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Plán Izraele zhoršil vztahy s USA a podnítil nepokoje
Diplomatický konflikt s USA a vlnu
nepokojů vyvolalo rozhodnutí Izraele postavit v převážně islámské
části Jeruzaléma 1 600 nových bytů
pro Židy.
Spojené státy, které jsou dlouhodobě nejdůležitějším partnerem
židovského státu, tentokrát nemají
pro izraelské plány pochopení. George Mitchell, speciální vyslanec
USA pro Blízký východ, odložil na
protest proti izraelským plánům
návštěvu oblasti. Servítky si nebral
ani hlavní poradce prezidenta
Obamy, David Axelrod. To, že Izraelci zveřejnili projekt právě v době,
kdy u nich byl na návštěvě americký viceprezident Joe Biden, označil
za „urážku“.
Vztah mezi státy asi nebude až
tak vyhrocený. Velvyslanec Izraele
v USA Michael Oren totiž včera kategoricky odmítl, že by označil
současnou situaci za „nejnapjatější za posledních 25 let“, jak psaly
noviny po celém světě. Smířlivě
vystupuje i Hillary Clintonová, která z pozice ministryně zahraničí

Radikální Palestinci v ulicích Jeruzaléma.

krátce z domova i ze světa
n Ministryně spravedlnosti žádá
zvýšení alimentů
Od poloviny letošního roku by
mohly alimenty na jednoho potomka dosáhnout až čtvrtiny platu rodiče. Až doposud záleželo na soudci,
jak vysoké alimenty stanoví. Rozhodnutí soudů se tak výrazně lišila.
Ministryně Daniela Kovářová chce
radikálně změnit současnou situaci.
Nechala zpracovat tabulku, podle
které se výše výživného bude určovat. Konečná suma se bude lišit
podle potřeb dítěte či regionu, ve
kterém rodina žije. Tabulky budou
pro soudce pouze orientační. Konečné slovo budou mít stále oni.
n Policie odkryla jeden z největších gangů v Evropě
Detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu odhalili na konci února skupinu nejméně
čtyř lidí padělající stovky dokladů.
Jejich cena se pohybovala v rozmezí
od 25 do 55 tisíc korun. Na případu
pracovali čeští policisté spolu se zahraničními kolegy od března letošního roku. Albánce a Češku obvinila
policie z umožnění nedovoleného
překročení státní hranice. Hrozí jim
až deset let vězení. Muže původem
z Británie a druhého z Rumunska
obviní v nejbližších dnech.
n Zelení ani lidovci do Sněmovny
podle průzkumu neprojdou
Centrum pro výzkum veřejného
mínění dnes zveřejnilo výsledky dalšího průzkumu. Podle něj by Strana
zelených a lidovci nedosáhli ani na
5 % hlasů a do dolní komory by se
nedostali. Největší šance na vítězství dává průzkum ve volbách ČSSD,
která by získala 32 % hlasů, ODS až
o 6,5 % méně. V poslanecké sněmovně by zasedli ještě komunisté,
TOP 09 a poslanci Věcí veřejných.
n Pražská ODS svolá mimořádný
sněm
Regionální rada pražské ODS se
včera shodla, že na 15. dubna svolá
mimořádný sněm. Delegáti budou

jednat o kandidátech do Senátu,
kandidátka do Sněmovny se však
měnit nebude. Očekává se, že někteří členové budou chtít řešit i personální otázky. Jsou nespokojeni s vedením pražské ODS, především
s místopředsedou Milanem Jančíkem. Primátor Pavel Bém, o jehož
sesazení se také spekulovalo, ale
podle MF DNES na kandidátce zůstane.
BARBORA VOTAVOVÁ
n V KLDR popravovali kvůli měnové reformě
V Severní Koreji minulý týden popravili bývalého tajemníka Korejské
strany práce, který řídil loňskou nepodařenou revalvaci měny. Trest
smrti byl zdůvodněn tím, že se tajemník strany snažil zničit národní
hospodářství KLDR.
n Thajci demonstrují proti vládě
Stoupenci thajského expremiéra
protestují v Bangkoku proti současné vládě. Čtyři dny trvající demonstrace v úterý vyvrcholily symbolickým obětováním krve. Představitelé
protestního hnutí shromáždili litry
lidské krve a vylili ji před sídlem vlády ve snaze donutit ji k odstoupení.
Nynější premiér však odstup odmítá.
n Média ohlásila falešnou invazi
do Gruzie
Ruská vojska vpadla do Gruzie
a zabila prezidenta Michaila Saakašviliho, oznámila v sobotu gruzínská
televize. Ruská média informaci
okamžitě rozšířila. Teprve po půl hodině vyšlo najevo, že zpráva v gruzínské televizi byla pouze fiktivní reportáží o možném vývoji situace.
n Nobelova cena za mír má rekordní počet kandidátů
O Nobelovu cenu za mír se bude
letos ucházet 237 kandidátů, z toho
38 organizací. Oproti loňsku se jedná o nárůst, ocenění Baracka Obamy prý zvýšilo zájem o cenu. Nobelův výbor nyní bude o všech oficiálních návrzích jednat.
KLÁRA PISKÁČKOVÁ
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USA sice s výstavbou domů ve východním Jeruzalémě nesouhlasí,
ale pouto mezi Izraelem a USA zůstává podle ní neotřesitelné.
Méně se mluví o postoji Palestinců, kterých žije ve východním
Jeruzalémě většina, a v budoucnosti z něj chtějí mít hlavní město
svého státu. Jejich vůdce Mahmúd
Abbás varoval, že by poslední kroky Izraele mohly „podnítit násilí“.
Radikální hnutí Hamas vyhlásilo
středu za „den hněvu“. V ulicích Jeruzaléma se tak rozpoutaly nepokoje, mladí Palestinci házeli na
pořádkové jednotky kameny a zapalovali pneumatiky.
Místní ortodoxní Židé, pro které
chce Izrael postavit domy, považují celou roztržku za nesmysl. „Vypadá to, jako kdyby chtěli hned
stavět, ale přitom to bude trvat
možná i pět let,“ řekl pro BBC Simcha Vale, Žid z východní části Jeruzaléma. „Čistě politická věc,“ dodal.
PAVOL LUKÁČ

Langerovi se dobré
jméno obhájit nepodařilo
Bývalý ministr vnitra Ivan Langer
(ODS) prohrál spor o dobré jméno
s vydavatelskou společností Mafra. Nepravomocně o tom za zavřenými dveřmi rozhodl Městský
soud v Praze. Langer Mafru žaloval za několik článků zveřejněných
v MF DNES a na internetovém
serveru iDnes.cz. Podle Langera
novináři o jeho osobě psali lživé
výroky spojené s kontroverzním
zavražděným podnikatelem Františkem Mrázkem.
Langera například rozčílila věta:
„Ivan Langer je ve spisu Krakatice
podezřelý z propojení na organizovaný zločin kolem zavražděného
bosse Mrázka“. Soudkyně Jaroslava Lobotková však ani zde nedala
exministru za pravdu. Podle ní je
přepis policejních odposlechů ze
spisu Krakatice, jehož část MF
DNES získala, autentický. Lobotková si spis Krakatice od policie
vyžádala a po prostudování neměla důvod pochybovat o jeho nepravdivosti. „Vydavatelství, pokud
dostane jakoukoli zprávu z policejních zdrojů a pokud je ověřené,
že je to zpráva z policejních zdrojů, nemá možnost si ověřovat její
pravdivost,“ řekla Lobotková pro
MF DNES.
Langer u soudu napadl celkem
deset výroků. Články se netýkaly
pouze zavražděného Mrázka, ale
i Langerova lobbingu pro přítele
Ivana Kyselého. Ten Langerovi
před lety půjčil dva miliony korun

na rekonstrukci domu v Olomouci.
Deník a server psaly o vzájemné
spolupráci a tajení úvěrů. Soudkyně však požadovanou omluvu zamítla z důvodu, že články nejsou
jednostranné a Langer dostal prostor pro vysvětlení. Podle Lobotkové si exministr z článků vytáhl
určitá tvrzení a ta jako vytržená
z kontextu nedávají smysl. „Já
jsem strašně zklamaný, protože
jsem navrhoval třicet svědků, ani
jeden z nich nebyl vyslechnut. Navrhoval jsem probrání celým spisem Krakatice, ani to nebylo provedeno. Jinými slovy soud vycházel z něčeho, pro co neměl žádné
podklady,“ reagoval na výrok soudu Langer.

Ivan Langer prohrál.

Některé žalované věty byly v titulku, ty mohou být podle soudkyně zjednodušené a Mafra se opět
omlouvat nemusí. „My se ztotožňujeme s tím, jak soud vyhodnotil
celou věc, jak podaný návrh, tak
důkazy, které byly provedeny.
V tomto smyslu se domníváme, že
ten rozsudek je správný,“ řekla
právnička zastupující Mafru Helena Chaloupková. Rozsudek je nepravomocný a obě strany se mohou odvolat. „Pro mě to je strašné
zklamání a stoprocentně budu pokračovat v očistění svého jména,
protože, to co se odehrálo, nebylo
fér, nebylo to pravdivé a já se určitě budu odvolávat,“ dodal Langer.
KATEŘINA ADAMCOVÁ
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Pavel Bém, aneb jak ODS o hlasy přišla?
Přijde Pavel Bém do kouzelnického
varieté a říká divákům: „Dámy a pánové, nyní vám předvedu kouzlo, při
kterém nechám zmizet 800 milionů
a následně uhádnu na jakou kartu
při tom myslíte.“
Tento a řada dalších štiplavých
vtipů zaznívala v poslední době na
adresu pražského primátora Pavla
Béma z ODS. Někomu by se mohlo
zdát, že Pavel Bém usiluje o svoji
politickou sebedestrukci. Jeho nedávná rozhodnutí, coby nejmocnějšího pražského politika, jsou přinejmenším rozpačitá (zrušení a následné zrušení zrušení půlnočního metra tomu může být zářivým důkazem)
a o pochybných okolnostech kolem
výběrového řízení s názvem Opencard je zbytečné se zmiňovat. Tento

týden zveřejněné úvahy o znovuzavedení sedmdesátikilometrové
rychlosti na vybraných úsecích pražské magistrály (pochopitelně po silné vlně kritiky ze strany řidičů) tak
už u leckoho vyvolají jen lítostivý
úsměv.
Právě Bémova reputace ve spojení s jeho druhým místem na pražské
kandidátce ODS jsou podle jeho
vnitrostranických odpůrců hlavním
zdrojem špatných volebních preferencí občanských demokratů v Praze. V obvodu, ve kterém v minulých
parlamentních volbách (2006) ODS
získala takřka polovinu všech hlasů,
nyní průzkumy hlásí radikální propad zhruba na čtvrtinu. Je pochopitelné, že část voličů přenechá svůj
hlas raději TOP 09, ale těžko uvěřit,

že jen svým programem a osobností
Karla Schwarzenberga by byla v Praze schopná „ukrást“ polovinu hlasů.
Týden před uzavřením kandidátek
se tak v modrých řadách začalo šuškat o „sestřelení“ Béma, které má
údajně vést k lepšímu volebnímu
výsledku v okrsku s nejvyšším počtem přidělovaných mandátů.
Shazovat veškerou vinu na primátora je ovšem přinejmenším krátkozraké. Samozřejmě, svůj díl viny na
odlivu příznivců má, ale nezdá se,
že by po jeho vyškrtnutí z kandidátky nastalo heroické povstání modrého fénixe z popela. Důvod, proč
největší pravicovou stranu v ČR by
přestalo volit tolik lidí (a to nejen
v Praze), se skrývá i jinde.
Vše začalo, když se předseda stra-

ny Mirek Topolánek vzdal poslaneckého mandátu. Krok ve svém jádru
ušlechtilý, ovšem ve výsledku dosti
kontraproduktivní. Od té doby jsou
média plná rétoricky silných projevů levicových poslanců a pokud
opomenu občasné fórky Miroslava
Kalouska, tak se v drtivé většině
obešly bez rovnocenné odezvy. Ať si
každý tvrdí co chce, levice začala
mít mediálně navrch. A stále má.
Celkový dojem je takový, že zatímco
si guru všech populistů mastí voličskou kapsu sliby o zrušení poplatků
na pracáku (nebo tak nějak to bylo),
modré kapitalistické kreatury jen
kradou, zdržují jednání sněmovny,
uplácejí, šidí a vykořisťují nebohé
občany této země. Kdyby byly volby
o pár měsíců později, tak velmi

pravděpodobně volím Paroubka
taky.
Těžko říci, na kolik bude ODS
schopná se před volbami otřepat.
Do voleb zbývají dva měsíce a za ty
se dá ještě leccos napravit. To se
ale bude muset začít chovat jako
jednotná partaj složená z dospělých
lidí. První vlaštovkou se stal včera
zveřejněný program, od kterého
jsem ale možná čekal, že nahodí
udici více ke středu. Ovšem je i šance, že voliče přesvědčí hra upřímnou notu.
Nechci domýšlet jak by to vypadalo, kdyby i po volbách vydržel
tento stav, kdy se dá reálně hovořit
jen o jedné velké straně. A druhá
jen dohání, co zameškala.
ONDŘEJ ŠAFRÁNEK

Klaus se setkal s jediným monarchou
mluvícím česky – kambodžským králem
Ve čtvrtek 18.3. se prezident Václav
Klaus sešel na neformálním obědě
s kambodžským králem Norodomem Sihamonim. Obě hlavy státu
byly potěšeny opětovným setkáním. Kambodžský král je na soukromé devítidenní návštěvě České republiky, během které chce navštívit
především své přátele a setkat se
s představiteli české taneční scény.
Král Sihamoni se s Klausem naposledy setkal v roce 2006, kdy se
shodli na tom, že by jeho vztah
k Česku mohl otevřít dveře novým
možnostem společného obchodu.
Kambodžský král je jediným žijícím monarchou, který mluví plynně
česky. V letech 1962-1975 studoval
v Čechách: nejprve ZŠ v Ostrovní
ulici v Praze, později konzervatoř
a nakonec se věnoval klasickému
tanci a hudbě na Akademii múzických umění. Po svém odchodu stu-

doval kinematografii v Pchjongjangu, později byl tři roky vězněn Rudými Khmery. Od roku 1981 byl
profesorem tance v Paříži. V roce
1993 se stal kambodžským velvyslancem v UNESCO. Po abdikaci
svého otce v roce 2004 se stal kambodžským králem.
Dnešní Kambodža je díky dědictví genocidy během vlády Rudých
Khmerů a války s Vietnamem v 70.
a 80. letech jednou z nejchudších
zemí regionu. Po uzavření míru s Vietnamem v roce 1989 udržovaly příměří jednotky OSN. V roce 1993 přijala Kambodža ústavu, na základě
které se stala konstituční monarchií. V roce 1997 proběhl neúspěšný
pokus o svržení vlády. V roce 2006
se Kambodža dohodla s Vietnamem
na stanovení společných hranic,
které byly dlouhodobým zdrojem
konfliktů.
STANISLAV KRÚPA

Pražané oslavili sv. Patrika
Třetí březnový týden zaplaví pražské
irské hospody ještě víc lidí než obvykle. Sedm dní mezi 14. a 20. březnem
totiž patří Irskému festivalu. V pražských hospodách James Joyce a Caffrey s Irish Bar si návštěvníci mohou
užít vystoupení hudebních skupin,
mezi které patří Celtic Whisper nebo
The Craic, ochutnat irská jídla a tradiční tmavé pivo Guinness. Akce je
v Praze velmi oblíbená, letos hostitelské podniky přivítaly stovky návštěvníků z řad místních obyvatel
i zahraničních turistů, kteří si již třináctý ročník oslav nenechali ujít.
Festival vrcholil 17. března, kdy
bary zaplnily zástupy lidí oblečených
do zelené. Tento den je jedním z nejvýznamnějších v irském kalendáři,
protože na něj připadá svátek svatého Patrika, patrona země. Podle legendy byl svatý Patrik misionář pů-

Na svatého Patrika zelená se putyka.

vodem z Římany ovládané Británie,
který v pátém století přinesl na ostrov křesťanství. Symbolem je zelená
barva a trojlístek, na kterém Irům vysvětloval princip Svaté Trojice.
Zpočátku byl tento svátek výhradně církevní, lidé měli volný čas věnovat rodině a návštěvě kostela. Jako
státní svátek se slaví až od roku
1903. V současné době už náboženský význam ustoupil do pozadí, den
svatého Patrika provázejí bujaré
oslavy plné hudby, tance a pití. Ačkoliv je sedmnáctý březen oficiálním
svátkem jen v Irsku a v britském zámořském teritoriu Montserrat, v poslední době se tradice rozšířila do
celé Evropy, značné oblibě se těší
i ve Spojených státech a Austrálii,
kde je silné zastoupení obyvatelstva
s irskými kořeny.
ŠÁRKA DROBNÁ

Foto: archiv

Norodom Sihamoni a Václav Klaus.
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Lid versus Jiří Paroubek
Internet a hlavně sociální sítě. To by
měla být jedna z největších nočních
můr Jiřího Paroubka. Zatímco v průzkumech voličských preferencí boduje, na internetu je takřka štvanou
zvěří. Nejnověji mu jde po krku skupina na Facebooku s názvem Fotka
pro Paroubka. „Jiří Paroubek si na
demonstracích fotí odpůrce. Co mu
usnadnit práci? Ukažme mu, že se
ho nebojíme, a pošleme mu své fotky se vztyčeným prostředníčkem mailem!“ Tak by se dalo shrnout poselství, se kterým se ztotožnilo v době
uzávěrky Fleše na šedesát tisíc uživatelů internetu a na Paroubkův e-mail
od nich putovalo téměř pět tisíc fotografií. A to často velmi nevybíravých. I když sociální demokraté rozhodnutí o fotografování svých odpůrců rychle přehodnotili, nebylo to
nic platné. Skupina roste dál, fotek
přibývá a negativními reakcemi se
internet jen hemží. Navíc to není jediná platforma na Facebooku, kde se
Paroubkovi odpůrci v současné době
shromažďují. Za zmínku stojí i další
skupina „Píšťalka pro Paroubka
v každém městě“, cílem jejíchž osmi
tisíc členů je vypískat šéfa ČSSD na
každém jeho mítinku. I když v těchto
internetových komunitách stále více
vystupují i starší lidé, jádro tvoří ze-

jména mladší ročníky a studenti.
Paroubek má vůbec s mladými
problém. Spoustu z nich si proti sobě poštval už v době své krátké vlády
obhajobou tvrdého policejního zásahu na technopárty CzechTek. Na
zdech a ve vozech veřejné dopravy se
pak objevovaly jeho podobizny
s podtitulkem „I ty dostaneš přes
držku“. A hlavně mladí lidé stáli i za
vajíčkovou aférou z května loňského
roku. Ta ukázala, že z virtuálního světa Facebooku se Paroubkovi odpůrci
dokáží přesunout do reality a že jejich projevy mohou být velmi výrazné. Ale asi ani salva vajec, která na
Paroubka a další představitele ČSSD
na pražském Andělu přiletěla, nebyla výrazná natolik, aby šéf ČSSD přehodnotil přístup ke svým odpůrcům.
I když tvrdí, že má v akcích namířených proti jeho osobě prsty politická konkurence, v obou případech
se jednalo o naprosto spontánní reakci mladší generace. Vedle jeho politiky vadí mladým zejména jeho styl
vystupování a vyjadřování. Fakt, že
Paroubek prostě není schopen pochopit a uznat existenci názorové
opozice hlavně mezi mladými lidmi,
je také jedním z hlavních důvodů,
proč se proti němu bouří tak výrazně. Ostatně když posílá protestující

studenty pro „cuc na klacku“, označuje mladé odpůrce za nevyzrálé
a nebo tvrdí, že jen politicky stupidní člověk by volil proti ČSSD, není se
také čemu divit. Současné aktivity na
Facebooku jsou tak jen dalším projevem nálad, které mezi mladými lidmi panují už dlouhou dobu.
Jiří Paroubek a sociální demokracie si každopádně s projevy nesouhlasu na internetu nedělá moc těžkou hlavu. Podceňovat desetitisíce
mladých odpůrců před květnovými
volbami se ale nemusí vyplatit. Zahlcení e-mailové schránky fotkami se
vztyčeným prostředníčkem sice lze
ignorovat, co když ale protesty naberou jiný směr? Více než šedesátitisícový zástup jeho odpůrců z Facebooku se stejně jako minulý rok může
vydat do ulic.Co hůř, může se také
snažit přesvědčovat své okolí o tom,
že ČSSD Jiřího Paroubka není dobrou volbou, ostatně mladí lidé se tak
vyjadřují už teď. Ve chvíli, kdy by se
každému členovi skupiny „Fotka pro
Paroubka“ podařilo přesvědčit několik svých starších příbuzných, aby
místo Paroubkovi hodili svůj hlas
například nové straně Miloše Zemana, nemusí být vítězství sociálních
demokratů ve volbách tak jisté, jak
nyní vypadá.
JAKUB MELÍN
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Jeden svět – lidský, zelený i íránský
Člověk v tísni představil během 12. ročníku dokumentárního festivalu o lidských právech 101 filmů
Filmoví fanoušci si během posledních osmi dnů mohli vybírat z dokumentů celého světa v deseti
hlavních kategoriích. Součástí Jednoho světa byla i řada doprovodných akcí. Velké části projekcí se
zúčastnili tvůrci filmů nebo se pořádaly debaty s lidmi, kteří mají
k problémům dnešního světa co
říct. „Přeji si, aby tyto filmy našly
otevřené duše a všímavého diváka,
aby zpomalil a ucítil vnitřní ticho
a aby s pomocí těchto filmů nahlédl sám do sebe,“ řekl ředitel festivalu Igor Blaževič. V centru pozornosti letošní přehlídky se ocitl
problematický Írán. V kategorii Zaostřeno na Írán se představily čtyři
snímky. Jeden z nich, dokument
Dny zelených nadějí, se zúčastnil
hlavní soutěže.
Ten také ve středu 10. března celý festival zahájil v Pražské křižovatce a dvojici dalších kin. Jedná se
o film o kontroverzním průběhu voleb, během nichž se vlády znovu
ujal prezident Ahmadínežád. Kvality Dnů zelených nadějí však výrazně
pokulhávají za jejich úmysly. Teatrální vystupování průvodkyně událostmi sráží dopad autentických záběrů z tvrdě potlačených demonstrací.
Pořadatelé během úvodního večera udělili cenu Homo Homini za
prosazování lidských práv. Laureáti

jsou letos dva. Vůdci studentských
hnutí v Íránu Majid Tavakoli a Abdullah Momenisi se však festivalu
nezúčastnili, protože jsou v současné době ve vězení. Cenu za ně převzal íránský exilový novinář Seraj
Mirdamadí. „Kvůli mučení a vězení
se protesty stáhly z ulic, ale rozhodně neskončily. To, co se dnes
v Íránu děje jako nejdůležitější, není jaderný program, ale právě porušování lidských práv,“ vzkázal divákům na debatě.
Ekologická témata se na festivalu koncentrovala do sekce Zelené
výzvy, všehochuť lidsko-právních
dokumentů nabídlo Panorama.
Proti extremismu brojili autoři v kategorii Snášenliví - nesnášenliví
a Polarion nabídl cestu za zanikajícími kulturami na Sibiři.
V konkurenci šestnácti snímků
hlavní soutěže zvítězili kambodžští
Nepřátelé národa. Novinář Thet
Sambath a dokumentarista Rob
Lemkin v něm pátrají po následovnících Pol Pota, muže zodpovědného za genocidu v sedmdesátých letech. Cenu za režii dostal Pawel Łozinski za sondu mezi pacienty onkologické kliniky. Dokument Chemo zachycuje rozmanité konverzace
lidí, kteří podstupují chemoterapii.
O rakovině dokážou hovořit bezprostředně a překvapivě i s úsměvem.
„Chtěl jsem ukázat, jak rozhovor

Lucie Bílá pokřtila zpěvník
hitů Hapky a Horáčka
Autorská dvojice Petr Hapka a Michal Horáček vydala po dvaceti sedmi letech spolupráce Zpěvník mapující většinu jejich tvorby. Soubor
obsahuje čtyřicet dva nejznámějších písní jako Levandulová nebo
Štěstí je krásná věc. Knihu nakladatelství Fragment pokřtila minulý
čtvrtek zpěvačka Lucie Bílá v pražském pivním archivu U Balbínů.
„Jsem nadšená, že mám příležitost
tuhle krásnou knížku křtít. Je tam
spousta báječných textů a muziky,“
řekla.
Duo Hapka a Horáček je přímo
továrnou na hity. Většinou vznikají
nejprve texty a potom hudba:
„Mám představu o tom, abych to
udělal co nejlépe. Pak to dostane
Petr a někdy to zhudební za čtrnáct
dní, někdy za čtrnáct let a někdy vůbec,“ podotýká Horáček.
Tvůrci si v současné době slibují
především úspěch nové písničky,
kterou dopsali pro muzikál Kudykam. Horáček mimo jiné prozradil,
že do budoucna chystá villonské

balady. Album se bude jmenovat
Český kalendář a bude na něm spolupracovat i s Lucií Bílou.
Bílá nazpívala jejich písně Unesený, Okna dokořán, S cizím mužem v cizím pokoji nebo Dívám se
dívám. „Je pravda, že nejkrásnější
věci vznikají opravdu z lásky a zadarmo. Kdybych tohle věděla, tak
opravdu nebudu dělat frajerku
a nepřijmu žádný honorář,“ směje
se Bílá. Přeje si od dvojice autorské
album. „Zatím jsme se potkávali na
krátko. I v Kudykamovi jsem měla
jen čtyři minuty na jevišti, kdy jsem
ze sebe musela vytahat veškeré
emoce a na to bych chtěla víc času.
Podle mě jsme si platní.“ Horáček
na žádost o desku reagoval pro Fleš
slovy: „Nemyslím si, že by se to stalo záměrně, ale může se to stát. Pro
mě je strašně těžké psát pro někoho. Je důležité, aby ta písnička byla
mohutná, aby oslovovala a teprve
pak se ukáže, jestli je pro muže, ženu nebo sbor.“
PAVLA FIRBACHEROVÁ

Íránský novinář Seraj Mirdamadí (vpravo) přebírá cenu Homo Homini.

s druhým člověkem může člověku
ulehčit,“ uvedl režisér. Všechna
ocenění budou předána dnes večer.
Jeden svět však dnešním dnem
rozhodně nekončí. Mottem festiva-

lu se stalo: „Promítej i ty!“ Na konci
března vzejde z internetového hlasování trojice snímků, které bude
moct promítat kdokoliv. Projekce
dokumentů se navíc přesunuly už

Foto: Barbora Bednaříková

v pondělí i do regionálních měst,
např. Plzně, Ústí nad Labem nebo
Mladé Boleslavi. Do konce měsíce
a během dubna se dostanou do 26
ADAM FIALA
měst.

Knedlíkové nebe nad Prahou
O knedlících sladkých i slaných, pečených i vařených a vůbec o všem,
co k nim patří, je výstava Knedlík –
Kloss – Knödel aneb Knedlíkové
nebe. Tu mohou návštěvníci obdivovat od 12. března v prostorách
Národního zemědělského muzea
v Praze. Její snahou je přiblížit fenomén knedlíku jako oblíbeného
pokrmu Čechů, Bavorů, Franků, Rakušanů, Tyroláků, Horní Falce nebo
Duryňska.
Ve vitrínách i mimo ně jsou k vidění rozličné kuchyňské nástroje,
nádobí i samotné knedlíky, například chebská specialita Valdštejnský probodnutý knedlík. Po zkušenostech s hladovými návštěvníky
z předchozích míst konání výstavy
jsou jedlé exponáty jen balené či
v prášku. Vše doprovází množství
panelů s komentáři i vtipnými ilustracemi. Z nich se čtenáři dozvědí
o historii tohoto pokrmu, jak ho
připravit i servírovat, nebo také jak
vznikl karlovarský Knedlíkový den.
Další program k výstavě tvoří mimo
jiné ochutnávkové akce pro veřejnost. V domovských muzeích měly
podobu Knedlíkových dní, kdy kromě ochutnávání mohli odvážlivci
změřit své síly i v kuchařském umu.

Za původním projektem stojí tři
muzea, Městské muzeum v Deggendorfu, kde měla výstava premiéru
v roce 2007, Dům francké kultury
v Abenbergu, kam se přesunula
v roce 2008, a Krajské muzeum Kar-

Knedlík, pokrm mezinárodní

lovarského kraje - Muzeum Cheb,
kde začala v létě 2009 a o letošním
masopustu byla slavnostně ukončena, a odkud jsou exponáty zapůjčeny.
TEREZA ZOULOVÁ

Foto: Jakub Kolesa

krátce z kultury
n Týden v rytmu STOMP
Britský hudebně-taneční soubor
STOMP připravil na tento týden
osm představení v Kongresovém
centru Praha. Oceňovaná skupina
umělců, která funguje už téměř 20
let, u nás není poprvé. Při své poslední návštěvě v roce 2008 navštívilo jejich vystoupení přes 10 000
lidí.

Horáček & Hapka & Bílá.

Foto: archiv

n Šaty inspirované Prahou
V rámci projektu „Řemeslo žije!“
vznikla soutěž „Oblečte Prahu – klenot Evropy“, ve které měli mladí
módní návrháři za úkol vytvořit ró-

bu na motivy Prahy. Ve včerejším finále zvítězili studenti dvou odborných škol z Prahy 7. S modelem inspirovaným panoramatem Hradčan
budou hlavní město reprezentovat
v celorepublikovém kole soutěže
oděvních škol a učilišť „Čtrnáct klenotů v srdci Evropy“.
n Scorpions koncertovali v Praze
Pondělním koncertem v pražské
O2 Aréně zahájila německá rocková
kapela své údajně poslední turné
v kariéře. Během dvouhodinové
show, které se zúčastnilo přes
12 000 diváků, zazněly kromě sta-

rých hitů i skladby z nového alba
Sting In The Tail. Kapela navštívila
Českou republiku již posedmé.
n V Londýně se hraje Janáček
Královská opera v Covent Garden
tento týden již podruhé uvádí operu českého skladatele Leoše Janáčka. V pondělí mělo premiéru nové
nastudování Káti Kabanové. Lišku
Bystroušku, kterou pro anglické publikum zpracoval Charles Mackerras, má Královská opera na programu zítra.

MARTINA MAŇASOVÁ
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Zimní paralympijské hry ve Vancouveru 2010

Anna Kulíšková Čeští sledge hokejisté
bojuje o medaile skončí nejhůř šestí
Měsíc po zahájení zimní olympiády
vzplál ve Vancouveru znovu oheň.
Tentokrát svítí pro paralympioniky.
Zimní paralympijské hry se konají již
po desáté a také Česká republika má
v kanadské výhni svá želízka. Do Vancouveru vyslala historicky největší
výpravu čítající dvacet sportovců.
Největší českou adeptkou na získání medaile je lyžařka Anna Kulíšková,
studentka žurnalistiky na FSV UK, která také nesla vlajku při slavnostním
zahájení. V úvodním slalomu dojela
zrakově postižená Kulíšková na desátém místě. Vítězkou závodu se stala
třiapadesátiletá Rakušanka Sabine
Gasteigerová, nejstarší členka rakouské výpravy. V obřím slalomu Kulíškovou a její trasérku Michaelu Hubačovou rozhodčí diskvalifikovali po prvním kole za neprojetí branky. Silné
disciplíny české lyžařky, sjezd a superobří slalom, však teprve přijdou na
řadu dnes a zítra. Kulíšková je naší jedinou medailistkou z minulých her
v Turíně, odkud si přivezla stříbro. Na
loňském mistrovství světa v Koreji
pak získala tři bronzové medaile.
Zatím největšího českého úspěchu

v mužském lyžování dosáhl Stanislav
Loska, který je na paralympiádě už
po páté. V obřím slalomu si dojel pro
13. místo. Jednačtyřicetiletý Loska se
drží mezi světovou elitou neuvěřitelných sedmnáct let. Jedinou paralympijskou medaili však získal na hrách
v Lillehammeru v roce 1994 – bronz
ve slalomu. Další český reprezentant
Ondřej Jelínek obsadil na monoski,
lyži pro vozíčkáře, ve slalomu 23.
příčku. Slovenská výprava se může
radovat ze zlaté medaile lyžaře Jakuba Kraka, který soutěžil v kategorii
stojících.
Kanada hostí paralympijské hry
poprvé. Na rozdíl od olympiády zahrnuje paralympiáda pouze pět sportů,
alpské a klasické lyžování, biatlon,
sledge hokej a curling pro vozíčkáře.
Slavnostní zahájení nabídlo velkolepou show. Pochodeň na stadion BC
Place přinesli rodiče známého kanadského běžce Terryho Foxe. Samotný oheň pak zapálil nadějný patnáctiletý atlet Zach Beaumont, který
v dětství přišel o nohu. Paralympijské hry končí v neděli 21. března.
ALŽBĚTA RIETHOFOVÁ
Urputný boj před naší brankou...

Vaidišová končí s tenisem

Největšímu diváckému zájmu se na
paralympijských hrách těší sledge hokej, ve kterém se představili také čeští
reprezentanti. Ti skončili v základní
skupině třetí po bilanci jedna výhra
a dvě porážky. Ve svém zatím posledním zápase Češi porazili Itálii 3:2 na
samostatné nájezdy. Vítěznou branku
vstřelil Erik Fojtík. Hokejisté si tak zajistili nejhůř šestou pozici. Jejich soupeřem v utkání o páté místo bude
v pátek Korea.
Hokejisté začali turnaj prohrou, Japonsko je porazilo 2:1. Střelcem jediného českého gólu byl ve 34. minutě
Zdeněk Hábl. Rozhodující japonský gól

Foto: archiv
padl sedm minut před závěrečnou sirénou.
I ve druhém zápase s největšími favority turnaje Spojenými státy Česká
republika prohrála. Češi vyslali na
amerického brankáře Steva Cashe pouze šest střel, v gól však neproměnili
ani jednu a podlehli úřadujícím mistrům světa 0:3. Oporou českého týmu
byl bezesporu brankář Michal Vápenka,
který zmařil řadu amerických šancí.
Posledním zápasem ve skupině ale
svěřenci Tomáše Zelenky zabodovali.
Nad Koreou zvítězili poměrem 4:2 a
v základní skupině skončili třetí, což
ale neznamenalo postup do semifinále.

Obhájit paralympijské zlato by chtěli Kanaďané. Ti suverénně postoupili
ze skupiny, švédského protivníka dokonce rozstříleli 10:1. Do semifinále
dále postupují USA, Japonsko a Norsko a očekává se stejné finále jako na
olympiádě – Kanada versus Spojené
státy americké.
Sledge hokej se na paralympiádě
hraje ve dvou čtyřčlenných skupinách.
Ve skupině hraje vždy každý tým s každým. První dvě mužstva z obou skupin
postupují do semifinále. Ostatní mužstva pak spolu hrají o páté až osmé
místo.
ALŽBĚTA RIETHOFOVÁ

Od největší hokejové prohry
v dějinách uplynulo šedesát let

Tenisový svět obletěla nečekaná
zpráva. Někdejší česká jednička
a sedmá hráčka světa Nicole Vaidišová končí s profesionální kariérou.
Přestože sama tenistka před novináři dosud nevystoupila, její rozhodnutí potvrdil bývalý trenér a nevlastní otec Aleš Kodat. Místo turnajů se teď bude dvacetiletá hráčka
připravovat na svatbu s tenistou
Radkem Štěpánkem. Proč se tenistka rozhodla skončit, není úplně jasné, spekuluje se i o možném těhotenství.
„Je unavená z porážek a nemá
chuť se vracet,“ uvedl server tennis.com. Vaidišová, která aktuálně
figuruje až na 176. místě žebříčku
WTA, vyhrála z pěti letošních dvouher pouze jedinou. Účast na turnaji
v Miami, kde měla startovat na divokou kartu, dokonce odmítla.
Když během let 2003 a 2004 coby
čtrnáctiletá vystoupala Vaidišová ze
třetí stovky až na 77. místo žebříčku

WTA, hovořilo se o ní jako o supertalentu a budoucí světové jedničce.
Série úspěchů pokračovala a dvě
grandslamová semifinále ji v roce
2007 vynesla na sedmou příčku.
Mladá hráčka ale náhle začala prohrávat a její pád žebříčkem se už
nezastavil. „Nicole patrně neustála
obrovský tlak, za který mohli lidé
kolem ní. Proto na kurtu nebyla
uvolněná. Možná byla na vině i její
povaha perfekcionistky,“ komentovala konec české naděje bývalá světová jednička Kim Clijstersová.
Za odchodem Vaidišové ale nutně nemusí stát pouze špatné herní
výsledky. „Před dvěma týdny jsem ji
na Floridě viděl, jak fest trénuje.
Nic v jejím přístupu k tréninku nenaznačovalo, že chce skončit,“ prohlásil Tomáš Petera, bývalý fedcupový kapitán českého týmu. Přátelé
Vaidišové se proto přiklánějí k variantě, že by hráčka mohla být těhotná.
ADAM ZUSKA

Ještě začátkem března roku 1950 se
chystali českoslovenští hokejisté do
Londýna obhajovat titul mistrů světa. Zlatý sen však semlely vykonstruované procesy padesátých let. Namísto hokejových bitev marný boj
o spravedlnost, namísto sportovní
kariéry práce v uranových dolech.
Smutný konec reprezentačního týmu
si česká veřejnost připomněla 13.
března, kdy od zatčení hokejistů
uplynulo šedesát let.
Pietního aktu se zúčastnil také
člen tehdejšího hokejového výběru
Augustin Bubník. Ten je spolu s Vladimírem Kobranovem, který v roce
1968 emigroval do Švýcarska, posledním žijícím z potrestaných hráčů. Památku hokejistů si lidé připomněli
před bývalou hospůdkou U Herclíků
v pražské Pštrossově ulici, kde k zatčení došlo.
Osud pronásledovaných československých reprezentantů připomněla
i česká média. Dokument Postavení

mimo hru režiséra Ivana Biela odvysílala Česká televize ve čtvrtek 4.
března. Český rozhlas připravil pro
dny 10. až 14. března pětidílný pořad
Výročí procesu s československými
reprezentanty. „Konečně se to rozběhlo a lidé mají odvahu s něčím takovým vyjít,“ komentoval pro Fleš
vznik pořadů Augustin Bubník, který
se na jejich tvorbě také aktivně podílel. „Děláme to pro mladé, aby věděli, v čem jsme žili a co nás potkalo.
Aby se dovedli ochránit před tím, co
by možná jednou mohlo přijít, kdyby
se špatně rozhodli,“ doplnil.
Pamětní desky v Pštrossově ulici
se hokejisté dočkali teprve loni. „Dalo to velkou práci. O desku neměl nikdo zájem – ani hokejový svaz, ani
další organizace,“ vysvětlil Augustin
Bubník. „Je to obrovský čin. Konečně
po těch šedesáti nebo pětapadesáti
letech, co nás propustili, máme důkaz o tom, že vůbec existovalo nějaké
národní mužstvo.“

Zatčení v roce 1950 odstartovalo
proces Modrý a spol. nazvaný podle
brankáře Bohumila Modrého. Toho
obžaloba označila za vůdce vlastizrádné skupiny. Bubník je přesvědčen,
že impulz k perzekuci týmu dal Sovětský svaz: „Naše mužstvo před sebou tehdy mělo budoucnost, mohli
jsme být ještě několik let na prvním
místě, kam se ale chtěli rychle dostat
Sověti. Takže to byli hlavně oni, kdo
celý případ zinscenoval.“ Hokejisté
dostali tresty v délce osmi měsíců až
patnácti let. Někteří z nich skončili
v jáchymovských uranových dolech.
Prezidentské milosti se hráči dočkali
v roce 1955, avšak následky si nesli
dál. Vypořádat se museli se zákazem
hraní nejvyšší hokejové ligy nebo závažnými zdravotními problémy. Nejznámější obětí perzekuce je Bohumil
Modrý, který zemřel na následky práce v dolech roku 1963 ve věku pouhých čtyřiceti šesti let.
TEREZA MOJZEŠOVÁ
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