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Jiří Čunek opět plní strany novin
Případ lidoveckého předsedy
Čunka znovu hýbe politickou scénou. Překážkou v jeho návratu do
vlády je nyní otázka jeho trestního stíhání z podzimu roku 2007.
Není jasné, zda bylo zastaveno
oprávněně. Tato problematika také zaujala americkou administrativu, která zpracovala pravidelné
hodnocení stavu lidských práv ve
světě. Ministerstvo zahraničních
věcí tvrdí, že v České republice
přetrvává soudní korupce a možnost zásahu politiků. A právě kvůli
tomu mělo skončit vyšetřování
některých kauz, mimo jiné i té,
která se týkala Čunka.
Čunkův případ se řeší již několik týdnů a objevují se polemiky
o tom, zda se vrátí či nevrátí do
vlády. Tu před koncem roku 2007
opustil nejen kvůli údajné úplatkářské aféře, ale také kvůli pobírání sociálních dávek v době, kdy
měl na několika kontech značné
částky. Formálně byl sice obvinění zproštěn, ale stále nevysvětlil
žádnou ze svých afér. Ministr zakrátce z domova
Ministerstvo zdravotnictví zvažuje
právo na smrt
PRAHA - K registru lidí, kteří si nepřejí po smrti darovat orgány, možná přibude další. Díky němu by lidé
měli možnost vyjádřit, zda si přejí
být udržováni na životě, i když nejsou při vědomí a nemohou o sobě
rozhodovat. V zahraničí jsou tyto
dokumenty známé jako přání žít.
Radě pro reklamu se nelíbí spící
Schwarzenberg
PRAHA – Spící ministr zahraničí se
nevědomky stal tváří reklamy na
energetický nápoj Kamikaze. Autoři
billboardu s nápisem „vydržte déle“
si vypůjčili fotografii, kde ministr
podřimuje. Rada považuje reklamu
za neetickou, Schwarzenbergovi nevadí. Firma ji však raději stáhla.
V Dukovanech chtějí elektrárnu
i dál
JIHLAVA – Radní jihlavského kraje
si přejí, aby jaderná elektrárna
v Dukovanech zůstala i nadále
v provozu. Její plánovaná životnost
skončí v roce 2017. Zastupitelé by
podpořili i zvýšení výrobní kapacity. Pro kraj má elektrárna velký ekonomický význam.
Hradec nepřeje opilcům
HRADEC KRÁLOVÉ – V Hradci Králové radní schválili zákaz konzumace alkoholu na některých místech
v centru. Vyhláška má zjednodušit
zásahy proti výtržníkům a opilým
bezdomovcům. Zákaz čeká na odhlasování zastupitelstvem a mohl
by platit od května.
První medvědí procházka
BRNO – V brněnské zoo si vyšla na
procházku mláďata ledního medvěda. Poprvé od narození se dostala
ven do výběhu. Jejich matka se už
vycházky nemohla dočkat. Podle
ošetřovatelů se o medvíďata stará
ukázkově. Celou dobu na ně dávala
pozor a prováděla je po okolí.
ROMANA LOUŠOVÁ

hraničí Karel Schwarzenberg požaduje předložení podkladů, které
by prokázaly čistotu Čunkových
financí. Schwarzenberg se také
nechal slyšet, že v případě nedodání materiálů je rozhodnut
s ním v jednom kabinetu dále nezasedat. „Pan Čunek poslal panu
ministrovi jenom jedny dokumenty. Ty nestačí. Byly to nějaké
tabulky, kde byl součet příjmů
pana Čunka, a nějaká zpráva,
pravděpodobně Salichova. Ta byla neoznačená a pan Schwarzenberg to nepovažuje za dostačující,“ uvedla mluvčí ministerstva
zahraničí Zuzana Opletalová.
Podle mluvčího lidovců Martina
Horálka se má ale situace jinak:
„Jiří Čunek předložil panu ministrovi všechny dokumenty, které po
něm požadoval,“ řekl pro Czech
business weekly.
Čunek a s ním i celá KDU-ČSL
se o jeho návrat do vlády všemožně snaží, ačkoliv by tím mohli riskovat politickou nestabilitu, rozpad koalice a případně i předčas-

Předseda KDU-ČSL Jiří Čunek.

né volby. Čunek není vítán mnohými politiky z řad ODS a Strany
zelených. Negativně se k Čunkovu
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comebacku staví také prezident
Klaus.
Šéf lidovců tvrdí, že je jeho ná-
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v Mississippi
Ani po dalším kole amerického vo- přesvědčila 7 z 10 voličů světlé pleti nominací zcela jistý, takže 79%
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Fungování poplatků ve zdravotnictví
vyhodnotí odborná komise už v dubnu
V Kramářově vile se včera večer sešli zástupci tří koaličních stran, aby
diskutovali o dosavadním plnění
vládního programu a prioritách
nadcházejících dvou let. „Naše
vládnutí si zasloužilo revizi,“ vysvětlil novinářům důvod schůzky premiér Mirek Topolánek.
Jak předseda vlády avizoval již
před samotnou schůzí, stěžejním
bodem jednání bylo najít cesty, jak
v budoucnu řešit části programu,
které by koalici mohly názorově
rozdělovat. „Našli jsme ty mechanismy, jsou to mechanismy dohadovacích řízení, chceme dostat pod
kontrolu jednotlivé návrhy novel
nekonzultované v klubech a nekon-

zultované v koalici,“ dodal po jednání Topolánek. Předsedové a místopředsedové koaličních stran se
shodli také na tom, že chtějí prosadit co nejvíce z vládního programu
do ledna 2008, kdy Česká republika
bude předsedat EU.
Lidovci odcházeli z jednání spokojeni. Kvůli jejich výhradám k reformě zdravotnictví se Topolánek
rozhodl, že její dosavadní výsledky
zhodnotí již po třech měsících, nikoli po půl roce, jak chtěl ministr
zdravotnictví Julínek (ODS). Už dnes
by měla začít posuzovat zdravotnickou reformu specializovaná komise.
Svůj návrh na zrušení poplatků
pro kojence a matky chtěla předlo-

žit na jednání K9 Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Na schůzi však nebyla pozvána: „Koaliční devítka má
svůj formát,“ řekl k tomu Topolánek. Šojdrová tak ještě večer podala návrh na zrušení poplatků, a to
i přes večerní dohodu K9, že koaliční poslanci nebudou podávat návrhy, které nebyly předem prokonzultovány v koalici.
O návratu Jiřího Čunka do vlády
koaliční lídři nemluvili. Předseda
vlády zopakoval, že nejprve musí
nastat dohoda mezi Čunkem a ministrem zahraničí Schwarzenbergem, který se ale momentálně zotavuje po operaci srdce.
ŠÁRKA PÁLKOVÁ

vrat do vlády už dohodnutý a že
s ním počítá, což také minulý týden uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce: „Počítám s tím, že
k tomu dojde. Odešel jsem z nějakých důvodů, tyto důvody pominuly, jsou na to usnesení státních
orgánů o tom, že tyto důvody nebyly pravdivé, a já se tedy vrátím.“
Podle deníku Právo vicepremiér
Bursík o ničem takovém neví. Nepřál by si jeho návrat mimo jiné
proto, že se zelení odmítají vzdát
ministra Schwarzenberga, který se
stal jedním z nejoblíbenějších politiků.
Na podzim roku 2006 Čunek plnil stránky celostátních deníků
ještě jako vsetínský starosta, když
vystěhoval asi 300 Romů na periferii města a prezentoval toto řešení jako „nevyhnutelné a jediné
možné“. Podle A2 Kulturního týdeníku tedy Čunek do vlády nepatří nejen kvůli problematice jeho finanční kauzy, ale také kvůli
jeho postoji k romské problematice.
EVA KUBÁTOVÁ
krátce ze světa
Srbsko bez vlády a parlamentu
SRBSKO - Srbský prezident Tadič
dnes rozpustil parlament a oficiálně
stanovil termín předčasných voleb na
11. května. Reagoval tak na krok srbské vlády, která podala demisi minulý
týden na návrh odstupujícího premiéra Koštunici. Kabinet se rozešel v důsledku nejednotnosti v otázce Kosova
a postoji vůči Evropské unii. Koštunicova strana nekompromisně žádá,
aby Evropa uznala, že Kosovo je nedílnou součástí Srbska. Tadič se chce
naopak Unii přibližovat.
Svobodu Tibetu!
INDIE - Demokratický svět si připomíná 49. výročí krvavých událostí v Tibetu. Číňané zde 10. března 1959 brutálně potlačili protičínské lidové povstání a donutili tibetského duchovního
vůdce Dalajlámu k emigraci do Indie.
Právě v indické Daramsále zahájilo
v pondělí 130 tibetských mnichů protestní pochod proti čínskému útlaku.
V květnu se chystají doputovat až
k čínským hranicím. Jejich cestu
ovšem komplikuje indická strana, která zakazuje jakoukoliv protestní aktivitu vůči Číně. Po 20 kilometrech cesty
začala policie protestanty zatýkat
a dopravovat zpět do Daramsaly.
Raketoplán Endeavour přistál
ISS - Sedmičlenná posádka amerického raketoplánu Endeavour přistála po
dvoudenní cestě na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Ve vesmíru má zůstat rekordních 16 dní. Ke stanici dopravil raketoplán první část velké japonské laboratoře Kibo (Naděje), která bude po svém instalování sloužit
k výzkumu vesmírných materiálů. Japonci modul vyvíjeli 20 let a investovali do něj 2,4 miliardy dolarů.
(Ne)dodržování lidských práv v roce
2007
USA - Ministerstvo zahraničí USA vydalo výroční zprávu o stavu lidských
práv v roce 2007. Po dvou letech vystřídal na postu nejbrutálnějších režimů světa Čínu Súdán, zodpovědný za
genocidu ve své západní provincii
Dárfúr.
TEREZA SEIDLOVÁ

2

FLEŠ

zpravodajství a názory

Přeroste konflikt v Jižní Americe ve válku?
analýza
Severní část Jižní Ameriky se v minulých dnech dostala na pokraj války. Celou situaci způsobil útok kolumbijské armády na povstalecký
tábor na území Ekvádoru, při kterém byl zabit druhý nejvyšší představitel Osvobozenecké armády Kolumbie. V návaznosti na to byly
omezeny diplomatické styky mezi
oběma zeměmi. Osvobozenecká armáda Kolumbie je mezinárodně
deklarována jako teroristická organizace.
Největší rozruch způsobil venezuelský prezident Hugo Chávez ve
svém televizním pořadu „Aló Presidente“. V něm vydal rozkaz přesunout velkou část armády k hranicím
s Kolumbií. Dále se nechal slyšet,
že překročení hranic kolumbijskou
armádou bude považováno za akt
vyhlášení války. Ve skutečnosti
v těchto zemích zuří válka už téměř
půl století. Na jedné straně stojí armáda a na druhé povstalci, kteří
mají v současnosti kolem jedenácti
tisíc členů a ukrývají se v pralese,
odkud vedou guerillovou válku ne-

jen proti státu, ale i proti civilistům.
Současný kolumbijský prezident
Álvaro Uribe v boji s povstalci přiostřil. Během jeho vlády se kolumbijské armádě podařilo dobýt mnohá území a snížit stav povstalců
o sedm tisíc. Před pár lety zapojila
Kolumbie do boje s povstalci moderní špionážní techniku, odposlouchávací zařízení i internetový
monitoring. Vše za silné pomoci
Spojených států, které mají v tomto
regionu strategické zájmy spojené
s ropou. Díky moderním technologiím se daří lokalizovat a ničit hlavní stany povstaleckých vůdců.
Proč se nelíbí vládám Ekvádoru
a Venezuely rázný přístup Kolumbie
proti povstalcům? Analytici upozorňují na fakt, že vlády těchto zemí
jsou více či méně s povstalci provázány. Oficiálně jsou známy schůzky
ministrů s povstalci, při nichž se
mělo jednat o výměně uprchlíků. Je
téměř jisté, že spolu hrají také výměnný obchod např. o strategických územích. Při útoku na tábor
povstalců byly ukořistěny laptopy,
ve kterých se mohou ukrývat důkazy
o spolupráci mezi vládami a po-

vstalci. Několik dní od jejich odcizení byl zatknut v Thajsku jeden
z nejznámějších obchodníků se
zbraněmi a španělský tisk tuto skutečnost dává do souvislosti právě
s ukradenými laptopy. Největším
spolupracovníkem povstalců je venezuelský prezident Hugo Chávez,
který byl po zabití povstaleckého
předáka velice nervózní. Už jen proto, že byl vystopován poté, co s ním
telefonicky hovořil. Povstalci dříve
Chávezovi finančně pomohli a on
jim to teď oplácí petrodolary.
Většina venezuelských velitelů
a ani veřejnost si nepřejí válku
s Kolumbií. Jednalo by se o politickou sebevraždu, nehledě na to, že
kolumbijská armáda má mnohem
více zkušeností právě z války s povstalci. Chávez si uvědomuje, že ve
vlastní zemi ztrácí oporu, jak je
zřejmé z posledních voleb. Snaží se
naleznout jasného nepřítele, proti
kterému by mohl použít propagandu a získat si podporu lidí. Jako cíl
si vybral Kolumbii, kterou vidí jako
loutku v rukách USA. Povoláním armády do pohraničí si však Chávez
situaci spíše zhoršil, protože ukázal
na svoje slabé místo. Celá situace

Zavražděný představitel Osvobozenecké
armády Kolumbie Rául Reyes při práci
na svém laptopu.
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se řeší diplomaticky za pomoci
okolních států, hlavně Brazílie. Válka mezi zeměmi se nejspíše neodehraje, ale guerilla ukrytá v pralese
bude pokračovat.
MARTIN DOLEJŠ

Byznys mezi Ruskem a Ukrajinou ve sporech o plyn
analýza
Na začátku roku 2008 dodával největší ruský plynárenský podnik
Gazprom Ukrajině plyn bez smlouvy.
Za palivo, které Kyjev obdržel loni,
zaplatil dokonce až v únoru. Aby
Gazprom urychlil podepsání smluv,
snížil v prvních březnových dnech
dodávky plynu Ukrajině o 50 procent. Potom je však obnovil kvůli
obavám, aby Kyjev neodebíral palivo určené pro Evropskou unii.
Za poslední tři roky nepřestává
udivovat odhodlanost Moskvy aplikovat stejnou metodu uzavírání „kohoutku” v různých, jak plynových, tak
i sporech o ropu mezi Ruskem na
jedné straně a Ukrajinou s Běloruskem na druhé. Ve chvíli, kdy Evropě
hrozí nebezpečí, není slyšet vůbec
žádnou jednotnou reakci, která by
zabránila svévolnosti Moskvy a chránila by země EU před náhlým omezením dodávek surovin. Reakce České republiky na tyto události byly

Nebezpečí stávky
v Německu bylo
zažehnáno
Vedení Deutsche Bahn (DB) se dohodlo se třemi odborářskými organizacemi, a odvrátilo tak hrozbu
ohlášené pondělní stávky. V lednu
DB přistoupila na podmínky odborové organizace zastupující strojvedoucí, která hrozila opakováním třídenní stávky z listopadu minulého
roku. Strojvedoucí si díky ní měli
polepšit jednorázově o 800 eur
a jejich platy měly narůst o jedenáct procent. Dohoda ale paradoxně k odvrácení nebezpečí stávek
nevedla, protože nová tarifní
smlouva pro strojvedoucí rozlítila
zbylé dvě železničářské odborové
organizace.
Vyjednávání vyvrcholilo o víkendu. Soupeřící strany uznaly tarifní
smlouvy a hrozba neomezené stávky byla zažehnána. Jedinou komplikací byl v pondělí přechod z původně plánovaného krizového jízdního
řádu pro případ stávky zpět na běžný. V odpoledních hodinách už vlaky jezdily normálně.
ZDENĚK MÍKA

jemně řečeno šokující. Místo toho,
aby v tom okamžiku dal český stát
Moskvě a Kyjevu ultimátum, všichni
jen pasivně čekali, jak spor skončí.
Ale problém nespočívá v tom, jak
dlouho Česko, nebo kterýkoliv jiný
stát vydrží bez plynu, nýbrž v tom,
jak lze na tyto události působit,
a zabránit jejich opakování.
Podobný konflikt jako letos kvůli
plynu, byl loni kvůli ropě. První, kdo
tehdy oficiálně reagoval, bylo Německo. Je jasné proč: Německu záleží na dodávkách ropy, protože celý
průmysl je založen na její spotřebě.
Kancléřka Angela Merkelová tehdy
vystoupila s prohlášením, aby si země mezi sebou co nejdřív dohodly
a právně zakotvily pravidla, která by
příště zabránila podobným komplikacím a vyřešila všechny nejasnosti.
Jenže takový postup bude účinný jen
v právních státech, kterými ani Rusko ani Ukrajina doteď nejsou. Navíc
Rusko doposud neratifikovalo energetickou chartu a tranzitní protokoly, což dává nesmírnou převahu ve

vyjednáváních Ukrajině. V případě,
že by Kyjev, jak sliboval, zvětšil cenu
tranzitu plynu na 9 amerických dolarů za metr krychlový, Moskva by se
s tím musela smířit a zaplatit. Vlády
to vědí, zejména proto trvá jednání
tak dlouho a skončí pokaždé v neprospěch Gazpromu. Toto zvýšení by
ovšem neovlivnilo konečnou cenu
plynu určenou pro státy Evropské
unie, protože ta je vázána jednak na
cenu ropy, jednak na smlouvy s Ruskem.
Na brífinku v Moskvě 12. února bývalý ruský prezident Vladimír Putin
shrnul: „Podmínky, na kterých jsme
se domluvili, Gazpromu vyhovují.“ Jeho ukrajinský protějšek Viktor Juščenko oznámil, že podle nové smlouvy
budou v roce 2008 dodávky plynu
prováděny v mezích cen loňského roku, a to 179,5$ za krychlový metr.
Podle této úmluvy budou také splaceny ukrajinské závazky za rok 2007.
Juščenko dodal: „Za nejvyšší hodnoty
ve vztazích s Ruskem považuji prostotu, průhlednost a otevřenost.“

Ukrajinský prezident mluvil
i o přímých dodávkách plynu Naftogazu Ukrajiny od GazpromExportu,
které doposud šly přes málo známý
švýcarský podnik RosUkrEnergo.
Podle direktivy prezidenta se dokonce mluví o možnosti vytvoření společného podniku Gazpromu s Naftogazem. Na to rychle zareagovala
premiérka Ukrajiny Julie Tymošenková oficiálním dopisem, ve kterém se
píše, že vláda odmítá plnit řadu dohod Juščenka s Vladimírem Putinem. Vláda konkrétně vystoupila
proti vytváření společného podniku,
který by prodával plyn na území
Ukrajiny konečným spotřebitelům.
Tím začalo další kolo politického
boje na Ukrajině mezi Juščenkem,
Tymošenkovou a Janukovičem, během kterého bude EU nepochybně
znovu jen přihlížet, jak se mění plynový trh mezi Kyjevem a Moskvou
a čekat na příští válku o suroviny ve
východní Evropě.
MAKSIM PILIUTSIK

Kluby Rock Café a Delta v nesnázích
Nezávisle na sobě proběhly v uplynulém týdnu médii zprávy, že by měly
ukončit provoz dva výrazné pražské
kluby – Rock Café a Delta. Hudební fanoušci pochopitelně nesouhlasí. Oba
podniky mají velkou návštěvnost
a jsou pořadateli vyhlášených akcí.
Důvodem pro zrušení Rock Café na
Národní třídě, nejstaršího hudebního
klubu v Praze, má být údajně překročení akustických limitů. Proto prý vlastník objektu – Městská část Praha 1 –
pohrozil Rock Café výpovědí nájemní
smlouvy. Zároveň se objevily spekulace, že hluk není tím jediným, co radnici
trápí. Zaměstnanci Rock Café i starosta Prahy 1 Petr Hejma 6. března na mimořádné tiskové konferenci tato tvrzení vyvrátili. „Městská část klubu žádnou výpověď neudělila. Jsem rád, že
Rock Café v Praze 1 je. Jeho fungování
podpoříme i nadále a chceme ho maximálně využít pro kulturní činnost.
Neradi bychom mámili veřejnost, že by
měla přijít o svůj klub v centru Prahy,“
uvedl Hejma. Z klubu, který byl založen
už v roce 1990, se po nedávné rekonstrukci stalo místo, kam přichází nejen
hudební, ale i divadelní a filmoví nadšenci. V jeho prostorách se nachází
i výtvarná galerie.
V současné době je v klubu hudební
produkce povolena pouze do 22 hodin,

což ho značně omezuje. Nemůže fungovat tak, jak by měl a chtěl. Proto už
se hledají řešení, jak akustickou zátěž
snížit na zákonem stanovené limity.
„Snažíme se udělat maximum pro to,
abychom neobtěžovali nájemníky vedlejšího domu hlukem a abychom byli
spokojeni my i oni,“ řekl jednatel Rock
Café Pavel Svoboda. Odhlučnění už sice jednou provedeno bylo, ale podle
špatného projektu, takže se ukázalo jako neefektivní. Další technické zásahy
začnou podle slov jednatele Rock Café
Michala Pánka v dohledné době a problém by mohl být vyřešen už do začátku klubové sezóny, tedy na podzim tohoto roku. Starosta i oba jednatelé
zdůraznili, že hluk je skutečně jedinou
slabinou oblíbeného klubu.
Po jednadvaceti letech má skončit
také klub Delta na sídlišti Dědina
v Praze 6. Oproti Rock Café ale Delta
již minulý víkend definitivní výpověď
dostala. Městská část Prahy 6 totiž začátkem roku prodala novému majiteli
celý multifunkční objekt, jehož je klub
součástí. Nezanikne tak pouze unikátní
kulturní projekt, ale i komplex hudebních zkušeben, výtvarné dílny, gymnastický sál, knihovna, zdravotní středisko, známé pekárny Delta a další. Sídliště ztratí jakékoliv společenské vyžití či
nabídku mimoškolních aktivit pro děti.

Za zmínku stojí, že sál klubu Delta má
ve své kategorii nejlepší akustiku v Praze a že se v roce 2004 uvažovalo, zda
nebude jmenován národní technickou
památkou. Navíc sem nynější provozovatelka Zuzana Jáchymová před dvěma
lety pořídila novou hudební aparaturu.
Zmiňované prostory hodlá investor během léta přestavět na kanceláře a nákupní středisko. Těch je však v okolí
nadbytek – Centrum Šestka nebo Metropole Zličín.
Delta zahájila provoz v květnu roku
1987. Zprvu byla sice divadelní scénou
ve spolupráci s Dejvickým divadlem,
postupem času se však vyprofilovala
jako klub převážně hudební. Vystupovaly zde špičky světové rockové i alternativní hudby, šanci ale vždy dostávaly také začínající soubory. Kinosál navíc uvádí množství kvalitních filmů,
které jsou součástí přehlídek světové
kinematografie, např. Projektu 100,
Osy devět či festivalu dokumentárních
filmů Jeden svět. Foyer klub slouží coby výstavní prostor – hostil mj. umělce
z okruhu Pražské pětky. „V Deltě pracuji téměř od jejího vzniku,“ říká Zuzana Jáchymová. „Udělám cokoliv, aby
její duch zůstal zachovaný, ale vhodný
prostor na šestce bohužel zřejmě nenajdeme.“
M. TOPINKOVÁ A T. RADVÁKOVÁ
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Václav Klaus složil
prezidentský slib
Pátek 7. března byl ve znamení české
státnosti. Na Pražském hradě se sešli
nejen čelní představitelé české vlády,
ale i občané, aby se stali svědky prezidentského slibu Václava Klause.
Před samým zahájením slavnostního ceremoniálu ve Vladislavském
sále staronový prezident uctil na
Hradčanském náměstí památku prvního prezidenta, zakladatele samostatného Československa a svého
velkého vzoru Tomáše Garrigua Masaryka. Poté složil svůj druhý slib ve
Vladislavském sále, čímž se ujal prezidentského mandátu na příštích pět
let. Inauguraci již tradičně doprovodilo 21 salv z dělostřelecké baterie
na Petříně.
Ve svém projevu Klaus nejprve
poděkoval svým voličům. „Hlasů,
které jsem dostal, si velmi vážím,“ řekl, „a vnímám je především jako velkou odpovědnost a závazek. Závazek
nejen vůči těm, kteří mi při volbě dali svůj hlas, ale vůči politické reprezentaci jako celku a především vůči
deseti milionům občanů České republiky.“ Neodpustil si však ani lehkou kritiku „takzvané veřejné volby“.
Poděkoval také občanům, kteří mu
vyjadřovali podporu, a všem svým
blízkým, v první řadě jmenované
manželce, a straně ODS, která jej navrhla jako svého kandidáta.
Uvedl také, že v naší politice je
třeba usilovat o větší svornost a zvyšovat důvěru veřejnosti v náš vysoce
demokratický systém.
V projevu se Václav Klaus také dotkl postavení České republiky v zahraničí a řekl, že je ve světě pozitivně
hodnocenou zemí a každý z nás se
musí snažit k tomu přispět svou aktivitou. Svůj projev zakončil slibem, že
učiní vše, aby následujících pět let
bylo pro Českou republiku dobrým
obdobím.
Poté následovala vojenská přehlídka, setkání prezidenta s občany
a nakonec se Václav Klaus ve svatovítské katedrále poklonil ostatkům
svatého Václava.
ANNA BURDOVÁ

První babybox
ve východních
Čechách
Nový, v pořadí již sedmý babybox
v republice je v nemocnici v Ústí nad
Orlicí. V pátek 7. března otevřelo
další schránku pro anonymně odložené děti Občanské sdružení Babybox. „Babyboxy umísťujeme tam,
kde jsou nemocnice ochotné spolupracovat,“ sdělil předseda sdružení
Ludvík Hess. Orlickoústecké zdravotnické zařízení je po nemocnicích
v Hradci Králové a Pardubicích třetí
největší v kraji.
Nová ocelová schránka váží 150
kilogramů a měří 100 krát 60 krát 50
centimetrů. Při otevření dvířek babyboxu se spustí signalizace a osm lidí
zároveň se formou SMS a následným prozvoněním dozví o použití zařízení. „Uvnitř je stabilní teplota
28°C, po otevření se zvýší na 37°C,“
popisuje Hess fungování babyboxu.
Provoz hradí nemocnice, ale podle
jejího ředitele Martina Procházky je
finanční zatížení minimální.
První babybox byl v České republice instalován v roce 2005 v Praze.
Další se nacházejí v Brně, Olomouci,
Kadani, Zlíně a Pelhřimově. Zatím
pomohly zachránit 11 dětí. „Letos
plánujeme zprovoznit ještě dalších 8
schránek. Rádi bychom, aby jich bylo v republice kolem dvaceti,“ říká
Hess. V nejbližší době bude služba
zpřístupněna v Mladé Boleslavi
a Sokolově. V péči o odložené děti je
pravděpodobně nejdále Německo,
kde je podle dostupných informací
zřízeno 67 míst, na nichž je možné
dítě anonymně odložit.
ANNA DOSOUDILOVÁ
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Jan Burian – Ženou se
člověk nerodí, ale stává
V malém sále klubu Kaštan se sešla nepočetná skupinka lidí, aby si
poslechla autorské čtení Jana Buriana. Písničkář, spisovatel a hudební skladatel zde 7. března
v rámci feministického festivalu
Týden ženské energie předčítal ze
své nevydané prózy Deník ze stáže
v USA – Ženou se člověk nerodí,
ale stává. Citát o ženě, ve kterém
se autor našel, pochází z úst francouzské spisovatelky Simone de
Beauvoir.
„Mám vás všechny rád miláčkové, budeme se celý den mazlit,“ vyzval na začátek posluchače Burian
ve svém fejetonu O svatém Valentýnu. Poté oznámil, že deník, který
bude předčítat, je příliš intimní,
aby ho nechal vydat knižně, a vysvětlil, že celý pojednává o tom, co
se dělo u něj doma, když byla jeho
žena měsíc v USA.
Každý den o půl šesté ráno budila tatínka rok a půl stará Anička,
a ačkoliv jemu se vstávat nechtělo,
musel jít a uvařit muni, jak dcerka
nazývá mléko, vzbudit devítiletou
dceru Zuzku a vypravit ji do školy,
obstarat nákupy, uklidit, uvařit,
umýt nádobí, povozit malou v kočárku a než se nadál, ukládal děti
do postele a sám se cítil na pokraji
sil. I když Burianovi pomáhali také

přátelé, sžil se s rolí matky a ženy
v domácnosti natolik, že začal pochybovat o své mužnosti. V deníku
o sobě píše v ženském rodě a v příčestí minulém už používá zásadně
tvrdé y. Přeměna vyvrcholila ve
chvíli, kdy obdržel pozvání do pořadu Sama doma, aby názorně
ukázal, jak skvěle situaci doma
zvládá. V Burianovi se vzepřelo
vše mužské, co v něm zbývá,
a účast odmítl.
V letadle do USA, kam letěl za
svojí manželkou, seděla žena a vedle ní její syn, oba dva i s letuškou
nervózně očekávali příchod muže,
který měl sedět na místě, kam
chlapce posadila jeho matka, aby
ho mohla mít u sebe. Burian přišel,
celou situaci ihned pochopil, místo
mu přenechal a navzdory svému
znovuposílenému mužství si pomyslel: „My ženy si přece musíme
pomáhat.“
Právě ženy se také více zapojily
do následné diskuse. Zajímalo je
například, co si Burian myslí o vtipech o blondýnách, a zda na záchodě nechává zvednuté prkénko. K tomu spisovatel poznamenal, že jeho žena problém prkénka neřeší,
a když je zvednuté, říká: „Aspoň
vím, že je doma chlap.“
JANA ČERMÁKOVÁ

„Stali jsme se figurou na Rösnerově jevišti“
Pavel Štingl tři roky sledoval s kamerou člena Národního divadla Borise Rösnera až do jeho smrti v květnu 2006. Vznikl tak mimořádný dokument Divadlo bláznivých dramat
Borise Rösnera, který jeho autor minulý pátek uvedl na DVD. Slavnostní
křest se uskutečnil v Disku, divadelním studiu DAMU, kde Rösner mnoho let působil jako herecký pedagog.
Fleš se Štingla ptal, jak na natáčení s velkým hercem vzpomíná
dnes.
Váš film se odehrává výhradně v divadelním prostředí, v šatnách, v zákulisí, na
jevišti, ve zkušebně. Neměl jste chuť ukázat
Borise Rösnera i v soukromí, tedy mimo
divadlo?
Ten rozhovor se zrodil z jedné inscenace (Frederick v divadle ABC –
pozn. redakce), proto jsme chodili
na její zkoušky a představení a pohybovali se v oblasti divadla. Ze začátku jsme nevěděli, jestli to povede
ještě někam jinam, ani jestli z toho
vůbec bude film. Byl to experiment,
ale nás to tolik bavilo – mě, kameramana Míru Janka a zvukaře Dana
Němce – že jsme se s ním scházeli
dál. Zkusili jsme otevřít téma herce
a role, kde herec s rolí začíná, kde

končí, kde začíná jeho život, kde přechází do té role, a jestli se v ní náhodou neztrácí. V té roli slavného
herce z období francouzské revoluce
objevil Boris repliky, které sám doslova říkával studentům. Celá hra
končí jeho smrtí. A pak se stala ta
strašlivá věc, že ji dohrál v životě.
Jak často jste se scházeli?
Natáčecích dnů bylo asi pětadvacet, takže ne tak často. Ve sběrné
metodě má čas blahodárnou úlohu.
Točili jsme především v šatně po
představení, protože když dohrál,
byl akorát zralý na to, aby mluvil
volnou asociací. Jinak se herec
vždycky kontroluje. Ale museli jsme
mu nechat časový odstup, aby zapomněl na to, o čem jsme se bavili minule, aby se otevřel zase jinak. Protože jinak by navazoval, on byl prostě herec.
Jako herec se asi před kamerou choval
naprosto přirozeně. Nebo mu někdy vadila?
On si z nás naopak často dělal
srandu. Byl rád před kamerou, ale
nepředváděl se, choval se k ní partnersky. Když tam byla, bral ji jako
jednu z postav, někdy k ní mluvil,
některé věci na ní demonstroval studentům. Stali jsme se zkrátka sou-

částí těch figur kolem něj, na jeho
jevišti.
A „hrál“ s vámi dál, i když onemocněl.
Ani tenkrát se před vámi nechtěl schovat?
Když se mu ta choroba projevila,
ptal jsem se ho, jestli chce pokračovat, a on řekl: „Teď mám chemoterapii, je mi blbě, ale budu rád, je to
zajímavý, přišel jsem na nový věci,
už vím, na co jste se mě tenkrát
ptal.“ Takže jsme pokračovali. Je
otázka etiky, kam až dokumentarista
zajde. Když už to bylo opravdu zlé,
byl jsem za ním jednou v nemocnici,
ale kameru jsem s sebou neměl. To
už nebyla ta role, do které jsem
chtěl jít, to byla věc přírody a jeho
osobního rozpomínání.
Je něco, čemu jste se vy sám od učitele
Rösnera během natáčení naučil?
Naučil jsem se trošku jemu samotnému, poznal jeho osobnost.
Když člověk o někom skutečně hodně přemýšlí, a ještě ho má na střihacím stole, vidí ho tak, jak ani on sám
sebe vidět nedokáže. Vedl jsem
s ním dialog a to, co říkal, jsem se
od něj naučil, protože to pro mě bylo cizí.
A z toho, co říkal o životě?
Ale on i o životě uvažoval jen tak,
jak to chtěl jako herec podat. Když

jsem po Borisově smrti poznal jeho
manželku, zjistil jsem, že opravdu
vedl dvojí život. Měl divadlo, divadelní kluby, byl obrovský bavič, roztomilý, miloval studenty, učení.
A pak měl svoji rodinu, odjel na
chatu a vnitřně žil tím, že se mu měl
narodit vnuk. Měl jsem skoro pocit,
že se ty dva životy nedotýkají, že ten
člověk jde dvěma nohama po dvou
cestách.
ONDŘEJ NOVÁK
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Češi podporují
Tibet festivalem
Tibet je pro mnohé symbolem utlačované náboženské a kulturní svobody, a proto se občanská sdružení
M.O.S.T., Lungta a nadační fond
Potala rozhodly uspořádat další
ročník Festivalu Pro Tibet. „Začínali
jsme před sedmi lety s festivalem
Pro Tibet proto, aby si širší veřejnost všimla situace na „střeše světa“, aby si lidi alespoň jednou za
rok všimli, že na počátku třetího tisíciletí lze poměrně tvrdě kolonizovat jinou zemi za přihlížení celého
světa. Možná také proto, aby si
někteří uvědomili, jak dobře se máme my,“ shrnul záměr festivalu Petr
Ďásek z občanského sdružení
M.O.S.T.
Pořadatelé připravili rozmanitý
program, zahrnující téměř všechny
kulturní akce od hudebních koncertů (pozvání přijal například tibetský
hudebník Lobsang), veřejných diskuzí a besed přes výstavy, projekce
až po loutkové divadelní představení. Nejvýznamnější akcí je bezpochyby návštěva buddhistického
mnicha Lámy Čhopela, který bude
mít přednášku v Pardubicích a Ostravě. O aktuální situaci promluví
tibetoložka Zuzana Ondomišiová,
o zkušenost z exilu se podělí „ostravský“ Tibeťan Jigme Tenzina. Své
zážitky přiblíží také cestovatelé
Oldřich Bubák a Magda Nováková.
Téma doplňuje beseda o lidských
právech s aktivistou a bývalým disidentem Stanislavem Pencem.
Výtěžek ze všech pořádaných akcí
je určen na podporu ženského kláštera v Kaze v ladackém údolí Spiti,
dospělých a nomádů v Tibetu
a podporu tibetských dětí jak v Tibetu, tak v indickém exilu. „Myslíme si, že pomoc při studiu je investice do budoucnosti – ať už jednotlivce či národa. Takže veškeré získané peníze jsou určeny pro vzdělávání,“ vysvětlil Petr Ďásek rozhodnutí
sponzorovat vzdělávací akce.
Festival probíhá od 7. do 16.
března v Ostravě, Pardubicích,
Opavě, Praze, Frýdku Místku, Přerově, Novém Jičíně a Orlové.
KRISTÝNA TESAŘOVÁ

Režisér Bohdan Sláma se v novém filmu Venkovský učitel
pustil do kontroverzního tématu
Ve čtvrtek 20. března vstoupí do kin
nový český film režiséra Bohdana
Slámy Venkovský učitel. V hlavních
rolích se představí herec Pavel Liška, který se Slámou pracoval již na
jeho předešlých filmech Divoké včely a Štěstí, a herečka Zuzana Bydžovská, známá například ze seriálu Hraběnky. Pro roli sedmnáctiletého
chlapce vybral režisér neherce Ladislava Šedivého.
Ve svém novém filmu zachycuje
Sláma osudy tří hlavních hrdinů –
Učitele, Marie a Chlapce – jejichž
náhodné setkání rozpoutá velký příběh lásky, přátelství a odpuštění.

Homosexuální učitel v podání
Pavla Lišky opouští gymnázium
v Praze a přichází učit na venkovskou školu, aby tak zapomněl na své
nevydařené milostné vztahy a našel
znovu sám sebe. Postupně si získává
důvěru místních lidí. Mezi nimi
i Marie (Zuzana Bydžovská) a jejího
syna (Ladislav Šedivý). Poklidná atmosféra se mění v okamžiku, kdy za
Učitelem přijíždí bývalý přítel (Marek Daniel), aby se k němu vrátil. Poté, co se mu jeho plán nezdaří, odjíždí a zanechává po sobě spoušť
v podobě rozvrácených vztahů. „Byla
to pro mě docela náročná role, ale

ten scénář byl napsaný Bohdanem,
a my jsme o něm hodně dlouho dopředu mluvili, takže panovala tvůrčí
atmosféra. Jednotlivé věci jsme vzájemně propojovali a konzultovali,
takže paradoxně největší problém
mi nakonec nedělaly jednotlivé scény, ale ranní vstávání,“ říká Pavel
Liška, který má ve skutečném životě
k homosexualitě daleko. Tématem
hledání lásky, které se ve filmu objevuje, navazuje režisér na své předchozí dva filmy Divoké včely a Štěstí.
Na scénáři k filmu začal pracovat
Sláma již před dvěma lety. Dlouho trvalo, než dospěl k finální podobě,

a tak se poslední úpravy dokončily
teprve před měsícem v Hamburku.
„Jsem moc šťastný, že se nám film
podařilo dokončit. Byl to doslova porod. Měli jsme tisíc drobných problémů, které obnáší každá scéna. Museli
jsme najít správný rytmus, najít pravdivost scén, najít správný dialog. Nebylo to vůbec jednoduché,“ postěžoval si na neveřejné předpremiéře režisér, který kromě abstraktního porodu zachytil ve filmu i porod skutečné
krávy. „Já ten film vnímám jako živou
bytost, která má svůj vlastní život. Je
to takové narozené a vychované děťátko, pro které já už nemůžu nic víc

udělat. Jenom mu můžu popřát, aby
se mu žilo co nejlépe.“
Předchozí Slámovo počin snímek
Štěstí získal v roce 2005 sedm Českých lvů, a byl dokonce ohodnocen
i hlavní cenou, zlatou mušlí, na Mezinárodním filmovém festivalu ve
španělském San Sebastianu. Jak to
vidí režisér s novým snímkem? „Pro
mě bude největším úspěchem, když
tomu filmu lidé porozumí, a když to
v nich vzbudí nějaké emoce. Co se
týče nějakých dalších úspěchů, tak
ty jsou sice také důležité, zvlášť pro
práci, ale pomíjivé,“ vysvětlil Sláma.
LUCIE VODÁKOVÁ
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Čtvrtfinále fotbalového Poháru UEFA už zná šest
účastníků, o dalších dvou se rozhodne dnes
Včera se v šesti odvetách osmifinálových zápasů druhé nejprestižnější klubové soutěže v Evropě rozhodlo o postupujících do další části, zbylá dvě klání se hrají dnes večer.
O největší překvapení se opět postaral petrohradský Zenit. Ten v minulém
kole senzačně vyřadil španělský Villareal, tentokrát ze soutěže přes prohru 1:3
v prvním utkání vyprovodil Olympique
Marseille. Na domácí půdě ve vyrovnaném zápasu nakonec vsítil dva góly,
které mu stačily k postupu. O obě branky se postaral kanonýr Zenitu Pavel Pogrebňjak. Petrohrad, ve kterém působí i
Čech Radek Šírl, míří do čtvrtfinále,
Francie kvůli prohře Marseille už nemá
v Poháru UEFA jediného zástupce.
V německém souboji mezi Bayerem
Leverkusen a hamburským HSV se diváci mohli radovat z atraktivního fotbalu.
V prvním duelu vstřelil jediný gól Bayer
a vyrážel tak do přístavního města

s mírnou výhodou. Zkraje zápasu šikovnou tečí skóroval Barbarez a hosté
mohli hrát v klidu. Po změně stran sice
HSV vyrovnal po trefě Trochowského,
ale hosté již za dvě minuty vstřelili rozhodující gól díky Gekasovi. Hamburk
potřeboval k postupu tři branky. Tým
českého reprezentanta Davida Jarolíma
se nevzdal a hnal se dále do útoku. Dva
góly Guerrera a Van der Vaarta na obrat
v zápase nestačily, díky pravidlu o větším počtu branek vstřelených na hřišti
soupeře postupuje Leverkusen.
Vypjaté klání měli diváci možnost
sledovat na hřišti anglického Evertonu.
Tam zavítala Fiorentina s českým reprezentantem Tomášem Ujfalušim. Italský
celek si na ostrovy vezl komfortní náskok 2:0, přesto bylo jasné, že ambiciózní Everton ještě neřekl poslední slovo.
Už na začátku utkání skóroval domácí
Johnson. Za Everton přidal druhý gól
Arteta a utkání tak dospělo do prodlou-

Kanonýr Pogrebňjak.

foto archiv

žení. Rozhodnutí přinesl až penaltový
rozstřel. V něm větší jistotu prokázali
hráči Fiorentiny, která s přihlédnutím
k průběhu zápasu šťastně postupuje.
V soutěži končí i další anglický zá-

Play-off florbalové extraligy: Zvítězí opět Tatran?
Střešovický celek bojuje o osmý titul v řadě, konkurence rok od roku stoupá.
Tatran Střešovice, obhájce a největší favorit na zisk mistrovského titulu, zvítězil
v základní části nejtěsnějším rozdílem
jediného bodu. Soupeřem Tatranu byl
do posledního kola tým Vítkovic, který
byl černým koněm letošního ročníku.
Pražský tým Future po slibném začátku
v druhé polovině soutěže ztrácel a skončil na čtvrtém místě se stejným bodovým ziskem jako nad očekávání hrající
Liberec. Mladá Boleslav se dokázala vyrovnat se ztrátou klíčového hráče, vítěze
kanadského bodování posledních tří let
Petra Novotného, a vybojovala skvělé
třetí místo.
Kanadské bodování letošního roční-

ku vyhrál Petr Skácel, který ziskem 63
bodů (31+32) překonal sedm let starý
rekord Vladimíra Fuchse a tuto statistiku drtivě ovládl. Druhý Michal Jedlička
získal o patnáct bodů méně. Mezi brankáři byl nejvýše hodnocen Roman Ciompa, mimo jiné dokázal ve čtrnácti zápasech udržet dvě čistá konta. Nejvytíženějším byl liberecký Zdeněk Mitrovský, který čelil bezmála šesti stům střelám.
Play-off těsně uniklo týmu Chodova,
který tak bude společně s Třincem, Pardubicemi a FBŠ hrát tzv. play-down
o udržení v extralize. Hraje se vyřazovacím způsobem na tři vítězná utkání.

Čtvrtfinále play-off odstartovalo o víkendu a začalo překvapením. Obhájce
titulu ze Střešovic nezvládl první utkání
a s Havířovem prohrál 2:4, v nedělním
zápase své zaváhání napravil a zvítězil
drtivě 12:4. V repríze loňské finálové série je tak stav nerozhodný. Druhý tým
základní části, SSK Vítkovice, je zápas
od vyřazení poté, co těsně prohrál oba
domácí duely s Bulldogs Brno. Future
proti Liberci i Mladá Boleslav proti Pepinu Ostrava využily plně výhody domácího hřiště a chybí jim jediné vítězství
k postupu do semifinále. Další utkání
jsou na programu v sobotu a neděli.
JIŘÍ ŽÁK

Petr Ďarmek, 33 let, trenér
A-týmu Tatranu Střešovice

V podstatě žádný. My jsme první zápas prohráli a hráli jsme stejně jako ten
druhý, jen nám chybělo štěstí, které potřebuje každý tým. Nejde vyhrát jen
s tím, co umíte. Trefili jsme čtyři břevna,
dvě tyčky, dvakrát masku brankáře. Samozřejmě v druhém zápase jsme tomu
šli ještě víc naproti, ale rozdíl nebyl tak
velký, jen to tam padalo. A já už před
zápasem říkal, že první zápas v sérii je
hodně těžký, obzvlášť poté, co jsme na
půdě Havířova naposled vyhráli celkem
bez problémů 8:3, to se v podvědomí
usadí a nejde to vyhnat hned. I to je asi
důvod, proč jsme prohráli.
Jsou v Tatranu vypsané odměny za postup
v play-off nebo titul?
Nejsou, je to čistě amatérský sport,
přestože otázka částečné profesionalizace je na pořadu každý den. Bude to
ale asi ještě nějakou dobu trvat.
Jak se změnil herní projev Tatranu po odchodu velké osobnosti Johana Von der Pahlena?
Měli jsme skoro půl sezóny problémy
s obranou jako celkem, dopředu se nám
hraje lehce, ale dozadu je to horší. Johan byl hodně komplexní hráč, na dru-

hou stranu Martin Richter dokázal v určitých momentech Pahlena nahradit,
jen je škoda dlouhodobého zranění,
které utrpěl na podzim.
Proč odešel po velmi úspěšném angažmá
trenér Zdeněk Skružný?
Dlouhodobé trenérství není řešitelné
ani v jiném klubu, natož v Tatranu, protože po dvou třech letech už trenér nemá co nového přinést. A florbal je samozřejmě hodně o taktice, ale také
o motivaci a hlavně ty motivační faktory
se okoukají a je potřeba si od toho odpočinout, jak hráči tak i trenér.
Jak si udržujete odstup od hráčů? Ještě nedávno jste za Tatran nastupoval…
U některých odstup prostě je, protože to jsou mladí kluci a nehráli jsme
spolu, takže si mě asi pamatují v jiné
pozici. Na druhou stranu jsou tam bývalí spoluhráči a jsem rád, že respektují,
na čem jsme se dohodli.
Hrajete ještě někde nebo se věnujete jen trénování?
Hraju za B-tým s tou starší partou,
která hrála ve Střešovicích. Už je to
opravdu jen pro zábavu.

Ambice Tatranu před play-off jsou asi jasné…Titul?
Finále…
Největší konkurenti v play-off?
Určitě Vítkovice, i když mají sérii
hodně špatně rozehranou, rozhodně Future, který asi dokáže zúročit zkušenost.
Myslím, že i Brno teď ukázalo svou sílu.
Jaký byl rozdíl mezi prvním prohraným
čtvrtfinále a druhým čtvrtfinálovým zápasem?

Metro a Expres se sloučí
Sloučení deníků Metro a Metropolitní
Expres se plánuje na 7. dubna. Nový
celostátní deník bude mít menší formát a bude svázaný. Šéfredaktorem bude Josef Rubeš, absolvent Middlesex
University Londýn a Filosofické fakulty
UK. Koupi většinového podílu ve vydavatelství české mutace deníku Metro,
české pobočce Metro International,
oznámil vydavatel Metropolitního Expresu společnost Mafra v prosinci.
Rubeš prošel řadou českých periodik: Lidovými novinami, Denním telegrafem a Českým deníkem a přichází
z pozice zástupce vedoucího domácí
redakce MF Dnes. „V osobě Josefa Rubeše jsme našli ideálního kandidáta
pro vedení redakce, navíc v deníku
Metro již působil v letech 1997–1998
jako editor,“ poznamenal Aleš Pýcha,
marketingový ředitel deníku Metro.
Nový titul Metro bude mít jinou
strukturu. „Nabídneme čtenářům plnohodnotný deník, ve kterém najdou
rychlé informace o dění v Česku, ve

světě, ekonomice, kultuře a sportu.
Navíc čtenáři v novém Metru budou
mít i anglickou stránku, křížovky, sudoku, komiksy a další hry. Pravidelně
také nabídneme stránky věnované novým trendům v bydlení, vzdělávání,
módě a automobilismu. Každý pátek
přineseme několik stránek tipů, jak si
užít víkend – tipy na kulturní události,
výlety za město nebo tipy na cyklovýlety, “ nastínil novou podobu deníku
Josef Rubeš.
Podle průzkumu čtenosti Media
Projekt za druhé pololetí loňského roku četlo deník Metro 393 tisíc lidí, což
bylo o 62 tisíc více oproti prvnímu
a druhému čtvrtletí loňského roku.
Metropolitní Expres četlo loni od července do prosince 202 tisíc lidí, další
bezplatný deník od vydavatelství Ringier s názvem 24 hodin pak o dvě tisícovky lidí méně. V předchozím sledovaném období to bylo u Expresu i 24
hodin shodně 181 tisíc.
ANNA HAVLOVICOVÁ

stupce, londýnský Tottenham Hotspur.
V úvodním domácím utkání s Eindhovenem prohrál 0:1. V odvetě musel anglický celek skórovat. První půle nepřinesla
žádnou výraznou šanci. Po změně stran
sice Tottenham zahrozil, ale střídající
Bent z malého vápna netrefil bránu.
Přes příležitosti na obou stranách se diváci dočkali gólu až deset minut před
koncem, kdy se prosadil hostující Berbatov. V prodloužení hráči Tottenhamu
nevyužili dvě možnosti, a tak se rozhodovalo až v penaltové loterii. V ní se
blýskl dvěma chycenými střelami domácí gólman Gomes. Zastínil tak svého
protějška Howarda, který lapil jenom jeden pokus. Do čtvrtfinále míří nizozemský celek.
V dalších zápasech španělské Getafe
vyřadilo Benficu Lisabon a Bayern Mnichov postoupil přes belgický Anderlecht. Další dvě utkání jsou na programu dnes. Werder Brémy hostí Glasgow

Sáblíková znovu zlatá
Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková je znovu mistryní světa. Na světovém
šampionátu v Naganu v neděli obhájila
svůj loňský titul na 5 000 metrů. Vítěznou jízdou navíc pokořila osmiletý rekord dráhy v čase 6:58,22, když se jako
jediná ze závodnic svým časem dostala
pod sedm minut. Ze stříbrné i bronzové
medaile se může těšit Kanada zásluhou
druhé Clary Hughesové a třetí Kristiny
Grovesové.
Pro Sáblíkovou ale šampionát nezačal zrovna příznivě. V pátečním závodě
na tříkilometrové trati, ve kterém měla
útočit na medaile, se umístila těsně
pod stupni vítězů. „Nezvládli jsme to,“
shodují se rychlobruslařka i její trenér
Petr Novák. Na vině byla podle obou
především nervozita. Nedělní výkon už
byl ale o poznání lepší. Od poloviny zá-

BBC se prosazuje na arabském trhu
Od úterního dopoledne mají arabští diváci možnost naladit si zpravodajský kanál britské televizní stanice BBC ve svém rodném jazyce.
V první fázi půjde o dvanáctihodinové vysílání, již v létě ale hodlá televize přejít na celodenní program.
Televize bude všem k dispozici bezplatně prostřednictvím kabelového
i satelitního vysílání. Zpočátku bude financována britskou vládou,
která pro úvodní rok poskytla 252
milionů liber. K získání dostatečných peněžních prostředků ovšem
musela BBC zrušit několik svých
rozhlasových stanic, včetně české
a slovenské. Její arabské vysílání
bude spolupracovat s 250 zpravodaji v 72 pobočkách.
Oblast severní Afriky, Blízkého
východu a okolí Perského zálivu se
pokouší britská společnost ovlád-

Rangers a bude se snažit otočit nepříznivé skóre 0:2 z předchozího zápasu. Ve
druhém utkání přivítá Sporting Lisabon
na svém hřišti anglický Bolton, se kterým minulý týden uhrál remízu 1:1.
Výsledky: Zenit Petrohrad – Olympique
Marseille: 2:0 (39. a 79. Pogrebňjak),
první zápas 1:3, postupuje Petrohrad;
Hamburger SV – Bayer 04 Leverkusen
3:2 (53. Trochowski, 65. Guererro, 81.
Van der Vaart – 19. Barbarez, 55. Gekas),
první zápas 0:1, postupuje Leverkusen;
Everton FC – ACF Fiorentina 2:1p (16.
Johnson, 61. Arteta), první zápas 0:2,
postupuje Fiorentina; PSV Eindhoven –
Tottenham Hotspur 1:1p (81. Berbatov),
první zápas 1:0, postupuje Eindhoven;
Getafe CF – SL Benfica 1:0 (77. Albin),
první zápas 2:1, postupuje Getafe; Bayern Mnichov – RSC Anderlecht 1:2 (9.
Lucio – 20. Akin, 35. Jakovenko), první
zápas 5:0, postupuje Mnichov.
ZDENĚK MÍKA

nout znovu po 12 letech, tehdy své
vysílání musela ukončit po nedorozumění se saúdskoarabskými partnery. Ředitel stanice Hosam El Sokkari se netají cílem vytěsnit z předních příček sledovanosti konkurenční televize – katarskou Al-Džazíru
a saudskou Al-Arabíji vysílající
z Dubaje. Arabským divákům slibuje
objektivní pohled, který podle jejího vedení u konkurenčních stanic
schází. Programově se chystá opřít
o „multimediální“ debaty s diváky,
analytické a dokumentární pořady
a každou půlhodinu zpravodajství.
BBC nahrává výrazně do karet skutečnost, že na arabský trh vstupuje
již se třetím médiem – vedle televize zde úspěšně provozuje rozhlasovou stanici BBC World Service
a arabské internetové stránky.
TEREZA SEIDLOVÁ

Pro majitele GPS: konina Fleše je dnes v Chuchli.

vodu se Sáblíková držela v čele a dále
svůj náskok už jen zvyšovala. „Za tohle
zlato jsem strašně ráda. Vynahradilo
mi to tu nepovedenou páteční trojku,“
okomentovala svůj výkon rychlobruslařka.
Jako novopečená mistryně světa
ukončila Martina Sáblíková úspěšnou
sezonu. Kromě prvenství ve Světovém
poháru na dlouhých tratích a na mistrovství světa také získala bronz na evropském šampionátu ve víceboji. Nyní ji
čeká krátký odpočinek a regenerace. Do
nadcházející letní přípravy se s trenérem opět chystají zařadit cyklistiku. Už
v loňské sezoně Sáblíková dokázala, že
je i pro tuto disciplínu dobře vybavena.
„Martina má na to, aby jezdila na špici
s nejlepšími,“ uzavírá Novák.
TEREZA JAKEŠOVÁ
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