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Ustavující schůze ve Sněmovně,
Jan Hamáček zvolen předsedou
Noví poslanci se tento týden sešli ve Sněmovně hned dvakrát.
Pondělní ustavující schůzi dominovalo skládání poslaneckého
slibu. Ve středu pak zákonodárci zvolili svým novým šéfem
Jana Hamáčka (ČSSD). Místopředsedy se stali Jaroslava Jermanová z hnutí ANO, Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a předseda komunistů Vojtěch Filip. Čtvrté křeslo zatím zůstává neobsazené, v boji o něj neuspěli Miroslava Němcová, Miroslav Kalousek ani Tomio Okamura.
PrAHA Na pondělní ustavující
schůzi, která byla zahájena národní hymnou, složili nově zvolení poslanci slib. Za všechny ho
přečetl
Lubomír
Zaorálek
z ČSSD a jednotliví zákonodárci
ho pak složili do rukou dosavadní předsedkyně Sněmovny Miroslavy Němcové.
Jediným zákonodárcem, který
slib nesložil, byl Miroslav Bačiak
(ANO 2011). Ten hned po zvolení oznámil, že mandát nepřevezme. Zamlčel totiž svou minulost
důvěrníka vojenské kontrarozvědky i titul RSDr. udělovaný
komunisty. První náhradník Jan
Sobotka má dluh u Všeobecné
zdravotní pojišťovny, proto Bačiaka ve funkci nenahradí. Dalším
náhradníkem v pořadí je tak Josef Kott.
Středeční schůze trvala až do
pozdních večerních hodin. Záko-

nodárci volili předsedu a místopředsedy Sněmovny. Novým šéfem Sněmovny se stal podle očekávání Jan Hamáček z ČSSD.
O čtyři místopředsednická
křesla soupeřilo šest poslanců.
Uspěli šéf lidovců Pavel Bělobrádek a Jaroslava Jermanová
z hnutí ANO, zvolen byl také
předseda komunistů Vojtěch Filip. Jedno křeslo však zůstalo
volné, když ani po dvou kolech
neuspěli Miroslava Němcová,
Miroslav Kalousek ani Tomio
Okamura. Na post čtvrtého místopředsedy tak budou navrženi
jiní kandidáti a poslanci místopředsedu zvolí na příští schůzi.
Podle slov Miroslava Kalouska zaznívala mezi poslanci obava
z toho, že by měl jako místopředseda přednostní právo mluvit.
Nakonec zvolen nebyl a na svém
facebookovém profilu napsal:

Nově zvolení poslanci při ustavující schůzi sněmovny.

„Z lavic rodící se vládní koalice
zřetelně zněla obava z toho, že
bych měl v parlamentní rozpravě
přednostní slovo. Beru to na vědomí a do další volby nepůjdu.
Svojí prací kolegům přesvědčivě
prokážu, že jejich obava byla důvodná.“ Kalousek totiž pravdě-

Vliv sociálního zázemí
na gramotnost trvá, říká výzkum
PrAHA V pražském hotelu Duo
včera proběhla konference k výsledkům výzkumu Předpoklady
úspěchu v práci a životě (PIAAC).
Výzkum, který je iniciován
OECD, zkoumal čtenářskou a numerickou gramotnost a řešení problémů v prostředí informačních
technologií u lidí ve věku 16-65
let. K uveřejnění prvních výsledků došlo již v říjnu, včera byly
upřesněny. Podle nich jsou v chápání čteného textu a používání
technologií Češi průměrní. Nadprůměrní jsou v práci s čísly, přičemž ve velké míře závisí na jejich sociálním zázemí.
V porovnání s ostatními čtyřiadvaceti státy, které první vlnu výzkumu dokončily, dosáhla Česká
republika v oblasti čtenářské gramotnosti průměrného výsledku,
podobně jako Estonsko, Kanada
nebo Jižní Korea. Průměrná je
u nás také schopnost pracovat
s informačními technologiemi,
numerická gramotnost je v ČR
nadprůměrná. Podprůměrných
výsledků ve všech oblastech do-

sáhli obyvatelé Spojených států,
Irska a Polska, naopak nejlepší
celkové výsledky mělo Nizozemsko, Finsko, Norsko a Švédsko.
Ve většině zemí dosahovali nejlepšího skóre lidé ve věku 25-34
let.

„Každopádně se potvrdil známý fakt, že vysokoškolské vzdělání jednoznačně zvyšuje kompetence.“
Arnošt Veselý
Katedra věřejné a sociální
politiky FSV UK

Podle národní koordinátorky
výzkumu Jany Strakové PIAAC
nepotvrdil obavy z velkého propadu vzdělanosti české populace.
Naopak problém silného vlivu sociálního zázemí v České republice
přetrvává. Rozdíly mezi výsledky
respondentů vzdělanějších a méně
vzdělaných rodičů jsou v ČR nadprůměrně velké. Odborníci také
porovnávali výsledky mužů a žen.

Mírně lepších výsledků dosahovali muži, nejznatelněji v oblasti
numerické. Mezi dalšími tématy
konference byl nárůst maturantů
a vysokoškoláků za posledních 20
let, růst průměrné délky vzdělávání, uplatnění na trhu práce, vliv
dovedností na výši příjmů a v neposlední řadě reakce politiků na
výsledky výzkumu.
Konference se zúčastnil i Pavel
Rozsypal, stálý představitel ČR
při OECD. Ve svém proslovu se
zmínil o tom, že se v České republice vysokoškolsky vzdělaní
muži dožívají průměrně vyššího
věku než muži s nižším stupněm
vzdělání. Samotný výzkum ale
vysoké školství pravděpodobně
nijak přímo neovlivní. „Z výsledků PIAAC pro vysoké školy nevyplývá jednoznačné poselství.
Každopádně se potvrdil známý
fakt, že vysokoškolské vzdělání
jednoznačně zvyšuje kompetence,“ řekl pro Fleš Arnošt Veselý,
vedoucí katedry veřejné a sociální
politiky FSV UK.
Tadeáš Hlavinka

podobně nahradí Petra Gazdíka
v čele poslaneckého klubu TOP
09, kde by přednostní právo mluvit měl. Gazdík naopak bude
kandidovat právě na post místopředsedy Sněmovny.
Poslanci také schválili všechna
čtyři zákonná opatření Senátu,

Foto: Dan Materna, MAFRA

která se týkají změny daňových
zákonů, daně z prodeje nemovitostí, navýšení plateb za státní
pojištěnce a veřejných zakázek.
Další schůze Poslanecké sněmovny proběhne 4. prosince.

Adventní trhy
ozdobí Prahu
PrAHA Zatímco náměstím Míru se už týden line vůně svařeného vína, vanilky a skořice, centrum Prahy na ten pravý vánoční
kolorit stále čeká. Hlavní ozdoba
adventních trhů na Staroměstském náměstí, 24 metrů vysoký
smrk z Kutnohorska, dorazil do
Prahy tento týden a jeho slavnostní rozsvícení proběhne za přítomnosti filmové Popelky Libuše
Šafránkové v sobotu 30. listopadu v 17 hodin. Trhy potrvají až
do 6. ledna a pořadatelé si pro návštěvníky připravili bohatý program, který vyplní spousta profesionálních i amatérských divadelních a pěveckých sborů. Oproti
loňskému roku se budou trhy lišit
svým konceptem zaměřeným na
českou historii, která se odrazí
i ve výzdobě. Ta bude letos stylizována do tradiční červeno-zlaté.
Příznivci komornější atmosféry
pak mohou navštívit vánoční trhy
kromě výše zmíněného náměstí
Míru také na Havelském náměstí.
Monika Zavřelová

Komentář
Kateřiny Kadlecové
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Ministr Toman slibuje světlé zítřky pro všechny
PrAHA O kvalitě českých potravin a zemědělských produktů se
v pondělí 25. listopadu diskutovalo
na 158. Žofínském fóru. V hlavní
části programu vystoupil ministr zemědělství v demisi Miroslav Toman, který přednesl důležité body
plánované zemědělské a potravinářské politiky ČR. Mezi hlavní cíle
zařadil odstranění povodňových
škod, finanční náhrady postiženým
zemědělcům, zajištění vysoké nezávadnosti a kvality potravin. Ministr
zmínil probíhající iniciativu, jejímž
cílem je zlepšit informovanost spo-

třebitelů ohledně původu potravin,
a kterou se chystá přednést na schůzi Rady ministrů EU.
Toman se vyjádřil k možnostem
dodávek kvalitních českých potravin na domácí trh a zároveň posílení kontrol potravinářských dovozů
z rizikových zemí. V části týkající
se Společné zemědělské politiky
EU potom hovořil o dotačních programech pro plánovací období
2014-2020.
Žofínského fóra se zúčastnilo
přes 250 hostů. Zástupci z řad zemědělských producentů a zpracova-

telů, výzkumných ústavů, masokombinátů, agrárních komor, dále
zástupci státní správy a veterinárního lékařství. S prezentací vystoupili
například Jaroslaw Sczypek, generální ředitel společnosti Billa, Milan
Semančík, prezident Slovenské potravinářské a zemědělské komory,
nebo Hynek Strnad, prezident České potravinářské komory. Poslechnout diskuzi si přišli i studenti středních a vysokých škol se zaměřením
na hoteliérství a gastronomii.
Tereza Nyirendová

Týden pro vzájemné pochopení
PrAHA Od pondělí až do soboty
probíhá převážně na půdě Univerzity Karlovy již třetí ročník Romského týdne. Akci, která se zabývá problematikou vnímání menšin v české
společnosti, pořádá Pražská univerzitní skupina Amnesty International.
Festival zahájila panelová diskuze Sociální vyloučení a napětí v české společnosti v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy,
kde měl jeden z debatérů, aktivista
David Tišer, následujícího dne také
samostatnou přednášku o rozdílech
české a romské kultury.
Velkou pozornost organizátoři

věnovali také roli romské menšiny
v médiích a vlivu sdělovacích prostředků na celkovou náladu ve společnosti. Tato část programu se
uskutečnila v Hollaru, budově Fakulty sociálních věd UK. Mezi zúčastněnými nechyběli ani místní
studenti žurnalistiky. Na středeční
diskuzi s názvem „Kulatý stůl“, kterou do programu přispělo občanské
sdružení Romea, se probírala specifika v zachycování událostí, do nichž se nějakým způsobem zapojili
příslušníci romské menšiny. Diskutující z řad aktivistů, mediálních odborníků i zástupců médií poukazo-

vali na nedávné kauzy nepřesného
až zcela chybného či nepravdivého
zpravodajství a snažili se najít sociální i ekonomické příčiny takových
jevů. V podobném duchu se nese
i výstava Infor(o)mace = Manipulace, která bude v budově Hollaru přístupná až do soboty.
Zájemci se mohou těšit ještě na
páteční koncert kapely Bengas
a Andropeste ve studentském klubu
K4. Týden končí v sobotu symbolickým výletem do Let u Písku, kde
během druhé světové války fungoval romský koncentrační tábor.
Petra Loulová

názory

www.fles.fsv.cuni.cz

Třetí pohlaví?

P

řed necelým měsícem se v Německu na doporučení ústavního
soudu oficiálně zavedla kategorie indiferentního pohlaví. Co se
myslí tzv. třetím pohlavím? V podání německého lékaře Michala
Wundera se jedná o sexuální identitu osob, které se narodily
s mužskými i ženskými pohlavními orgány. Dosavadní praxe v této mezní lékařské tematice byla založena na mezioborovém rozhodování konsilia lékařů a rodičů o pohlaví takto narozeného dítěte a byla spojena s lékařskými zákroky upravujícími jeho zdravotní stav ve prospěch jednoho
či druhého pohlaví. Německá novela nyní požaduje, aby k tomuto postupu nedocházelo a dítěti byla dána možnost samostatně rozhodnout
o svém pohlaví v době, kdy na to bude zralé. V praxi to znamená, že dokud se lidé třetího pohlaví sami nerozhodnou, jakým pohlavím se cítí být,
budou moci v úředních dokumentech uvádět „pohlaví neurčité“. Zároveň
jim je ale poskytnuta možnost zůstat u třetího pohlaví po celý život.
Ačkoliv se zdá, že návrh poskytuje těmto lidem větší svobodu a podtrhuje význam lidských práv, zakrývá významné skutečnosti, které se celé
problematiky týkají. Je nutné vzít v potaz, že se nejedná o jakýsi izolovaný problém lidské sexuality, ale že na jeho počátku jde o velmi vážné genetické onemocnění zasahující současně několik tělesných orgánů, nejen
pohlavní ústrojí.
Je jasné, že se v případě osob třetího pohlaví jedná o fyzicky handicapované jedince, které starost o vlastní zdraví ovlivňuje na mnoha úrovních po celý život. Představa, že není možné narozenému dítěti přesně určit pohlaví, přináší zásadní psychologické komplikace. Je potřeba se zamyslet nad otázkou, jakým způsobem se dítě bude dál vyvíjet. Jak k němu budou přistupovat rodiče a okolí, jak ho budou oslovovat nebo
oblékat? Do jaké míry ho budou ostatní tolerovat? To jsou důležité životní aspekty, které mají vliv na chování a budování vlastní identity všech lidí bez rozdílu.
V Česku se odborníci v diskusích na toto téma zatím neshodnou. V zemi se dětí třetího pohlaví ročně narodí pár desítek. Podle psychoanalytické psychoterapeutky Haliny Čermákové „jde o složitý medicínský, psychologický a etický problém, který vyžaduje spíš než zákonná opatření
komplexní individuální přístup k takto handicapovaným lidem. Současné
řešení v sobě totiž skrývá nebezpečí rozostření rozdílů mezi pohlavími.
A tam, kde se nerespektují rozdíly mezi pohlavími, se přibližujeme k perverznímu způsobu prožívání.“
Nesouhlasím s názorem, že možnost samostatné
volby pohlaví v pozdějším věku je bezvýhradně lepší
než zmíněný zásah brzy po narození. Lidé by sice
měli mít možnost volby, ale každá volba znamená
určité riziko ve svém dopadu. V případě oboupohlavních dětí je tak či tak důležité, aby jim byla poskytnuta pomoc ze strany odborníků zabývajících se
lidskou psychikou, která by takovou volbu mohla
usnadnit.

Babiši a Sobotko,

co dáte církvím za slevu?

S

liby se mají plnit, a to nejen
o Vánocích. To zpívá už Janek
Ledecký. Zdá se ale, že pro Bohuslava Sobotku s Andrejem
Babišem je tohle až příliš ohraná písnička. Církve by se měly omezit – zákon nezákon – a slevit z restitucí. Ač si strany
ještě nedohodly definitivní uspořádání,
ve kterém budou vládnout, už by chtěly
měnit schválené zákony. Přitom Ústavní
soud již stížnost na restituce řešil a rozhodl, že vše platí.
Babiš svým apelem, že to měli ti politici dohodnout lépe, zkouší opět přehodit
rétoriku do sobě vlastních vod byznysového vyjednávání, ale jeho slova vyznívají naprázdno. Vše přitom zaštiťuje tím,
že v rozpočtu je potřeba víc peněz. Třeba
na důchody.
Kolik přitom tvoří objem restitucí

v porovnání s celkový českým státním
rozpočtem? 59 miliard se může zdá jako
opravdu nezanedbatelná suma. Když ji
však naředíme v horizontu 30 let, během
kterých se stát zavázal církvím peníze
vyplácet, čísla ze své majestátnosti trochu ztrácí. Ale co ty nebohé důchody, na
které kvůli hamižným duchovním nebude? Je třeba vzít v úvahu že za 2 měsíce
v roce vyplatí stát na důchodech 57 miliard – v porovnání s tím se restituce jeví
spíš jako plivanec do rybníka.
Přesto jsou restituce zásadní otázkou
současné politiky a odmítnout církvím
vydat to, na co podle zákona mají nárok,
zkrátka nejde. Šéfové potenciální vládní
koalice mohou duchovní leda tak požádat o ohleduplnost k rozpočtu a doufat,
že jim s nějakou tou slevou vyhoví. Tak
podstatnou úlevu lze ale jen stěží žádat

zadarmo. Přesto strany zatím církvím za
jejich ústupek žádnou protihodnotu nenabízejí. Pokud chce duo Babiš a Sobotka českým důchodcům opravdu zachránit letošní Vánoce, je nejvyšší čas pochlapit se a vytáhnout nějaké eso z rukávu. Ve hře je totiž sleva s pořádně
velkým es.

Jakub Hein
komentátor
MF Fleš

Obama jako JFK po padesáti letech

V

Pohádka o growshopech

T

FLEŠ

ČSSD a ANO jednají s církvemi o snížení ceny
restitucí. Co jim ale mohou nabídnout?

Očima Esther Idris Beshirové
komentátorky MF Fleše

o vám bylo tak, milí potomci. Strýc Olda žil
v naší krásné zemi už po 30 let, ale v jeho
kraji pšenka moc nekvetla. Práce bylo málo,
nechtělo se mu kopat uhlí, nechtěl ale ani na
pracovní úřad. Jelikož byl odjakživa bystrý a přemýšlivý, našel díru na trhu. Rozhodl se, že bude podnikat
s pěstebními pomůckami pro nadšence všeho druhu.
Do svého krámku nakoupil zboží všechno hezky legální a počal trpělivě pracovat. Nejdřív to šlo ztuha,
ale postupně se našli stálí zákazníci a Olda si po
všech poplacených daních mohl dát kousek stranou
i na vlastní chaloupku, kterou plánoval jednou u lesa
postavit.
V zemi tenkrát platilo nařízení vrchnosti, podle
kterého se nesměli pěstovat určité léčivé bylinky. Nemocné babičky to oplakaly, ale někteří mládenci a děvečky se zkrátka léčili až moc. Strýček věděl, že jeho
zákazníci nepěstují jen okurky a rajčata, ale také se
správně řídil moudrem předků: co není zakázáno, je
dovoleno. Jednou se začala stahovat mračna. I do
kraje vašeho strýčka přišla listina s pečetí nejvyššího
soudu. „Ucelený řetězec k pěstování zakázaných bylinek se zakazuje,“ stálo na listu z Brna. Oldovi to nešlo moc do hlavy, přece kousek řetězce v jednom obchodě plus kousek řetězce v druhém dává stejně dohromady celý řetězec. Co naplat, chaloupku měl rozestavěnou, za mříže nechtěl, a tak některé věci
z řetězce přestal prodávat.
Za několika kopečky ve stověžaté Praze toho roku ale mocní lékárníci přišli na to, že
by to s těmi rostlinkami mohli zkusit.
„Když už ale, tak ať z toho něco máme,“
řekli si tenkrát. Rozhodli se tedy, že nemocné budou léčit bylinkami vlastními
a s ostatními že zatočí. Lámali si ale hlavu
jak to provést, všechny zahrádky kontrolovat nemohli. Nakonec si vzpomněli na udatného Kubu z Frydrycha, ředitele Národní protidrogové centrály, kterému
už podobní strýčkové Oldové dlouho
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leželi v žaludku. Jinoch z Frydrycha tak dlouho kroutil a kroutil paragraf 287 o navádění k toxikomanii,
až bez varování zavelel k útoku.
Toho listopadu si pro Oldu přišli četníci, všechno
legální zboží zabavili, o peníze přišel a aby každý věděl co se sluší, tak ho před sousedy vyvedli hezky
v okovech. Stejně tak strážci zákona zabavili i veškeré zboží, které na sobě mělo zakázanou bylinku. Ta
samá rostlinka ve znaku Národní protidrogové centrály nevadila, zřejmě asi neobsahovala více než povolené 0,3% THC. Strýčkův malý byteček četníci obrátili
vzhůru nohama, dokonce nepotřebovali ani důvodné
podezření pro spáchání trestného činu. Uplakaný
strýček ptal se té noci pána z Frydrycha, co že vlastně
provedl. „Tady se vnímání normality nepotkává s legalitou,“ děl moudře pán z Frydrycha. „Lze si o tom
povídat, lze s tím nesouhlasit, ale to je tak vše,“ pronesl nakonec usmívaje se a doplnil si k tomu heslo
svého sboru na Pomáhat, chránit a vychovávat.
A co bylo dál? Četníci moc důkazů neposbírali,
takže obchodníci se po pár dnech ve vězení a několikaletých popotahovačkách u nezávislých soudů dostali zpátky do normálního života. Živnost byla fuč,
peníze a pověst taky, hlavní ale je, že zůstali na svobodě a už nikdy si nebudou s Kubou zahrávat. Celé
to ale nakonec nahrálo spíše než lékárníkům některým maličkým bylinkářům odněkud z Indočíny, kteří
natahali ještě víc lamp a ventilátorů z OBI do
svých velkopěstíren a měli se tuze dobře.
A co strýček Olda? Ten se, jak to tak
bývá v pohádkách, poučil, milé děti. Po
tom, co těžce splatil dluhy za pronájem
krámku, řekl si, že na to půjde jinak.
Podniká teď zase v pěstitelství, ale už to
má promyšlenější. Rovnou si teď otevřel
stánek s bylinkami někde na Václavském
náměstí, tam prý žádná nařízení neplatí.

Účty Jakuba Slunéčka
komentátora MF Fleše

ítěz amerických prezidentských voleb
a mladý politik se zářivým úsměvem filmové hvězdy. Podobně by se dal popsat
onen národní symbol vytvořený a dodnes
živený v hlavách Američanů. Uplynulý čtvrtek se konala beseda v Ústavu pro studium totalitních režimů
k připomenutí Johna Fitzgeralda Kennedyho, prezidenta, jež je dodnes považován za pokračovatele linie
silných vůdců, jako byli Lincoln, T. Roosevelt či Wilson.
Večerem provázel Zdeněk Hazdra. Dal si záležet na
dynamickém chodu besedy, kterou prokládal třemi dobovými vsuvkami z rozhlasového archivu vedenými
tehdejším zahraničním zpravodajem Karlem Kynclem, což vedlo k publikem vítané autentičnosti. Jeho
hosty byly redaktor českého rozhlasu Tomáš Černý
a historici Václav Veber a Daniel Srch. Moderátor vyzýval k diskuzi nejen je, ale i pamětníky.
Kennedy je bezesporu silnou osobností vrcholu studené války. Jedná se o symbolického patriota, který
do politiky přinesl mnohá prvenství. Byl nejmladším
a prvním americkým katolickým prezidentem, vynikajícím rétorem, jehož schopnost získat si sympatie byla
zcela výjimečná a jako první prošel televizní debatou.
Můžeme to považovat za fakt nesporně ovlivňující
tehdejší výsledek voleb. Byl ztělesněním nové epochy
slibující změnu v aktivní federální politice a odklonu
od tehdejšího tak typicky uzavřeného konzervatismu.
Každý, kdo chtěl razantnější podobu vlády, jej svým
hlasem podpořil. Mezi americkou společností býval
vnímán bipolárně. Jeden tábor ho adoroval a idealizoval, zatímco druhý ho neustále kritizoval. V současnosti, kdy je Kennedyho osobnost vyzdvihována, přeceňována a všudypřítomná, je jasné, že převládl tábor
první. Vidí ho, jak ho vidět chtějí.
Není náhodou, že i v současném americkém prezi-

dentovi Obamovi vidíme podobnost s Kennedym. Jak
Kennedy tak Obama jsou významní v mnoha ohledech. První z nich byl zvolen bez ohledu na náboženskou příslušnost, druhý porušil po staletí trvající tradici bílých prezidentů. Oba dva vešli na politickou scénu ve chvíli, kdy Amerika zoufale potřebovala novou
krev, požadavky na změnu byly srovnatelně naléhavé.
Představovali novost, odvahu a neotřelost včetně nejen konkrétní vize, ale zároveň i receptu na problémy
doby. Byli pro Ameriku právě tím, co tak zoufale potřebovala. Oběma též dopomohla k Bílému domu jejich výborná rétorika. Je s nimi také spojená zvyklost
odkazovat na tradice a ústavu, což vede k patriotismu
amerických občanů. A pak tu máme i první dámy, ženy, které jsou krásným symbolem stylu. Jedná se
o příběh mužů s podobnou životní cestou, uvidíme,
zdali i s podobným osudem. Přece jen je Amerika země svobody, kde je přístup ke zbraním neomezený,
a proto se historie atentátů může opakovat. To, že
Kennedyho oblíbenost léty nezmizela, je snad dáno
i obrovským soucitem s obětí atentátu. Jestli také čeká
Obamu takové kladné hodnocení i po ukončení jeho
prezidentského období, přestože nezemře tragicky jako Kennedy, se zatím nedá říct.

Tereza
Haniaková
komentátorka
MF Fleš

Autor: Vít Benešovský
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Plzeň připravovala senzaci.
Manchesteru City ale nakonec podlehla
MANCHESTER Ve středečním
utkání Ligy mistrů překvapila Plzeň favorita zápasu odvážnou
hrou. Plzeňští hráči dvakrát vyrovnali, promarnili však velké
množství šancí. Manchester City
Viktorii Plzeň porazil 4:2. Západočeši tak zůstávají v základní
skupině Ligy mistrů bez bodu.
Manchester City byl už před
pátým zápasem jasným postupujícím týmem do osmifinále Ligy
Mistrů. Domácí tým byl od začátku favoritem zápasu a jeho bilance odehraných utkání na Etihad
Stadium vzbuzovala u plzeňského týmu respekt. Manchester během posledních šesti domácích
zápasů nastřílel 26 gólů. Plzeňský
trenér Pavel Vrba musel navíc
ještě před zahájením utkání řešit
komplikaci týkající se základní
sestavy. Davidu Limberskému se
během rozcvičování udělalo nevolno, a tak místo něho v obraně
nastoupil Roman Hubník.
Zpočátku měli domácí větší držení míče, ale i tak se nedostali
přes plzeňskou obranu blíž k bráně. Až v 13. minutě Citizens vytvořili velkou příležitost, když
Samir Nasri ohrozil plzeňskou
bránu prudkou střelou do břevna.
Viktoria se statečně bránila, výrazně zlepšila protiútok a vytvořila několik vyložených šancí, které
promarnila kvůli slabému zakončení. V 33. minutě se potvrdilo
známé fotbalové pravidlo „nedáš,
dostaneš“. Centr argentinského

Plzeňský útočník Stanislav Tecl v souboji s Joleonem Lescottem.
útočníka Sergia Agüera trefil ve
vápně ruku Rajtorala a turecký
rozhodčí Aydinus odpískal penaltu, kterou bez problémů Argentinec proměnil. Plzeň však nepolevila a ve 46. minutě Hořava vyrovnal.
Po poločase Viktoria několikrát

zbytečně ztratila míč, a pomohla
tak hostujícím zvýšit tlak na plzeňskou bránu. V 65. minutě následně využil šance Francouz Nasri. Plzeň však o pár minut později vyrovnala díky Teclovi na 2:2.
V závěrečných 12 minutách měl
Manchester jasnou převahu a po-

FLEŠ

Kreuziger se stal
počtvrté králem
cyklistů
PRAHA Po třech letech sesadil
Roman Kreuziger z trůnu Jaroslava Kulhavého. V úterý v Břevnovském klášteře zvítězil ve 49.
ročníku ankety Král cyklistiky.
Letošní sezóna byla pro Romana Kreuzigera velmi úspěšná.
Po podpisu tříleté smlouvy oblékl dres stáje Saxo-Tinkoff, a stal
se týmovým kolegou Španěla Alberta Contadora. Po jeho boku
dojel pátý na Tour de France.
V dubnu pak vyhrál Amstel Gold
Race a skončil třetí v závodě Kolem Švýcarska.
Další ocenění byli vyhlášeni
bez rozdílu pořadí. Byli mezi nimi všichni medailisté z mistrovství světa. Objevem roku se stal
sprinter Pavel Kelemen, který triumfoval v kategorii jezdců do 23
let.
Součástí večera byly i oslavy
130 let české cyklistiky. Na své
příběhy ze sedla zavzpomínali
přední čeští závodníci, ale i ti,
kteří při svých závodech hájili
ještě barvy ČSSR. Povzbudit zejména nejmladší cyklisty přijeli
například Jaroslav Cihlář nebo
Miroslav Slavík.
Štěpán Klíma

Foto: AP
dařilo se mu vstřelit další dva góly. Plzeňský tým tak podlehl domácím 4:2. Trenér Vrba se však
za výkon svého týmu nestydí.
„Ukázalo se, že i české týmy dokážou držet tempo s anglickými.
Byli jsme blízko remízy s top
mužstvem.“

Již před utkáním bylo jasné, že
se Viktoria do dalšího kola Ligy
mistrů nepodívá, ale v případě výhry v dalším zápase s CSKA Moskva, který zatím získal 3 body, si
může zajistit přímý postup do Evropské ligy.
Barbora Maxová

I tentokrát na
www.fles.fsv.cuni.cz
Příští číslo bude mimořádně a překvapivě
bulvárně vánoční. Těšte se
na Ježíška a neblázněte!

Hollar byl svědkem dalšího mediálního večera. Bít, či nebít? Hokejové bitky opět čelí kritice
Diskutovalo se o veřejnoprávním zpravodajství Je to klasický kolorit téměř všech nadobro zbavíme,“ bouřil bývalý kromě opakovaných otřesů mozPRAHA Ve středu 27. listopadu se
v budově FSV na Smetanově nábřeží uskutečnil další díl série Rozpravy o českých médiích. Hlavním
tématem listopadového setkání mělo být fungování zpravodajství ve
veřejnoprávních médiích. Dotazy z
řad publika však diskuzi nasměrovaly jiným směrem.
Pozvání do učebny 215 přijali
předseda Syndikátu novinářů ČR
Adam Černý (který však dorazil o
45 minut později), Pavlína Kvapilová z iniciativy Vaše televize, Milan Šmíd z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky UK a Jiří
Závozda z Rady ČT, který nahradil
původně pozvaného Michala Kubala. Diskuzi moderovala Alice
Němcová Tejkalová z IKSŽ UK.
Středeční debata v Hollaru reagovala na momentální stav největšího veřejnoprávního média u nás.
Kritiku odstartovalo podivné odsunutí Daniely Drtinové z Událostí,
komentářů následované dopisem
zaslaným Radě ČT. V něm vyjadřují signatáři znepokojení nad situací v ČT a postoji generálního ředitele Petra Dvořáka. Žádost o prověření stížnosti čtyřiadvaceti redaktorů ČT, kteří si stěžovali na
ovlivňování zpravodajství ve prospěch Miloše Zemana, podepsali
například Hana Marvanová, Matěj
Hollan a členové sdružení PEN
klub.
Hned v úvodu večera se účastníci diskuze dotkli citlivého tématu, a
to objektivnosti zpravodajství.

Šmíd se Závozdou se shodli na
tom, že stoprocentní objektivita neexistuje. „Je to ožehavá otázka.
Osobně bych to nahradil pojmem
pravdivost. Všechna média se musí
především snažit o to, aby fakta byla pravdivá," dodal Závozda.
Poté nastala "one woman show"
Pavlíny Kvapilové, která si debatu
přivlastnila i přes pokusy moderátorky o zapojení ostatních. V závěru jejího monologu zaznělo několik
zajímavých názorů. „Myslím si, že
velkým problémem České televize
je její kodex. Poslední úprava je z
července 2003, což je více než deset let. Jeho aktualizace je nezbytná. Svět se dramaticky mění a média se nesmí bát si to připustit,"
myslí si bývalá moderátorka Hyde
Parku.
Řeč přišla i na kontroverzní kroky podnikatele a šéfa hnutí ANO
Andreje Babiše. Ten se po získání
vydavatelství MAFRA chystá koupit i Rádio Impuls. „Ano, je to silný hráč na mediálním poli. Nicméně podle mého je naprosto nereálné, aby nějakým způsobem kdokoliv zasahoval do veřejnoprávního
média. Konkrétně v České televizi
fungují odlišná pravidla a ta by se
měla snažit zamezit její oligarchizaci," řekl Adam Černý.
Poté přišel první dotaz z publika,
který mířil na jazykové a výslovnostní chyby ve zpravodajství ČT.
„Víme o nich. Ovšem při takové
spoustě materiálu, který odvysíláme především na ČT 24, je určitá

chybovost možná. Tím spíše, že od
dubna navíc došlo k celkovému
rozšíření agendy, která je naprosto
odlišná od komerčních televizí.
Tím nechci tyto chyby omlouvat,
ale ve srovnání s ostatními stanicemi je to nesrovnatelné," mínil Závozda z Rady ČT.
Další průběh diskuze byl zcela v
režii otázek z hlediště. V tom seděli i lidé, kteří v minulosti prošli televizním vysíláním a měli zcela odlišný pohled na věc než debatéři.
Mezi takové patřila například Angelika Bazalová, lobbující za Kvapilovou, která byla také z ČT odvolána, přispěvatel do Britských listů
Štěpán Kotrba či dokumentarista
Martin Vadas. Ten se odkazoval na
rok 1992, kdy byl v Československé televizi šéfredaktorem zpravodajství. „Za mého působení v televizi jsem se vždy snažil o tolik potřebnou pluralitu názorů. To mi teď
v ČT chybí nejvíc," řekl Vadas.
Ostré výměny názorů na konci
včerejších Rozprav bohužel znemožnily obsáhlejší řešení problémů veřejnoprávního zpravodajství
a přešlo se k objasňování konkrétních případů. Pavlína Kvapilová se
v průběhu diskuze často odkazovala na zahraniční média a tím také
debatu uzavřela. „Jako vzor pro ČT
by mohlo sloužit BBC. Tam se řídí
tím, že si chyby vždy přiznají, pojmenují je, najdou řešení a snaží se
z nich do budoucna poučit," uzavřela večer bývalá šéfka Nových
médií ČT.
Jakub Burian

zámořských zápasů. Zákeřný faul,
ochrana technických hráčů nebo
jen vydobytí reputace. Na začátku
může být mnoho důvodů, ale na
konci jsou vždy shozené rukavice,
pěstní souboj a bouřící tribuny.
V poslední době však v kanadskoamerické NHL čelí diváky milované šarvátky čím dál větší kritice. Začalo to hned při prvním zápase nové sezony, když se vyhlášený montrealský bitkař George
Parros v závěru pěstní potyčky
nešťastně uhodil obličejem o led,
zůstal ležet v bezvědomí a z ledu
byl odvezen na nosítkách. A takový případ bohužel není ojedinělý.
„Trestáme a zastavujeme činnost za fauly na hlavu, abychom
snížili počet těchto zranění, a přesto stále povolujeme bitky,“ rozčiloval se generální manažer Detroitu Steve Yzerman. „Musíme se
rozhodnout, jestli budeme pokračovat a přijmeme důsledky (zranění), nebo se pěstních soubojů

útočník Red Wings a vyzýval
k tvrdému udělování sankcí. Ve
svém postoji však zůstal téměř
osamocen. „V současné době žádné změny pravidel ohledně bitek
rozhodně nechystáme,“ kontroval
razantně viceprezident NHL Colin Campbell.
Po měsíci relativního klidu se
ale vedení NHL bude muset bitkami patrně opět zabývat. Na stole
jim totiž leží žaloba od deseti bývalých hráčů, včetně vítěze Stanleyova poháru z roku 1933 Garyho Leemana, kvůli nedostatečné
ochraně hokejistů před otřesy
mozku. A právě šarvátky jsou jednou z jejich největších příčin.
„NHL musí dát bezpečnosti hráčů
přednost před ziskem, tradicí a
přetrvávajícím kultem násilí,“ tvrdí žaloba, jíž vadí, že v lize působí hráči, jejichž úkolem je jen tvrdě napadat protihráče a vyvolávat
rvačky. Naráží ale také na to, že
právě někteří tito hokejisté trpí

ku i psychickými potížemi a depresemi. V minulé sezoně totiž
v rozmezí půl roku zemřeli hned
tři bitkaři. Po Dereku Boogardovi
a Ricku Rypienovi, byl v hotelovém pokoji nalezen mrtvý i Wade
Belak. A příčiny smrti byly podobné. Předávkování léky a alkoholem, deprese a sebevražda.
„Neumíte si představit, jaký je to
stres, když víte, že se v následujícím zápase budete muset před vyprodanou halou postavit jejich
nejtvrdšímu bitkaři,“ vysvětloval
český bijec David Kočí s tím, že
kvůli nevolnostem často trávil celou noc před zápasem na toaletě.
Aktuální žaloba tak přinejmenším znovu otevře diskusi, zda učinit historický průlom, tedy začít
bitky tvrdě trestat a vymýtit je nadobro z hokejového prostředí.
Dosavadní trend tomu však zcela
jistě nenasvědčuje.
Jakub Musil
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Zranění George Parrose (vlevo) opět odstartovalo kritiku hokejových bitek.

Foto: Huffingtonpost.com

