní úprava

nezná nebo již nejsou platné.
„Z textu zákona je zřejmé, že nebyl
připraven odborníky,“ zmiňuje se
analýza.
Nové podmínky kladně přijala
Agrární komora. Podle jejího předsedy Jana Veleby bylo zvýšení cen
do budoucna stejně nevyhnutelné.
„Ceny potravin jsou neudržitelně
nízko, což ničí zemědělce i zpracovatele,“ uvedl pro ČTK.
Naopak prezident Svazu obchodníků a cestovního ruchu ČR Zdeněk
Juračka se ve stanovisku svazu vyjádřil, že přijetí zákona „by se s největší pravděpodobností obrátilo
proti menším, často regionálním
domácím výrobcům potravin a následně proti spotřebiteli“.
Zákonodárci poprvé zákon schválili již v květnu. Poté jej znovu odhlasovali v září i s úpravami senátorů. Prezident však návrh vetoval.
Nelíbily se mu legislativní nedostatky a možnost, že se řetězce obrátí k zahraničním producentům.
PETR ŠTĚPÁN

Ukrajina zápasí s chřipkovou epidemií
KYJEV - Téměř půl milionu Ukrajinců onemocnělo v posledních dnech
chřipkou, již 86 lidí nemoci podlehlo. Stále není jasné, zda se jedná
o běžnou chřipkovou nákazu, nebo
zda onemocnění způsobuje pandemický vir A/H1N1, který je původcem takzvané prasečí chřipky.
Světová zdravotnická organizace
se domnívá, že většinu případů může mít na svědomí právě vir
A/H1N1. Ukrajinské oficiální zdroje
naopak uvádí, že jde převážně
o běžnou sezónní chřipku. Premiérka Julija Tymošenková vyzvala k důslednému rozlišování obou typů.
„Není to tak, jak se u nás teď říká,
tedy že jde o epidemii prasečí
chřipky. Je překvapivé, že politici
i vysoce postavení činitelé užívají
takovéto fráze. Máme tu epidemii
běžné chřipky, kterou provází malé
množství laboratorně potvrzených
případů mexické chřipky,“ dodala
Tymošenková. Podle Lyudmily
Mukharskové z ministerstva zahraničí byl u pěti úmrtí potvrzen výskyt
viru A/H1N1.
Počty nakažených stoupají každým dnem. Ještě v pondělí Ukrajina
hlásila čtvrt milionu případů, nyní
se mluví o dvakrát vyšším čísle.
Epidemie nejvíce zasáhla západní
část země, zejména oblast Lvova.
Roste také počet onemocnění zaznamenaných v hlavním městě Kyjevě.
Aby zpomalily další šíření nákazy, uzavřely ukrajinské úřady na tři
týdny školy. Zakázaly také veřejná
shromáždění včetně volebních. Na

Kandidátka na prezidentku
Ukrajině přitom už naplno propukla
kampaň před lednovými prezidentskými volbami a boj s chřipkovou
epidemií se zřejmě stane jedním
z jejích klíčových témat. Náměstek
ministra zdravotnictví Vasilij Lazorišinec uvedl, že se Ukrajina bude
řídit doporučeními Světové zdravotnické organizace a zvláštní opatření zavede i v regionech, kde se
chřipka dosud neprojevila. Na možné nebezpečí šíření nemoci zareagovaly také sousední země. Slovensko, Polsko a Bělorusko zavedly
přísnější režim kontrol na hranicích. Česká republika zatím žádná

foto: archiv
mimořádná opatření nechystá.
Prezident Viktor Juščenko v neděli požádal Evropskou unii, Spojené
státy, NATO i sousední státy o naléhavou pomoc. Slovensko a Polsko poskytly Ukrajině statisíce roušek. V noci z neděle na pondělí do
země také dorazilo letadlo s antivirotickými léky Tamiflu, které na letišti osobně přivítala premiérka Julija Tymošenková. Česko má podle
ministra vnitra Martina Peciny na
pomoc Ukrajině vyčleněno 5 milionů korun, které použije v případě
potřeby, humanitární pomoc zatím
nevyšle.
MARTA BUKOVSKÁ

Jiří Pospíšil v čele plzeňských práv
Řádným děkanem Právnické fakulty
Západočeské univerzity v Plzni se v
pondělí stal Jří Pospíšil. Ten vedl
fakultu jako prozatimní děkan poté, co byl v souvislosti s tzv. plagiátorskou aférou nucen odstoupit Jaroslav Zachariáš. Exministr spravedlnosti ve volbě zvítězil již v prvním
kole, když mu svůj hlas dalo 11 z 18
členů akademického senátu. Jediným protikandidátem byl advokát
Karol Hrádela.
Pospíšil chce všechny nesrovnalosti ve fungování fakulty odhalit a
pomocí reforem školu zachránit
před zrušením. Rektor Josef Průša
jmenoval nového děkana na funkční období do roku 2013. Pospíšil

však míní setrvat ve vedení práv
pouze dobu nezbytně nutnou k nastolení transparentního chodu
právnické fakulty v souladu se všemi zákony a řády. „Vážu to na reformní kroky, nechci odcházet od
rozdělané práce. Vnímám, že to je
na tento akademický rok, ale uvidíme, jak se rychle bude dařit naplňovat kroky," řekl ke své nové funkci Pospíšil.
Zatímco Jiří Pospíšil bude usilovat o obnovu prestiže fakulty, ne
všichni, kteří rozpoutali celou aféru
budou patřičně potrestáni. Například exproděkan Ivan Tomažič se
trestu za plagiátorství vyhne. Dle
našeho trestního zákona se na ten-

to čin vztahuje tříletá promlčecí
lhůta, Tomažič obhajoval disertační práci v lednu 2006. Za jiných
okolností by mohl být potrestán
dvěma lety vězení. (Trestu se mimo
jiné vyhne i Luděk Hosman, který
rezignoval na funkci šéfa plzeňských strážníků, poté co bylo prokázáno, že opsal bakalářskou práci.
Jen za jedné okolnosti by tito lidé
byli trestně postižitelní, a to pokud
by v promlčecí době spáchali nový
trestní čin se stejnou nebo vyšší
sazbou. V takovém případě by začala běžet nová promlčecí lhůta
vztahující se i k starším trestným
činům.)
ELIŠKA ČEŘOVSKÁ
LUCIE NEVRKLOVÁ
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Peter Beste poodhaluje temné
hlubiny norského metalu
Americký fotograf Peter Beste v Norsku zaznamenával život místní subkultury srocující se kolem extrémní
odnože metalové muziky. Tím dal
vzniknout sérii snímků pojmenované
True Norwegian Black Metal, která se
v omezené podobě objevila v Praze.
Tato kolekce nenabízí pouze pohled na všední hudební motivy, ale
především na atmosféru, která norský black metalový kult obestírá. Jelikož se ryzí black metal váže zejména
k Norsku, které je svým chladným
podnebím, drsnou přírodou a silnými pohanskými kořeny ideální pro
vývoj této temné muziky, zahrnuje
výstava i několik fotek věnujících se
výlučně prostředí a krajině. Ostatně
označení True Norwegian Black Metal nepokrývá jen oblast hudební. Vystihuje specifickou životní filosofii,
která muziku doprovází a jejímiž určujícími prvky jsou nihilismus, satanismus, antikřesťanství a sebedestrukce. Právě s těmito motivy fotograf nejvíc pracoval. Fotografie podává šestadvacetiletý dokumentarista
v expresivní formě, která je probírané
komunitě vlastní. Během sedmi let
uskutečňování tohoto projektu se
Beste setkával s nejvlivnějšími a zároveň nejkontroverznějšími umělci
z dané oblasti, jež ho postupem času
přijali mezi sebe, a tak měl možnost

Ukázka z tvorby Petera Beste
nahlédnout ještě víc pod povrch této
undergroundové kultury.
Expozice čítá necelé dvě desítky
fotografií, což je poměrně málo
vzhledem k tomu, kolik materiálu dohromady vzniklo. Vice gallery v Haštalské ulici však bohužel víc prostoru
neposkytuje. Částečně to tak alespoň
kompenzuje přiložená Besteho kniha
fotografií, která nese stejný název jako celý projekt. Na místě je k dispozici jak k prohlédnutí, tak ke koupi.
Rovněž zde nepřetržitě probíhá pro-

foto: archiv
jekce doprovodného videa pořízeného během focení.
Peter Beste se již v minulosti zabýval sledováním nejkrajnějších podob
některých dalších hudebních subkultur. Shromáždil například sbírky fotek
London Grime či Houston Rap Culture, která je v těchto dnech rovněž
k vidění v Praze.
VICE Gallery, Haštalská 1, Praha
8.10. – 30.11., denně 10:00 – 18:00
VÁCLAV LANG

Queerfest Mezipatra je v plném proudu
aneb teplý listopad v Praze
Do metropole se 2. listopadu přesunul již desátý ročník queer filmového
festivalu Mezipatra, tentokrát s podtitulem „III. světová válka pohlaví“.
První půlku si festival odbyl před
brněnským publikem, kde měli diváci
možnost zhlédnout filmy s převážně
homosexuální tématikou od 23. do
31. října. Druhá část se odehrává
v Praze až do neděle 8. listopadu, kdy
bude slavnostně zakončena v kině
Lucerna.
Mezipatra rok od roku poutají větší pozornost i u heterosexuálního
publika, což dokazuje i statistika návštěvnosti. Z té vyplývá, že se jen 50
procent diváků cítí být homosexuály.
Přestože jsou Mezipatra především
filmovou prezentací, můžeme jejich
prostřednictvím vidět i výstavy fotografií nebo se zúčastnit veřejných
přednášek a diskuzí Queer café. Jediný queer filmový festival ve střední
Evropě zprostředkuje undergroundové snímky, oslavuje odlišný životní
styl a samozřejmě upozorňuje na nebezpečí homofobie a xenofobie.
Podle PR manažerky festivalu Te-

rezy Hendlové si česká společnost ráda hraje na tolerantní vůči homosexuálům, ale vyznačuje se hlavně tolerancí k homofobii. Hendlová dodává,
že už samotné slovo tolerance je
v tomto kontextu nevhodné, protože
odlišnost musí být respektována a ne
jen tolerována.
Růžový film
Slavnostní zahájení pražské části
Mezipater se konalo v kině Lucerna
v pondělí 2. listopadu. Večerem provázela dvojice moderátorů Jiří Zeman
Sönmez a Barbara Hacsi. Ti se zhostili
svých rolí typického gaye a velmi dominantní lesby s grácií a silnou dávkou sebeironického queer humoru.
Zatímco Jan Kraus disponuje červeným gaučem z plyše, nábytek, který
měli na pódiu k dispozici Hacsi
se Sönmezem, byl stoprocentně kožený. Křesla totiž tvořili dva velmi
spoře odění mladíci, lampu a věšák
dvě skoro nahé slečny a jakého pohlaví byli stůl a kůň, na kterém jezdili
pozvaní hosté na pódium, není zcela
jasné.

Tleskalo se úvodnímu proslovu ředitele Mezipater Aleši Rumepelovi,
bratrům Dominiku a Benjaminu Redingovým, jejichž rozhovor s moderátory se proměnil ve velkou show,
podporovatelům, sponzorům a členům poroty. Nakonec diváci zhlédli
snímek XXY argentinské režisérky Lucíi Puenzové.
Druhý poločas III. světové války
pohlaví byl po opravdu zdařilém večeru, jehož scénu měl na starosti
mladý český režisér Jiří Andrle, prohlášen za zahájený. O vtipné okamžiky v jeho průběhu jistě nebude ani
nadále nouze. Jako důkaz může posloužit komentář ředitele Aleše Rumpela před středečním promítnutím
snímku „Hollywood, je t’aime“.
V něm divákům sdělil, že film neuvidí
v barvě, kterou proklamují trailery a
ukázky, protože materiál na cestě
z Brna z nepochopitelných důvodů
zcela zrůžověl. Považoval to prý nejdříve za veliký problém, ale nakonec
došel k názoru, že takto růžový bude
snímek na teplém festivalu možná
JOSEF ČERNÝ
vhodnější.

Pro mír a také pro Superstar
Václavské náměstí se v úterý 3. listopadu stalo cílem tisíců převážně
mladých lidí, kteří tak podpořili Světový pochod za mír a nenásilí. Pochod odstartoval před měsícem na
Novém Zélandu a jeho hlavním heslem je požadavek na odzbrojení
světa od jaderných hlavic. Těch je
podle pořadatelů na Zemi tolik, že
by to stačilo na její pětadvacetinásobné zničení. Pochod zavítá celkem
do 93 zemí.
V pět večer, kdy mírová manifestace začínala, bylo Václavské náměstí
zaplněné. Pořadatelé zdarma rozdávali balónky a transparenty, na pódiu se střídali patroni akce a o hudbu se staralo několik hudebních skupin. Celá Mírparty byla spojena s vystoupením účastníků Česko-Slovenské Superstar, což se ukázalo jako
dvousečná zbraň. Podle pořadatelů
dorazilo až 8 tisíc lidí, ale zároveň se
zdálo, že hlavním tahákem byla pro
mnohé právě jen účast televizních

idolů. Hesla jako ,,Mír pro všechny“
se setkávala s vlažnou odezvou, naopak když moderátor Jan Budař začal
mluvit o příjezdu Superstars, dav
propukal v jásot.
Prvním bodem večera bylo společné karaoke písně Imagine on Johna
Lennona. Té se na podiu účastnilo
několik nepříliš slavných zpěváků
a právě finalisté Superstar. Ze strany
diváků byla účast na sborovém zpěvu minimální, a to i přes to, že všichni mohli text písně číst na velké obrazovce. Organizátoři zkusili karaoke
rozjet ještě na druhý pokus, ale ani
pak se jim nepodařilo rozezpívat celé
náměstí. Přeci jenom byla zima a lidé se raději choulili do šál.
Po zpěvu zmizeli z podia účastníci
Superstar a s nimi bohužel odešla
i dobrá polovina diváků. Zbytek účastníků Mírparty se vydal na pochod
za alegorickým vozem. Prošli se na
Karlovo náměstí, odtud k Mánesu
a kolem Národního divadla zpět na

Václavské náměstí. Atmosféra pochodu již mnohem víc připomínala
mírovou manifestaci, lidé vykřikovali
ideje o odzbrojení a davem zněly popěvky v rytmu reggae.
Na Václavském náměstí pak přišla
na řadu poslední událost večera, vypouštění thajských luceren přání.
Když pak k nebi za zvuku písně Rainbow vzlétly možná tisíce hořících luceren, byl to dechberoucí pohled.
,,Šel jsem sem hlavně kvůli Superstars. Je škoda, že nezpívali víc. Jinak
to byla docela nuda, až na ty lucerny,
ty byly povedené,“ řekl Fleši jeden
z účastníků, student prvního ročníku
MFF UK Vojtěch.
I přes to, že mír pro mnohé nebyl
hlavním důvodem návštěvy Václavského náměstí, najdou se studenti,
kterým světová situace není lhostejná. Pochod Prahou v této podobě
ale světovému míru asi moc nepřispěje.
LUKÁŠ PEČENĚ
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Komiks se vyjadřuje k lehkým
tématům i k závažným věcem
Nezávislý mezinárodní festival KomiksFEST! patří každoročně mezi
kulturní události podzimní Prahy. Letošní čtvrtý ročník, který probíhá ve
dnech od 31. 10. do 7. 11., představuje nové knihy, filmy a jeho součástí
jsou i besedy a autogramiády. V rámci přehlídky proběhne zhruba 10 vernisáží českých komiksových tvůrců a
vyvrcholením festivalu bude Komiksová sobota 7. 11. v kulturním prostoru NoD (Dlouhá 33, Praha 1), kde
se budou po celodenním programu
vyhlašovat výroční ceny Muriel. Speciálním hostem festivalu a autorem
plakátu je švédská postpunková legenda Max Anderson. Festival je věnovaný in memoriam zakladateli Tomáši Hibi Matějíčkovi, který zahynul
letos v říjnu. Jeho kamarád, spoluzakladatel a organizátor akce Joachim
Dvořák, nám k festivalu pověděl více.
Je česká komiksová scéna tak
rozsáhlá, aby si zasloužila vlastní
festival?
Komiksová scéna u nás je roztříštěná, autoři spolu příliš nekomunikují, nebo jen v okruhu kamarádů a
sympatizantů. Chtěli jsme vytvořit
prostor, kde by se tito autoři mohli
potkávat a přímo se konfrontovat se
současnými zahraničními tvůrci. Přišlo nám prospěšné pro všechny celou scénu trochu „kultivovat“, posunout dál a vyvést ji z tzv. undergroundu.
Jakým způsobem jste se podílel
na založení KomiksFESTu!?
Někdy na jaře 2006 jsme se domluvili s Tomášem Hibi Matějíčkem,
propagátorem komiksu v Česku, který
bohužel letos v říjnu zemřel, že by
stálo za to organizovat v Praze pravidelnou komiksovou přehlídku. Začali
jsme – doslova – na schodech kina
Světozor s nulovým rozpočtem a
spoustou entuziazmu. Hibi působil
jako programový ředitel a já jako ten,

kdo se stará o organizaci a finance.
Inspirovali jste se v zahraničí,
nebo jste nechali volný průběh své
fantazii?
Nejrůznějších komiksových festivalů a specializovaných přehlídek je
po světě stovky. Koncept českého
KomiksFEST!u je ale původní. Samozřejmě jsme se poučili z různých
světových zdrojů. KomiksFEST! je
přesto v současnosti asi největší akcí
svého druhu ve střední Evropě.
Kdo je podle vás nejnadanějším
českým komiksovým tvůrcem po
roce 1989?
Zřejmě nejvýraznější postava současné tuzemské komiksové scény je
Jiří Grus. Z těch úplně nejmladších
stojí za zmínku třeba Nikkarin nebo
Jaromír Plachý. A také ještě duo Jaroslav Rudiš & Jaromír 99, kteří vymysleli Aloise Nebela.
V jaké vývojové fázi je český komiks? Myslíte, že bude vždy v pozici alternativního kulturního proudu, nebo má šanci ,,zpopularizovat” se?
Čekáme na jeho renesanci. Rozhodně je stále na vzestupu, jednak
tím, že získává pořád více nových čtenářů a fanoušků, komiksy začínají vydávat nakladatelé, kteří o ně před časem nosem nezavadili, a pochopitelně se objevují noví mladí autoři. Komiks jako médium atakuje různá patra současného umění a umí se vyjádřit k lehkým tématům, ale i k závažným věcem. Na jedné straně jsou
hollywoodské adaptace se superhrdiny a na dalším, extrémním, konci
plaší a uzavření autoři, kteří komunikují se světem pouze svým dílem,
tvoří z vnitřní – někdy snad i terapeutické potřeby – a s nikým se setkávat
nepotřebují. U nás bude komiks asi
pořád stát trochu stranou aktuálního
mainstreamu, a to je dobře.
JOSEF ŠVEJDA

Lidé Listopadu 1989

Ukázka z tvorby F. Dostála
Výstava fotografií Františka Dostála,
nazvaná Lidé v roce 1989, se koná
v karlínské Galerii Svazu českých fotografů. Podle Františka Dostála dobrá
fotografie zachycuje to, co je na lidech
obyčejné, to, co v nich probouzí přirozenou potřebu k žití. Fotograf pak musí jen „trpělivě jít, koukat a zblízka objevovat“. Tyto lidské obyčejnosti jednoho z posledních listopadových dní
roku 1989 nám autor dává od 29. října
poprvé k nahlédnutí.
Ve čtvrtek zahájila výstavu předsedkyně svazu Věra Matějů spolu s Milanem Sedláčkem. Poté si vzal slovo autor a pod vlivem jeho sugestivního vyprávění si návštěvníci mohli představit, jak Listopad prožívali sami lidé. Ti
byli ve středu autorova zájmu i onoho
podzimního dne, kdy zanechal své
práce u obráběcího stroje a vyšel do
pražských ulic dokumentovat jejich
tehdejší nálady a očekávání.
Kromě osobností z Divadla Ypsilon,
pochodujících Spálenou ulicí, představují fotografie i neznámé lidi. Ti

foto: z archivu Aleny Vykulilové
jsou zachyceni v momentech, kdy drží
transparenty v promrzlých rukách, na
bok kartonové krabice narychlo píší
slovo „svoboda“, či přeskakují železná
zábradlí. Fotografie zobrazující zákoutí
s mnoha svíčkami a nápisem „Milenci
všech zemí, spojte se“ nebo růže za
stěračem auta VB jsou už jen pouhým
dokreslením toho, co návštěvníkům
autor sděluje svými portréty.
František Dostál využil této příležitosti také k vyjádření nespokojenosti
se současnou politickou situací. Připomněl, že dne 28. října se slavnostního představení Libuše v Národním divadle neúčastnil žádný státník, a nazval tuto situaci politováníhodnou.
„Každá doba má svoje. Chtěl jsem
ukázat, jak jsme se tehdy oblékali a
kam chodili na pivo, ale jako lidi jsme
pořád stejní. Jen tahle doba povýšila
naše vlastnosti tak, abychom byli ještě
zlejší,“ vysvětloval autor Fleši rozhořčení nad tím, kam až došly ideály z doby, kdy fotografoval stávku na Letné.
ALENA NEUBAUEROVÁ
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Liga mistrů: Čech a Plašil postupují
do další fáze, Liverpool doufá v zázrak
Celkem šest evropských klubů si zajistilo postup do jarních bojů fotbalové Ligy mistrů. V úterý se radovali
hráči Manchesteru United, Porta, Jaroslav Plašil a jeho spoluhráči z Bordeaux nebo londýnská Chelsea, jejíž
branku hájí Petr Čech. Ve středu se
na seznam postupujících přidaly
Olympique Lyon a FC Sevilla. Na opak na pokraji vyřazení je Liverpool,
který dvě kola před koncem základních skupin ztrácí na postupovou pozici pět bodů.
Úterní program nejprestižnější evropské fotbalové soutěže nabídl také
několik překvapivých výsledků. Girondins Bordeaux dokázalo zvítězit
na půdě německého giganta Bayernu
Mnichov 2:0, což hráčům francouzského týmu stačilo k překva pi vé mu postupu. „Nevěřil bych tomu,
Bayern a Juventus jsou jedny z nejlepších týmů v Evropě. Pro Bordeaux
je to velký úspěch,“ uvedl pro
idnes.cz záložník Bordeaux Jaroslav
Plašil. Český reprezentant doufá, že
Bordeaux se neztratí ani v další fázi
Ligy mistrů. „Dostat se do osmifinále
je pro Bordeaux skvělý úspěch a každopádně nám předchozí výsledky
zvedly sebevědomí,“ dodal Plašil.
Druhou příčku skupiny A okupuje
italský Juventus, na který třetí Bayern

Radost hráčů Chelsea z postupu

ztrácí čtyři body.
Velké fotbalové představení bylo
k vidění na Old Trafford, kde se domácí Manchester United utkal
s CSKA Moskva. V dresu hostů nastoupil od začátku Tomáš Necid a byl
to právě bývalý slávistický útočník,
jenž přihrál na první dvě branky

Foto: archiv
CSKA. I když ruský tým vedl senzačně
3:1, po skvělém závěru domácích se
týmy rozešly smírně 3:3. Ve druhém
utkání skupiny B zvítězil německý
Wolfsburg v Istanbulu nad místním
Besiktasem 3:0 a je velmi blízko od
osmifinále.
Šlágr nabídla skupina C, milánské

AC vyzvalo na San Siru španělský
Real Madrid. Na vedoucí branku Karima Benzemy odpověděl ze sporně
nařízené penalty Ronaldinho, a protože branka domácího Pata nebyla
uznána, zůstává postupová tajenka
po remíze 1:1 nerozluštěna. Zvláště
pak, když Olympique Marseille rozdr-

til švýcarský Curych 6:1 a na vedoucí
duo ztrácí bod.
Londýnská Chelsea si remízou 2:2
na hřišti Atlética Madrid zajistila jarní zápasy v Lize mistrů. V utkání se
trefovali pouze dva hráči, na straně
domácích Sergio Agüero, v dresu
hostů se prosadil Didier Drogba.
Překvapivě nejzamotanější skupinou je „efko“. Španělská Barcelona
neodčinila ve středu domácí prohru
s ruskou Kazaní, v hlavním městě Tatarstánu si připsala pouze bezbrankovou remízu. Další velkoklub Inter
Milán v Kyjevě dlouho prohrával, ale
závěrečným obratem se svěřencům
José Mourinha podařilo získat tři body. Závěrečné dva zápasy ve skupině
budou velmi zajímavé, první Inter má
na poslední Dynamo Kyjev náskok
pouhých dvou bodů.
V poslední skupině vládne londýnský Arsenal, který se o proniknutí do
jarní části může připravit pouze sám.
„Kanonýři“ porazili na Arsenal Stadium nizozemský Alkmaar 4:1, Tomáš Rosický se na hřiště vrátil po
zranění lýtka na závěrečných 15 minut. Standard Lutych porazil Olympiacos Pireus 2:0, ve hře jsou stále obě
postupová místa.
5. kolo Ligy mistrů je na programu
24. a 25. listopadu.
MICHAL BÝČEK

„Jestli jsem úspěšný? Počkejte na výsledky,“

říká Michal Bílek

Před čtrnácti dny byl Michal Bílek na
doporučení předsedy fotbalového
svazu Ivana Haška zvolen trenérem
fotbalové reprezentace. Stal se tak
druhým nejmladším koučem české
fotbalové reprezentace. V krátkém
rozhovoru pro Fleš popsal, jaké jsou
jeho trenérské metody i co si myslí
o médiích.
Koučem jste byl zvolen na doporučení předsedy svazu Haška. Je
pro vás tato důvěra povzbuzující,
nebo vás spíše svazuje?
Pochopitelně je pro mě pozitivní,
že mám podporu předsedy svazu,
který bude mít národní tým v přímé
gesci. Považuji za normální, že s Ivanem Haškem budu spolupracovat.
Jeho názory budu brát, budu je chtít
slyšet. V některých fotbalových věcech se sice názorově lišíme, což samozřejmě prozrazovat nebudu, ale ve
většině se shodneme.
Když jste k reprezentaci v červenci jako asistent přicházel, očekával jste, že byste mohl později
pokračovat jako hlavní trenér?
Situace, v jaké se v létě národní
tým nacházel, je všeobecně známa.
Když Ivan Hašek přebíral roli reprezentačního kouče, zároveň říkal, že se
jedná o předem stanovené období.
Tím, že jsem byl u týmu v roli asistenta a mohl si udělat ucelený obrázek, jsem měl určitý náskok před
ostatními.
Je pro vás práce trenéra reprezentačního mužstva vrcholem, kterého jste ve svém oboru mohl dosáhnout?
Samozřejmě, že post trenéra našeho národního týmu je v rámci České
republiky nejvyšší, jakého může tre-

nér dosáhnout. Ale kariéra ve fotbale
se neměří podle toho, na jakou židli
se člověk posadí, ale jak je ve své
práci úspěšný.
Do českého fotbalu přicházíte
v době, kterou mnozí označují za
kritickou. Jaké jsou tedy vaše dlouhodobé cíle s reprezentací?
Chci pokračovat v oživování týmu,
už na podzim se podařilo do něj zařadit Hubníka, Sivoka či Hübschmana, ale na srazu s námi byli Švec,
Kušnír, debut má za sebou Hloušek.
Budu úzce spolupracovat s trenérem
jednadvacítky Jakubem Dovalilem
i se všemi kouči ligových mužstev.
Pokud jde o skladbu mužstva, samozřejmě na druhé straně je patrné, že
někteří fotbalisté už v reprezentaci
nerostou, takže je nahradí ti mladší.
Kolik fotbalistů v této chvíli sledujete jako adepty pro reprezentaci?
Seznam potencionálních reprezentantů je široký, na každý post jsou
v hledáčku tři až čtyři hráči.
Máte svůj trenérský vzor, jehož
metody obdivujete?
Nemám trenérský vzor. Pokud jde
o filosofii, tak ani cukr, ani bič. Něco
mezi tím, podle toho, co mužstvo
zrovna potřebuje.
Kterou éru českého fotbalu považujete za nejúspěšnější a chtěl
byste na ni navázat?
Pokud se omezím na český tým,
tak vynikající byl tým na EURO 2004
v Portugalsku. Tehdy jsme měli výbornou generaci vynikajících hráčů.
Myslím, že si nějaký čas počkáme,
než se zase tolik osobností sejde.
Jaký názor máte na české novináře?
Chápu, že média patří k fotbalu
stejně jako fanoušci, hráči nebo trenéři. Jsme na jedné lodi a podle toho
bychom se měli navzájem chovat.
Pokusit se společně pozvednout kredit našeho fotbalu.
LUKÁŠ PEČENĚ

Jenson Button oslavil své celkové vítězství tradičně

Foto: archiv

Jenson Button mistrem světa
Zbrusu nový okruh Yas Marina v Abú
Zabí hostil v neděli 1. listopadu poslední závod letošní sezóny formule 1, ve kterém triumfoval Němec Sebastian Vettel ze stáje Red Bull. Porazil tak loňského vítěze Hamiltona,
který závod předčasně ukončil kvůli
závadě brzd. Titul mistra světa získal
Brit Jenson Button (Brawn GP).
Button startoval až ze třetí příčky,
titul měl však jistý už z Brazílie. V neděli skončil třetí. Pro druhé místo si
dojel Mark Webber ze stáje Red Bull,
která tak v nedělním závodě získala
double. Jezdcům McLarenu se dařilo
pouze v trénincích, v obou tato stáj
získala prvenství.
Vicemistrem sezony se stal se ztrátou jedenácti bodů Vettel, celkově

třetí skončil Brazilec Rubens Barrichelo (Brawn GP). Lewisovi Hamiltonovi po závodě patří až pátá příčka.
V poháru konstruktérů zvítězil nový
tým Brawn GP se stejným počtem
bodů jako loňský vítěz Ferrari, následuje Red Bull a McLaren.
Ve Spojených arabských emirátech
piloti pětapadesátkrát projeli všech
jednadvacet zatáček proti směru hodinových ručiček, jak se jezdí například v Brazílii nebo Turecku. Dominantou celého okruhu je luxusní pětihvězdičkový hotel Yas. V historii to
byl také první závod, který začal za
denního světla a skončil za umělého
osvětlení. Jezdci byli novou dráhou
vesměs nadšeni, kritizovali pouze úzkou a špatně osvětlenou podzemní

pasáž vedoucí z boxové uličky. Celkově divákům v závodě chybělo drama
a karamboly. V paměti jim tak spíše
zůstanou vzpomínky na koncert Aerosmith, který následoval po formulích.
Další sezóna formule 1 odstartuje
14. března 2010 v Bahrajnu. „Nahoru
se dostaly jiné týmy a doufám, že
příští rok bude stejně zajímavý. Spíš
ještě o něco víc,“ nechal se slyšet Sebastian Vettel. Už dnes je jisté, že
BMW a Toyota odchází, na startovním poli ale přibudou hned čtyři nové týmy. Diváci se tak mohou těšit na
souboj celkem dvaceti šesti monopostů. Novinkou bude také zákaz
tankování paliva během závodu.
KATEŘINA CIBOROVÁ
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