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Čeští politici přivítali krajany

Vládním speciálem v neděli 15. března přiletělo dalších 35 volyňských
Čechů, kteří žádali o návrat do vlasti a získali zde povolení k trvalému
pobytu.
Na Letišti Václava Havla repatrianty, včetně těch, kteří přijeli již počátkem března, přivítali prezident
Miloš Zeman, ministr vnitra Milan
Chovanec a ministr zahraničních věcí
Lubomír Zaorálek. Celkem by v České republice mělo být už 87 krajanů.
Prezident ve svém projevu mimo
jiné ocenil práci ministra vnitra:
„Chtěl bych mu vyslovit veřejné poděkovaní za obrovskou práci, kterou on
a jeho lidé udělali, aby dosáhli první
vlny repatriantů,“ řekl. Zeman naopak neopomněl zkritizovat práci českého velvyslance v Kyjevě Ivana Počucha. „Prohlásil, že o repatriaci žádají
všehovšudy čtyři rodiny. Z čehož jsem
odvodil, že průměrná rodina ukrajinských Čechů má 60 členů.“ Po prezidentově projevu repatrianti zazpívali
českou lidovou píseň Ach synku, synku, Zeman se k nim ve druhé sloce
přidal.

Volyňští Češi přiletěli na ruzyňské letiště.
Podle Zemana lze očekávat, že
celkově by se mohlo do vlasti vrátit až
500 navrátilců.
Další repatrianti mají přijíždět samostatně po vlastní ose. V lednu vláda
uvolnila pro přesídlení krajanů z celého světa zpět do České republiky 66
milionů korun. Z těchto peněz se navrátilcům hradí ubytování, jednorá-

Českem projedou americká vojska
Na pondělním jednání vláda odsouhlasila průjezd amerických jednotek Českou republikou. Jednotky
USA se vrací z aliančního cvičení
v Pobaltí a Polsku na domovskou
základnu v Německu.
„Vyjadřujeme tak sounáležitost
a solidaritu se spojenci, kteří se mohou cítit ohrožení eskalací napětí mezi Ruskem a Ukrajinou,“ řekl k manévru plánovaném na 29. března až
1. dubna premiér Bohuslav Sobotka.
Podle ministra obrany Martina
Stropnického projede republikou
kolona 118 vozidel a 516 osob po
třech trasách. První skupina překročí
hranice v Harrachově, druhá v Náchodě a třetí v Bohumíně. Všechny se
pak spojí v Praze na Ruzyni a budou
pokračovat společně přes Plzeň na
základnu v bavorském Vilsecku. „Armáda ČR poskytne konvoji pohonné
hmoty i další asistenci, všechny náklady si však hradí americká strana sama,“ doplnil Stropnický.
Americké jednotky se budou vracet
ze cvičení v rámci operace Atlantic Re-

solve, která má demonstrovat podporu spojeneckým zemím, jež se cítí
ohroženy rusko-ukrajinským konfliktem. „V minulých měsících vláda
volala po větší aktivitě Severoatlantické aliance a toto je výsledek aliančního snažení,“ dodal ministr Stropnický.
Proti průjezdu konvoje Českou republikou však protestuje řada hnutí
i organizací. Petice „Americkou armádu v Čechách nechceme!“ nasbírala už
několik tisíc podpisů. Otevřený dopis
o nesouhlasu s průjezdem adresovala
premiérovi i hnutí Ne základnám,
Evropané proti válce, Hnutí za přímou
demokracii a Spojenectví práce a solidarity. Na 28. března pak plánuje
protest před budovou velvyslanectví
USA v Praze pražská organizace
KSČM. Stínový ministr obrany KSČM
Alexander Černý k tomu řekl: „Tato
spanilá jízda nesouvisí s ničím jiným
než s dalším zvyšováním napětí mezi
Západem a Ruskem. Sami Američané
prohlásili, že jde o demonstraci síly“.
JOSEF MAČÍ

Krvavá válka gangů v Göteborgu
Dva neznámí muži v noci na čtvrtek
zaútočili na Göteborgskou restauraci Var Krog och Bar (v překladu
naše hospoda a bar). Na místě zemřeli nejméně dva lidé a dalších
patnáct je zraněných.
Policejní mluvčí Ulla Brehmová pro
média řekla, že Göteborgské předměstí Biskopsgarden, na kterém se incident udál, má historii bohatou na
případy násilí páchaného místními
gangy. Zároveň uvedla, že nic nenasvědčuje domněnkám, že se jedná
o teroristický čin a že přestřelky jsou

v této oblasti Göteborgu časté. Oběti
však mají jen zřídkakdy.
Svědek činu řekl místní televizi
SVT, že dva muži vtrhli do restaurace
a začali střílet automatickými zbraněmi. Mluvčí policie Bjor Blixter na
tiskové konferenci přítomnost automatických zbraní na místě činu potvrdil. Dále řekl, že mezi zraněnými
byli obyčejní hosté.
Podle nejnovějších informací zatím
nikdo nebyl zatčen, policie pátrá po
únikovém vozidle pachatelů.
ADAM HECL

Žurnalistika nesmí nikdy mlčet!

Fleš nebyl nikdy víc sexy

Foto: Šárka Flídrová
zová finanční pomoc, asistence při
hledání trvalého bydlení nebo zaměstnání, jazykové kurzy a další aktivity,
které jim mají pomoci začlenit se do
české společnosti. „Dojalo mě, když
jsem dostal mnoho dopisů, kde vám
čeští občané nabízejí ubytování, nabízejí vám práci,“ dodal k tomu prezident.

Přesídlení Ukrajinci zatím zůstávají
ubytovaní v hotelu ministerstva vnitra
v Červené nad Vltavou, kde mohou žít
šest měsíců s prodloužením až na jeden rok. Zde by se měli začít učit
český jazyk, poznávat českou kulturu
a Česko samotné.

Jaro už klepe na dveře a nový Fleš jimi
už vyšel. Toto číslo je tudíž jakýmsi
předvojem jara, které na vás dýchne
hned po otevření druhé stránky. Zajíčci, kuřátka, sex a zelený Petřín mluví za vše. Samozřejmě, že i kulturní
sekce Fleše je nabitá sex-appelem –
Žižkovská noc, Knižní čtvrek, Ceny
divadelní kritiky a architektonická
soutěž *ink Arch.
To, že zima svou vládu ještě nevzdala, nám připomene článek Nordfestu – tedy festival o severských filmech
a zpráva z tiskové konference České
televize, kde poslední dobou přituhuje
čím dál více. Nejen však tam. Že poslední dva týdny přinesly také řadu
vážných problémů dokazuje hned
první list.
Další přitažlivou rubrikou je ta
sportovní, která ukazuje, že zimní
sporty jsou postupně na ústupu
a přichází fotbal, florbal a basket.
Doufám, že příští číslo Fleše vám přinese už opravdu jen pozitivní náladu
a během dvou týdnů na válečných
územích prolomí ledy, byť to je poněkud naivní představa…
KATEŘINA GOLASOVSKÁ,

ŠÁRKA FLÍDROVÁ

ŠÉFREDAKTORKA

Útoky v Tunisku: dvě desítky mrtvých turistů

Jindy poklidné Tunisko zažilo ve
středu jeden z nejhorších dní ve své
novodobé historii. Dva doposud neznámí útočníci v centru tamější
metropole postříleli 23 lidí. Většina
z nich byli zahraniční turisté. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek
ve čtvrtek potvrdil, že Češi na seznamu obětí nefigurují.
Podle předsedy tuniské vlády Habíba Sída mrtví cestovatelé pocházejí
z Polska, Japonska, Itálie, Francie,
Kolumbie, Španělska a Austrálie. Na
seznamu mrtvých figurují i tři Tunisané. Dalších 44 lidí během střelby utrpělo zranění.
České ministerstvo zahraničních
věcí ve čtvrtek potvrdilo, že mezi mrtvými nejsou žádní občané České republiky. „V současnosti víme o dvou
Češích, kteří pobývají v Tunisku. Oba
se nám však již podařilo kontaktovat
a oba jsou v pořádku,“ sdělila ve středu České televizi mluvčí Černínského
paláce Michaela Lagronová.
„České cestovní kanceláře v současnosti v Tunisku žádné klienty nemají.
Turistická sezóna totiž ještě nezačala,

Hlídkující policejní jednotky v Tunisu.
první charterové lety na sever Afriky
většinou odlétají až na konci dubna,“
řekl ve středu odpoledne České televizi šéf Asociace cestovních kanceláří
Jan Papež.
Podle Sída teroristé vyzbrojeni automatickými zbraněmi stříleli na autobus s turisty, který jel do proslulého
muzea Bardo. V muzeu, které tradičně
navštěvují zahraniční poznávací zájezdy, se pak spolu s několika desítkami rukojmích také zabarikádovali.

Foto: archiv
Proti ozbrojencům následně zasáhla
speciální policejní jednotka, která
většinu zadržovaných osvobodila.
Tuniští policisté ve čtvrtek oznámili
jména obou zneškodněných střelců.
Minimálně jeden z nich byl podle tuniských úřadů v hledáčku tamějších
tajných služeb. K činu se zatím nepřihlásila žádná teroristická skupina,
Islámský stát však na svém twitterovém účtu Tunisany vyzval, aby „následovali své bratry.“
JIŘÍ SVATOŠ

Sobotka definitivně ovládl ČSSD. Ale dostal i varování

Ministerský předseda Bohuslav Sobotka zažil velký triumf. Na nedávno skončeném sjezdu České strany
sociálně demokratické obhájil suverénně post předsedy.
Delegáti předsedovi zvolili do vedení všechny jím navržené kandidáty.
Pouze nový statutární místopředseda,
ministr vnitra a účastník lánského puče Milan Chovanec, byl zvolen až ve
druhém kole.
Sobotka, který vede sociální demokracii od roku 2011, v tajné volbě
neměl žádného protikandidáta a získal pětaosmdesát procent hlasů.
„Mohu se směle pustit do dalších
bitev, protože mám od vás velice silný

mandát,“ řekl po volbě delegátům.
O poznání více vzrušení nabídla
volba 1. místopředsedy. V té se utkali
již zmíněný Chovanec, další účastník
lánské schůzky Jeroným Tejc, bývalý
Sobotkův spojenec a nynější ministr
pro lidská práva Jiří Dienstbier. Právě
Tejce označil Sobotka za největšího
škůdce sociální demokracie. „Nejsem
překvapený, měl jsem silné protikandidáty. Druhé kolo byla jedna z variant. V nejhorším mě nezvolí, svět se
nezboří,“ glosoval neúspěšnou volbu
Chovanec.
To byl pro Sobotku jasný signál, že
lidé okolo jihomoravského hejtmana
Michala Haška stále mají jistý vliv na

dění uvnitř strany. Hašek zároveň vyjádřil obavy o dostatečnou názorovou
rozmanitost ve vedení strany. „První
místopředseda nemá jen kývat jako
oslík, ale diskutovat s předsedou strategii. Doufám, že to Milan Chovanec
zvládne,“ řekl novinářům Hašek.
Posledním střípkem do mozaiky
Sobotkova velkolepého vítězství bylo
zvolení všech jeho kandidátů na místopředsedy a prosazení stanov, které
vzešly ze stranického referenda. Sobotka tak získal podporu, které se
netěšil žádný z jeho předchůdců. Jeho
hlavní konkurenti, Tejc a Dienstbier,
odešli ze sněmu s prázdnou.
ŠIMON DUŠEK
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Kuřátka a zajíci ovládnou Staroměstské náměstí

Již nezbývá mnoho času do zahájení
velikonočních trhů, každoročně
očekávané události, která předznamenává největší křesťanské oslavy
a samozřejmě i příchod jara.
Trhy odstartují 21. března odpolední akcí, na které se uskuteční mimo
jiné i 14. Mistrovství ČR v otevírání
ústřic, což zajisté přiláká nejednoho
gourmeta. Dřevěné stánky již nyní
rostou na náměstí Republiky, Václavském náměstí a samozřejmě na Staroměstském náměstí, které se stane centrem veškerého dění.
Pro navození jarní atmosféry vyladí
designéři prostředí trhů do žluté a zelené barvy. Dekoratéři olemují stánky
proutěnou girlandou s květy, pentlemi a vajíčky. Na jejich štíty zavěsí
modely čerstvě vylíhnutých kuřátek.
„V prostoru tržiště umístíme tři odpočinková místa s lavičkami. Pod vyso-

kými, rozkvetlými stromy si návštěvníci mohou odpočinout a užít jarní
atmosféru,“ láká návštěvníky Vlastimil Jakubec, šéfdesigner trhů. Celý
prostor navíc prozáří velké slunce
složené z květin.
Již pošesté proběhne akce Fronta
na záchod, která je součástí programů
UNICEF. Ta se koná 22. března při
příležitosti Světového dne vody. „Díky
této akci si lidé mají zábavnou cestou
uvědomit, že přístup k pitné vodě není ve světě zdaleka samozřejmostí.
„Účastníci utvoří štafetu a budou si
podávat kelímky s pitnou vodou. Cílem bude naplnit záchodovou nádržku v co nejkratším čase. Divili bychom
se, kolik vody na jedno spláchnutí
každý den spotřebujeme,“ upřesnil
Fleši hlavní myšlenku programový ředitel Jan Žampa, který přidal i komentář ke kulturnímu programu, jejž má

na starost. „Přijedou přední folklórní
soubory z různých koutů Evropy.
Spousta lidí u nás o nich nejspíš mnoho neslyšelo, ale všechny jsou uzná-

Ve veřejnoprávní televizi nastane
i přes krizi čas českých hrdinů
Není žádným tajemstvím, že se
Česká televize (ČT) otřásá v základech. V ohrožení je především generální ředitel ČT Petr Dvořák, jehož působení na této pozici se podle
některých odborníků blíží ke konci.
Ani to mu však nezabránilo ve
vytvoření a financování nových pořadů, které představil spolu se svými kolegy, režiséry a herci. Tématem těchto projektů budou čeští
hrdinové.
Skupina okolo prezidenta Miloše
Zemana začala s nebezpečnou hrou,
která má radikálně zmenšit rozpočet
a snížit nezávislost České televize.
Ministr financí Andrej Babiš nařkl ČT
z manipulování reportáží a čeští politici se přou o to, komu tato veřejnoprávní televize fandí. K tomu se jako
další problém ukázal koncesionářský
poplatek, který někteří chtějí omezit.
„Jsem přesvědčen, že tato situace
ukázala, že řada lidí chápe, co ten
poplatek znamená, za co platí a co za
to dostanou zpátky. Naše obrana proti
těm, kterým se to nelíbí, je vytváření

nových a zajímavých pořadů, jež
běžný divák na žádné jiné televizi neuvidí,“ vyjádřil se na nedávné tiskové
konferenci ČT generální ředitel Petr
Dvořák.
A právě nové projekty jsou tím, na
co se snaží Česká televize upozornit,
a vylepšit si tak reputaci. Těšit se
v nadcházejících dvou letech můžeme
na dramatickou tvorbu na téma čeští
hrdinové, kde budou excelovat přední
čeští herci v čele s bratry Hádkovými
či Karlem Rodenem. Pořady se budou
věnovat českým velikánům, jako byl
Karel IV., ale i osobnostem a událostem z 20. století, kromě jiných například hilsneriádě. „Myslím si a doufám,
že mladé lidi zaujme způsob, kterým
budou především historické pořady
natočené. Nejedná se pouze o suché
dějiny, ale klademe důraz na emoce,
které jsou vždy nadčasové. Dále je
můžeme nalákat třeba na detektivní
žánry, které se v poslední době velmi
rozmáhají,“ řekl pro Fleš ředitel vývoje pořadů a programových formátů
Jan Maxa.

Sex, islám a olympiáda

Otázka ,,Jak sex ovlivňuje náš každodenní život?” měla být středečního rána zodpovězena v kavárně
Louvre. Bohužel se tak nestalo,
přednáška se zvrhla v něco úplně
jiného...
V předsálí jsou převážně lidé staršího věku, jedí zákusky, v rukou třímají složku s informacemi a v sále si sedají do předních řad, jsou příjemně naladění a těší se na přednášku o sexu.
Ještě před prezentací jde jeden
z postarších pánů k přednášejícímu
doktoru Petru Weissovi. „Jak často
souložíte, pane doktore?“ Doktor
Weiss je poměrně známá osoba jak ve
svém oboru, tak mimo něj, i přes to se
muž ptá bez jakéhokoliv ostychu.
Druhá přednášející doktorka Jana
Hercogová, která působí v pražském
IKEM a v Nemocnici Na Bulovce, byla
všetečných dotazů ušetřena.
Spouští se prezentace a mluví doktor Weiss. Začíná tématem „Češi
a nevěra“. Uvádí, že jsme jeden z nejnevěrnějších národů. Největší záletníci jsou především lidé mezi 20 a 25
lety, tzv. singles, kteří mají partnera,
nicméně žijí odděleně. Na Weisse navazuje doktorka Hercogová a na jed-

nom ze slidů je v pozadí obrázek knihy Padesát odstínů šedi. Začíná mluvit o viru HPV a genitálních bradavicích. Na plátně se objeví hrůzné
obrázky, laškovná nálada je ta tam.
Virem HPV trpí 70 % lidí v Česku, jen
1 % má však příznaky.
„Existuje však léčba,“ říká Hercogová, spouští další snímek a popisuje
novou mastičku ze zeleného čaje, která genitální bradavice spolehlivě léčí.
Jak se k takové propagaci mohla bývalá proděkanka lékařské fakulty UK
vůbec zaprodat?
Přichází čas na dotazy. Jeden z bystrých starších mužů se ptá na výše zmíněná procenta. „Všechno to jsou odhady,“ vysvětluje Weiss. Palba na něj
ale pokračuje: „Říkal jste, že nevěra je
tak veliká, že čekáte uzákonění monogamie, nevidíte v tom podporu islámu? “ – ,,A jak to vůbec mají s HPV
viry muslimové?“ – „A co akce jako
olympiáda, je pravda, že účastníkům
rozdávají kondomy, aby se nepřenášely nemoci?“ Jedna z organizátorek vidí, že debata se posouvá jinam a snaží
se tázající usměrnit.
Jak tedy sex ovlivňuje náš každodenní život? Na to konference neod-

Nezapomíná se ani na dokumentaristiku. Ta se soustředí na hrdiny
současné – významné lékaře a vědce,
archeology či přední české divadelní
soubory. Tyto dokumenty by měly nabídnout inovativní přístupy k aktuálním společenským tématům. K těm se
řadí také nadcházející druhá řada vědomostní soutěže Nejchytřejší Čech.
„Moc se těšíme na studenty, kteří se
do soutěže přihlásí, osobně bych ale
přivítal hlavně profesory z vaší univerzity. Právě oni jsou totiž těmi, kteří
by měli být nejchytřejšími Čechy
a i pro žáky by bylo zajímavé vidět
právě učitele dokládat své vědomosti,“ vyzval k účasti moderátor soutěže
Roman Šmucler.
Petr Dvořák v závěru tiskové konference nezapomněl zmínit, že ČT
drží jedno evropské prvenství, a to
nejvyšší podíl premiér na vysílání.
A v tomto trendu míní pokračovat.
Česká televize tak bude svou původní
tvorbou sázet na nové inovativní přístupy a doufá, že se jí to vyplatí.
NINA ORTOVÁ

vané na nadnárodní úrovni.“ K nim se
přidají i domácí dětské sbory a orchestry.
Aby si i děti přišly na své, organizátoři pro ně připravili doprovodný
program. Ten se neomezí jen na zaběhnuté malování kraslic a pletení
pomlázek, ale dojde i na pohybové
aktivity – velikonoční soutěže s živými králíky „Králičí HOP“, které se
uskuteční 1. dubna. Apríl bude dnem
kuriozit a rekordů. O překonání
svých hranic a nastavení vyšší laťky
pro příští rok se pokusí zúčastnění
borci ve zvláštních disciplínách jako
je „hodinový běh“ (pokus o překonání co nejdelší vzdálenosti za jednu
hodinu) nebo dělání „nožiček“ se
syrovým vejcem v podání mistra světa ve footbag freestylu, Honzy Webera.
V nabídce stánkařů budou oblíbené

Bílá vrána v centru Prahy

Kavárna pro mentálně postižené na nové adrese
Za podpory neziskové organizace
Pohoda se slavnostně otevřel mléčný
bar Bílá vrána. Na nové adrese Ve
Smečkách 5 na Praze 1 ho mohou
zákazníci navštívit od 11. března.
,,Jsem ráda, že tady můžu pracovat,
přináší mi to hodně štěstí,“ uvedla
Pavla Barabášová, pracovnice kavárny. Sociální podnik umožňuje nejen
pracovní uplatnění pro mentálně postižené a jejich plnohodnotné začlenění do profesního života, ale také
jedinečnou možnost integrace do kolektivu.
,,Naší snahou je ovlivnit životy lidí
s mentálním znevýhodněním a po-

ukazovat na to, že i mezi nimi jsou
lidé, kteří mohou něco dokázat,“ vysvětlila při slavnostním zahájení ředitelka občanského sdružení Pohoda
Lucie Mevardová.
Kromě posezení v nekuřáckých
prostorách a pestré nabídky pohoštění, nabízí kavárna také možnost kulturního vyžití. Pravidelně se tu pořádají výstavy, hudební večery či divadelní představení. Jedním z projektů,
který zde probíhá, je Momentální scéna, kde mají možnost uměleckého
projevu lidé s jakýmkoliv handicapem.
ANEŽKA FENCLOVÁ

Petřín nazeleno. Slavil se
den svatého Patrika.
Ulicemi zní irská folková hudba.
Lidé tančí, zpívají a popíjejí Guinesse nebo speciální zelené pivo. Zelené je ten den totiž všechno. Tak to
vypadá, když se slaví tradiční irský
svátek. Den svatého Patrika připadá na 17. března a provází ho bujaré oslavy po celém světě.

pověděla, místo toho se jednalo spíše
o jakousi propagační akci. Kdyby se
však otázka obrátila (Jak každodenní
život ovlivňuje náš sex?) odpověď by
byla, že po hrůzných obrázcích a grafech z přednášky bude v ložnicích
zúčastněných dnes mrtvo. Na programu budou mít odhalování nevěry
a hledání příznaků HPV viru na sobě
samém.
KATEŘINA GOLASOVSKÁ

HPV virus

• Je jeden z více než 100 různých
typů papilomaviru, který napadá lidské buňky.
• Bez léčby se tyto abnormální
buňky mohou někdy změnit
v rakovinné.
• Jiné typy HPV mohou způsobit
genitální bradavice a změny
děložního hrdla.
• HPV je vysoce nakažlivý, mnoho lidí nakažených HPV však
nemá žádné příznaky infekce
a mohou virus dále šířit.

pochutiny jako mazance a trdelníky,
na zahřátí zase svařené víno nebo medovina. Nebude chybět ručně vyrobené zboží. Kreativní jedinci si mohou
vyzkoušet spoustu workshopů. „Řemeslníci si připravili pro návštěvníky
trhů nové výrobky a naši kuchaři
upekli velikonoční pochoutky, které
nabídneme už od úvodního dne,“
sdělil Fleši Libor Votruba, předseda
pořádající společnosti Taiko.
Otevírací doba stánků bude každý
všední den od 10 do 22 hodin. Po
ukončení velikonočních trhů na ně
12. dubna naváže jednodenní festival
Praha v pohybu.
Lidový sarkasmus: Zatímco pohané
se snaží každé jaro utopit Moranu
a nedaří se jim to, křesťané přes 2 000
let čekají na vzkříšení Ježíše a pořád
marně.
MICHAEL KUBÍN

Petřínská věž se rozsvítila na počest
Foto: autorka
irského svátku.

Kromě Irska se nejvíce slaví ve
Spojených státech, kde žije asi 40 milionů irských přistěhovalců. Největšímu průvodu, který se koná právě
v New Yorku, letos přihlíželo přes
2 miliony lidí. K oslavám se připojila
i Praha, kde byla na počest svátku patrona Irska nasvícena nazeleno Petřínská věž. Charakteristickou barvu
získaly i další významné budovy
a památky. Mimo jiné jeden z divů
světa, socha Ježíše v Rio de Janeiru,
nebo fontána před washingtonským
Bílým domem. Na pár dní se zazelenaly i Niagarské vodopády nebo řeka
v Chicagu. Projekt Greening pořádá
každoročně agentura Tourism Ireland na podporu irského turismu
a Česká republika se k akci, během
které se zeleně nasvítí více než 70
světových památek, připojila tento
rok podruhé. Svátek svatého Patrika
oslavuje křesťanského misionáře,
který v 5. století šířil víru mezi Iry.
K tradičním symbolům tohoto svátku patří kromě zelené barvy i trojlístek jetelu, s jehož pomocí údajně
sv. Patrik vysvětloval trojjedinost
Boha.
KAROLÍNA ŠIMKOVÁ

Upozorňujeme
drahé předplatitele, že příště
to bude samá kraslice!
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Prahu zachvátily filmové festivaly, posledním byl Nordfest

Po festivalech Jeden svět a Severská
filmová zima se v pražském kině
Evald konala další filmová přehlídka zaměřená na kinematografii severských zemí, a to 12. až 18. března.
Promítalo se celkem patnáct skandinávských filmů, z nichž některé měly v česku premiéru, jiné se zde už
úspěšně promítaly.
Již jedenáctý ročník festivalu se
zabýval rovnou několika tématy. Tři
filmy (Nefritový válečník, Sampo
a Doba železná) byly věnovány významnému finskému eposu Kalevala
u příležitosti 180. výročí od prvního
vydání díla. Premiérou finského Nefritového válečníka i filmová přehlídka
začala. Dále se promítal snímek Bratrstvo, který prezentoval to nejlepší ze
Severských filmových čtvrtků, které
se v komorním kině Evald konají
pravidelně. V nabídce nechyběl ani
výběr pěti nejlepších krátkometrážních filmů z festivalu Severské kraťasy, který se konal v červnu 2013. Drama Světlo v soumraku a tragikomedie
Le Havre pořadatelé promítali jako
miniprofil významného finského režiséra Ari Kaurismäkiho.
Filmovou nabídku dovršily severské snímky, které byly do kin uvedeny
v posledních letech. Diváci tak mohli
například shlédnout komedi Holub
seděl na větvi a přemýšlel o životě,
drama Vyšší moc nebo filmovou adaptaci úspěšného bestselleru Jonase
Jonassona Stoletý stařík, který vylezl
z okna a zmizel z roku 2013.

Filmy:
Nefritový válečník (Měsíc
Kalevaly)
Holub seděl na větvi
a přemýšlel o životě
Pásmo severských krátkých
filmů
Vyšší moc
Proti přírodě
Stoletý stařík, který vylezl
z okna a zmizel
Boj sněžného pluhu s mafií
my jsme nejlepší
Lví srdce
hon
Superclásico
Světla v soumraku
Le Havre
Bratrstvo
O koních a lidech

Záběr z filmu Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel.
Program doplnily přednášky zdarma se severskou tématikou, které
uspořádalo občanské sdružení Skandinávský dům. To zajišťovalo i některé
projekce. Festival se koná pravidelně
dvakrát ročně (vždy na přelomu února a března a října a listopadu) a je
pokračováním přehlídky Týden severských zemí.

Tři snímky, Nefritový bojovník,
Sampo, Doba železná byly věnovány
významnému finskému eposu Kalevaly. V nabídce bylo také Bratrstvo,
jako to nejlepší ze Severských filmových čtvrtků, které se v kině Evald
konají pravidelně. Projekci dánského
filmu Bratrstvo, vyprávějící příběh
o zakázané lásce mezi neonacisty,

Foto: archiv
připravilo dobrovolné občanské sdružení Skandinávský dům spolu s projekcí české premiéry snímku Nefritový válečník a výběrem nejlepších
pěti krátkometrážních filmů z festivalu Severské kraťasy z června 2013.
Sdružení připravilo také tři přednášky
se severskou tématikou: severní Norsko, finské „bláznivé“ sporty a sever-

ské zábavní parky a pohádková městečka. Přednáškou o severním Norsku
také akce 12. března začala, následovala premiéra filmu Nefritový válečník. Na přednášky byl vstup zdarma
zatímco na film stály vstupenky 99 kč.
Letos již jedenáctý ročník festivalu
severské kinematografie se koná vždy
dvakrát ročně – na přelomu února a
března a října a listopadu. Na festivalu
se promítlo dohromady patnáct filmů
z Dánska, Norska, Švédka nebo Finska.
KRISTÝNA HROMKOVÁ

Pátá Žižkovská noc přilákala desítky tisíc návštěvníků Velkému knižnímu čtvrtku dominoval

Kluby a hospody na pražském Žižkově již po páté ožily v rámci známého multižánrového hudebního
festivalu Žižkovská noc.
Letos festival, který se poprvé uskutečnil ve dvou dnech a přilákal okolo
deseti tisíc návštěvníků. ' měli možnost poslechnout si přes 300 interpretů nejrůznějších žánrů ve více než
třiceti prostorech po celém Žižkově.
Ačkoliv je Žižkovská noc především
hudební festival, letošní ročník přinesl
novinku v podobě rozšíření do jiných
oblastí kultury. Díky tomu obohatil
své publikum o více návštěvníků, než
tomu bylo v minulých letech. Zatímco

v pátek byl program vyvážen a rozdělen na hudební, divadelní a literární, z nichž každý probíhal na deseti
různých scénách, na sobotní večer by
nachystán program výhradně hudební.
Hlavní scénou se stal klub Storm,
kde vystoupila například slovenská
skupina Zoči voči, Kšandy industry
nebo punkrocková kapela Znouzectnost. Kromě studentských skupin
v rámci Žižkovské noci vystoupilo
také několik známých interpretů jako
James Cole, NiceLand nebo Vladimir
518, který přítáhl stovky lidí do Cross
Clubu. Ten se jako jediný nenachází

přímo na Žižkově.
V rámci jedné vstupenky, jednodenní za 150 korun nebo dvoudenní za
250, měl návštěvník možnost navštívit bez omezení všechny kluby a vystoupení, které byly do festivalu zapojeny. Na své si tak přišli přívrženci nejrůznějších typů hudby, neboť každý
podnik byl zaměřen na jiný žánr od
punku přes rock a hip hop až po reggae a ska. Díky tomu, že se kluby nacházejí blízko u sebe, měli návštěvníci
možnost přebíhat z místa na místo
a zažít tak žánrově velice rozmanitý
večer.
ANNA JUREČKOVÁ

V soutěži mladých architektů bodovala inteligentní
zásobárna pitné vody, dláždění i stodola

FLEŠ

Již druhý ročník architektonické
soutěže THINK ARCH, která poskytuje příležitost zviditelnit se nadějným mladým architektům, proběhl
v úterý v pražském Experimentálním prostoru NoD.
Pořádá ji Centrum české architektury a odborná šestičlenná porota vybírala vítěze z celkem 27 projektů.
Úkolem soutěžících bylo představit
návrh, který efektivně využívá materiály a energii a svým provedením zapadá do okolního prostředí.
V kategorii studentů byla značná
konkurence, což vedlo k tomu, že porota udělila hned dvě první místa. Na
sdílené první příčce se umístili Jiří
Lukáš a Jindřich Rá+l, který ve stejné
kategorii zvítězil i loni s projektem
Re:location. Lukášova práce Stodola
na fojtecké pastvině je funkčním a jed-

noduchým stavením. Mladý student
navrhl budovu, která zapadla mezi
louky a potoky ve vesnici Fojtka. Lze
v ní uchovávat seno a slámu a zároveň
může poskytnout přístřeší toulavým
trampům. Pro Lukáše byla podle jeho
slov stavba příležitostí učit se, dělat
chyby, a pak je napravovat. Druhý
vítěz Jindřich Rá+l pak zaujal futuristickým projektem budoucnosti. Jeho
Biosyntetická zásobárna pitné vody
pro slumy v Lagosu má vyřešit problém s nedostatkem pitné vody pomocí inteligentního mutujícího organismu. Ten pomocí kořenů prohledává prostředí, expanduje a skladuje
zadrženou vodu v plodnicích.
Vítězkou druhé kategorie architektů do 40 let se stala profesionálka Veronika Sávová s projektem Revitalizace Malešického náměstí, které má

charakteristický nepravidelný tvar.
Sávová právě tuto vlastnost ve svém
návrhu vyzdvihla a zvolila pro celou
oblast jednotné dláždění. Autorka tím
chce přilákat návštěvníky do areálu
i přilehlého zámečku. Ve stejné kategorii porotci udělili jen cenu za druhé
místo, získal ji architekt Martin Fraňek, který ve svém návrhu Vyhlídkové
věže hradu Orlík nasadil ocelový hranol s točitým schodištěm na původní
zříceninu hlásky.
Kromě dvou obvyklých kategorií
byla udělena ještě jedna speciální cena
Autodesk Award, kterou získala Petra
Vojtasíková. Projekt skleníku na Letenském náměstí vynesl studentce finanční příspěvek na studijní pobyt či
cestu do města se zajímavou architekturou dle jejího výběru.
LENKA HRŮZOVÁ
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George R. R. Martin a Jiří Paděvet

Tradiční akce Velký knižní čtvrtek se
konala v mnoha knihkupectvích po
celém Česku a to pod záštitou významného nakladatelství a distributorství Kosmas. Celkem bylo v ten den
uvedeno na pulty obchodů hned 15
nových knih od známých a nadějných
autorů.
„V uplynulých letech se náš výběr
ustálil vždy na dvanácti novinkách,
ale letošní jaro se nám sešlo poměrně
hodně silných titulů a tak výběr nebyl
vůbec jednoduchý. Nakonec jsme se
přiklonili k variantě nabídku rozšířit
a nabídnout čtenářům hned o tři knihy více. Toto je oproti minulým ‚čtvrtkům‘ malá změna a věřím, že pozitivní,“ říká zástupce pořadatele Ctirad
Fuchs o změně počtu publikovaných
novinek.
Letošní jaro bylo pro milovníky četby skutečně plodné, mezi autory se
tudíž ocitla tak velká jména jako
George R. R. Martin, současný velmi
oblíbený autor temné fantasy ságy
Hra o trůny. Na jeho motivy byl nato-

čen i stejnojmenný, neméně populární, seriál.
Kromě něj bude lákadlem např.
držitel loňské ceny Magnesia Litera
Jiří Padevět nebo laureátka této ceny
z roku 2010 Petra Soukupová a její
novinka Pod sněhem.
TEREZA SPILKOVÁ, DAVID SLOUKA

Divadlo Na Zábradlí získalo téměř
všechny ceny divadelní kritiky
Cenám divadelní kritiky (dříve ceny
Alfréda Radoka), které pořádá časopis
Svět a divadlo, letos vévodilo divadlo
Na Zábradlí. Získalo celkem pět ocenění, mimo jiné za divadlo roku. O vítězích letos rozhodovalo 69 divadelních kritiků a nejlepší inscenací se stala hra o Václavu Havlovi, Velvet Havel.
Cenu za nejlepší mužský výkon si
odnesl představitel Václava Havla
Miroslav König, v ženské kategorii
zvítězila Marie Spurná, které ve hře
ztvárnila Olgu Havlovou. Hra od hudebního skladatele Miloše Štědroně

se stala také nejlepší poprvé uvedenou
českou inscenací, a podle kritiků ji doprovázela i nejvydařenější hudba.
Cenu pro scénografy si odnesl Marek Cpin, který se podílel na hře Požitkáři, ocenění za talent roku zase připadlo režisérce Anně Petrželkové.
„Všech ocenění si nesmírně vážím.
Úspěch patří celému divadlu, hercům,
jejich zázemí i administrativě,“ řekl
Lidovým novinám po vyhlašování šéf
oceňovaného Divadla Na Zábradlí
Petr Štědroň.
TEREZA SPILKOVÁ

Dneska se to taky vyvedlo! Doporučujeme
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Boj o medaile do posledních sil

Vrchol sezony i formy. Na biatlonovém mistrovství světa ve finském Kontiolahti vybojovali čeští reprezentanti celkem
čtyři medaile. Zlato získali hned v úvodním závodu smíšených štafet, přičemž Gabriela Soukalová následně přidala
stříbro a Ondřej Moravec dokonce stříbro a bronz. Jedná se tak o nejúspěšnější mistrovství českého biatlonu vůbec.
Začalo to hned v prvním závodu 5. března, kde se mezi sebou utkaly smíšené
štafety 26 zemí. Za Českou republiku vyjela první Veronika Vítková, která čtyřikrát dobíjela, nicméně udržela první
pozici, ze které předávala štafetu Soukalové. Ta ve druhém kole bojovala s vedoucími závodnicemi Světového poháru
Darjou Domračevovou z Běloruska a
domácí Kaisou Mäkäräinenovou. Třetí
úsek zvládl Michal Šlesingr, veterán
českého týmu, který poslal do závodu
Moravce. Ve čtvrtém úseku rozhodla
poslední střelba, kdy Moravec vybílil
terče a projel cílem jako první. „Víme, že
vezeme domů zlato, můžeme být uvolněnější,“ svěřila se Vítková.
Necelý týden po zlaté štafetě vystartovaly české ženy ve vytrvalostním závodu
na 15 kilometrů. V této nejtradičnější
biatlonové disciplíně, kdy se střílí dvakrát vleže a dvakrát vestoje, záleží hlavně na přesné mušce, neboť za každý nesestřelený terč se připočítává jedna minuta. „Snažila jsem se na střelbu koncentrovat, protože vím, že nepatřím
mezi nejrychlejší,“ řekla po závodu
Soukalová. Jak ubývala kola, kvůli střelbě ubývaly i soupeřky, jež se mohly,
utkat o medailové pozice. Ne tak Soukalová, která minula pouze jednou na
poslední stojce, a po dojezdu jí patřilo
průběžné první místo. Když dojely i největší favoritky, které se na výsledkové
tabuli zařadily pod Češku, bylo ke zlatu
blízko. Ruska Jekatěrina Jurlovová

Zlato, stříbro, bronz. Ondřej Moravec získal všechny cenné kovy.
ovšem jako jediná neminula žádný terč
a českou reprezentantku tak odsunula
na konečnou druhou pozici.
Den po stříbru Soukalové se konal
vytrvalostní závod mužů na 20 km. Moravec minul terč pouze na druhé zastávce, nicméně svým během předčil i Francouze Simona Fourcada či Němce Arnda Peiﬀera a vybojoval tak bronzovou
medaili. Vynikající výkon předvedl
Ondřej Moravec i v závodu s hromadným startem, kde získal stříbro. Michal
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Šlesingr ho doprovodil pátým místem.
Nedařilo se ale vždy. Proti očekáváním propadla ženská štafeta, kdy kvůli
nepřesné střelbě dojely favorizované
Češky osmé. „V deseti z jedenácti závodů jsme tady až do posledních položek
bojovali o medaile,“ zdůraznil pro
idnes.cz šé/renér Ondřej Rybář. Mistrovství světa v Kontiolahti je tak pro
české reprezentanty medailově nejúspěšnějším.
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Plzeň dvakrát vyhrála a vede ligu
již s pětibodovým náskokem
Viktoria Plzeň se výrazně přiblížila
k titulu. Nejprve v kontroverzním
utkání přetlačila na Julisce Duklu
gólem z penalty v poslední minutě, ve
středu v dohrávce devatenáctého kola
zvítězila nad pražskou Slavií nejtěsnějším možným rozdílem 1:0. Díky
zaváhání druhé Sparty, která pouze
remizovala v Jablonci, má Plzeň na
Letenské už pětibodový náskok.
Vítězslav Lavička měl před klíčovým
zápasem se třetím Jabloncem nepříjemné starosti. Spartě totiž vypadla téměř
celá obrana – chyběl reprezentační bek
Pavel Kadeřábek, mladý stoper Jakub
Brabec a Costa Nhamoinesu. Absenci tří
klíčových mužů vyřešil Lavička podle
očekávání. Na pravou stranu se postavil
záložník Lukáš Mareček, střed obrany
vyplnil zkušený Radoslav Kováč a Costu
zastoupil mistr indické ligy Jakub Podaný. Jablonec měl možnost přiblížit se
Spartě v tabulce na jeden bod, ale rozdíl
mezi druhým a třetím týmem zůstává
vzhledem k remíze pořád stejný. Přestože Jablonci podle kouče Jaroslava Šilhavého „chybí taková ta zkušenost“
a stále věří v titul, protože „každý může
prohrát kdekoliv“. Lavička zachoval
standardní diplomatický styl. „Šance
měly oba týmy, nechci soudit, kdo měl
blíž k vítězství. Je z toho zasloužená

remíza,“ řekl serveru Synotliga.cz
Plzeň zaváhání konkurentů v boji
o titul stoprocentně využila. Zápas
s Duklou ovšem nezvládl rozhodčí Jan
Jílek. V prvním poločase Plzni odepřel
dva pokutové kopy, ve druhém se rozhodl svá zaváhání „odčinit“ – na penaltový puntík ukázal dvakrát. Opakované
záznamy ukázaly, že chybně. František
Rajtoral lehký kontakt s Tomášem
Přikrylem ze 72. minuty viditelně přihrál. Další sporný verdikt si Jílek nechal
na minutu devadesátou. Patrik Hrošovský nastřelil ruku Vjačeslava Karajeva,
který si ovšem reflexivním pohybem
chránil obličej. „Sice ruka byla, ale nastřelená z půl metru, Karavajev ji měl
před tělem. A navíc ta střela vůbec neletěla na branku,“ zlobil se Luboš Kozel,
trenér Dukly. Duel se Slavií, jenž se kvůli
plzeňské viróze dohrával ve středu, rozhodl jediným gólem Jan Holenda, který
se v české lize radoval poprvé od listopadu 2009.
Záchranářské starosti stále sužují
Liberec, který po třech jarních kolech
vyhodil duo Jiří Kotrba-Josef Csaplár.
Pod staronovým trenérem Davidem
Vavruškou si Severočeši připsali bod za
tříbrankovou remízu s Baníkem Ostrava
a okupují poslední příčku.

VOJTĚCH POVEJŠIL

FILIP KRUMPHANZL

Florbalová extraliga: Tatran a Boleslav
postoupily, Pardubice se v lize udržely
Nejvyšší česká florbalová soutěž se
překlenula do nadstavbové části, jejíž
první kolo se blíží rozuzlení. Tři ze
šesti sérií mají svého vítěze – do semifinále postoupili aspiranti na titul
Mladá Boleslav a Tatran Střešovice.
Jasné už je také to, že v Pardubicích se
extraliga příští sezónu hrát bude.
Šest dvojic bojovalo nebo stále bojuje
o vítězství v sérii, která se hraje na čtyři
vítězná utkání. V play-oﬀ ukořistil v nejkratším možném čase čtyři skalpy soupeře pražský Tatran Střešovice, který si
poradil s FBC Ostrava. Podobně rychle
sfoukla své soupeře i Mladá Boleslav,

která si postup do semifinále zajistila na
úkor pražské Sparty.
Ve zbývajících sériích ale ještě rozhodnuto není. Pražské celky FbŠ Bohemians a TJ JM Chodov v pátých utkáních
„utekly hrobníkovi z lopaty“, když se jim
podařilo série alespoň o jedno utkání
prodloužit. Bulldogs Brno a úřadujícím
mistrům Vítkovicím totiž už před tímto
zápasem scházela jediná výhra k tomu,
aby ovládli celou sérii.
Na rozdíl od Ostravy či Sparty pardubický Sokol, který se do play-oﬀ jen těsně nevešel, po vítězství 4:1 v sérii s Královskými Vinohrady konec sezóny osla-

Florbalisté Mladé Boleslavi postupují, sparťanům sezóna skončila.

vuje. Extraligu totiž bude hrát i příští
sezónu. Naopak vyrovnaně o záchranu
extraligy bojují Panthers Otrokovice
a FBC Liberec, po pátém utkání ale mají
Severočeši navrch. Poražený z této série
bude soupeřem Královských Vinohradů
v dalším kole play-down.
Už čtvrteční šesté zápasy mohou
rozhodnout o dalších dvou semifinalistech. Stoprocentně jasno pak bude nejpozději v sobotu. V neděli pak následuje
výběr soupeřů pro semifinále, které
odstartuje o týden později.

VERONIKA JENČKOVÁ
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Brankář podceňovaného Novosobirsku Alexandr Salák drží svůj tým skvělými
zásahy, ale kromě lapačky se umí pořádně ohnat i vyrážečkou. To poznal útočník
Magnitogorsku Maxim Jakuceňa, který doklouzal k Salákovi do brankoviště a
od naštvaného brankáře dostal tři rány vyrážečkou. Saláka vyloučili na pět minut a do konce zápasu a byl mu udělen dodatečný jednozápasový trest.

Prahu si podmanilo Utkání hvězd

Během pondělního večera se v rámci
Utkání hvězd Národní basketbalové
ligy v pražské hale Královka střetly
výběry hráčů „Mazáci“ a „Mladé pušky.“ Svých zkušeností nakonec využil
tým Mazáků, jenž své mladší protivníky přestřílel rozdílem 126:116. Cenu pro nejužitečnějšího hráče si za
večer odnesl Mazák Corey Muirhead
z Ostravy, který zatěžkal konto Mladých pušek 23 body.
Historie Národní basketbalové ligy již
zažila několik pokusů o napodobení velkolepé show ze slavnější NBA s názvem
All Star Game. Dříve byly na tuzemské
scéně k vidění exhibiční zápasy Východu
proti Západu či Čechů proti cizincům,
avšak klání starých hráčů proti těm
mladším mohli spatřit diváci poprvé.
Větší respekt šel před samotným
utkáním spíše z výběru Mazáků, který
byl sestaven z hráčů starších 28 let. Ten
se ve svých řadách mohl pochlubit
kupříkladu pardubickým Levellem Sandersem, jehož diváci do exhibice nominovali úctyhodnými dvaceti pěti tisíci
poslanými hlasy, či českou basketbalovou legendou a jedním ze čtyř Čechů,
kteří ochutnali zámořskou NBA, Jiřím
Welschem.
„Zkušenosti hovoří jasně pro ně, ale
po stránce rychlosti to můžeme dorovnat. Jejich věkový průměr je skutečně
vyšší a my jsme tam samí mlaďáci, takže
na tohle spoléháme,“ řekl děčínský rozehrávač Tomáš Vyoral. Na začátku utkání
dodaly Mladé pušky výroku Vyorala

skutečně reálnější rozměry, suverénně
se ujaly vedení 34:25. Mladou krev sice
bodově obstojně táhl především jindřichohradecký tandem v podání Američanů Donalda Lee Robinsona a Lamba
Autreyho, po dvou čtvrtinách se už
ovšem skóre ztenčilo na rozdíl pouhých
dvou bodů.
Otěže druhé poloviny utkání pak pevně uchopil ostřílenější celek Mazáků.
Ten hlavně díky bodovému příspěvku
pozdějšího nejužitečnějšího hráče utkání Muirheada a osmnácti bodům kolínského Štefana Ličartovského vyškolil
Mladé pušky a ovládl Utkání hvězd. Exhibiční zápas představoval velice zajímavé zpestření probíhajícího ročníku
Mattoni NBL ligy.
Přestávku v polovině utkání vyplnily
dovednostní soutěže. Své dovednosti
předváděli hráči ve smečování a ve střelbě trojek. První zmíněnou disciplínu
ovládl rozehrávač Jindřichova Hradce
Brison White. Střelba trojek ovšem přinesla větší drama. V prvním kole svým
výkonem, který čítal šestnáct úspěšných
zásahů ze třiceti pokusů, překonala
všech sedm svých soků reprezentantka
a hráčka USK Praha Kateřina Elhotová,
která se zúčastnila pouze této dovednostní soutěže. Ve finále svůj záviděníhodný
výkon i počet košů sice zopakovala,
avšak Pavel Slezák z Prostějova se podruhé nenechal zahanbit a devatenácti
úspěšnými zásahy si vydobyl ocenění
nejlepšího trojkaře.

JAKUB ŠVEJKOVSKÝ

