Fleš

čtvrtek
10. 3. 2016

ročník 23
číslo 7

Zpravodajský čtrnáctideník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Netradiční uvítání čínského prezidenta
každoroční vyvěšování symbolů tibetské státnosti k oslavám 57. výročí povstání ve lhase nebude ovlivněno ani příjezdem hlavy čínské lidové republiky. letošní tiché demonstrace proti útisku tamějších
obyvatel se zúčastní více než 700
obcí. Vlajku pro Tibet podpoří radnice, školy i kulturní akce.
Tibetskýpraporzavlajemimojiné
i naNuselskéradnici,kdehodnesve
12.30vyvěsíPetrŠtěpánek,starosta
Prahy4.Vjehostopáchpůjdeo hodinupozdějii úřadtohotoměstského
obvodu.Celkovýpočetzúčastněných
radnicjepodleoﬁciálníchwebových
stránekSpolkuLungta753.
Vyvěšovánívlajekvšakneníjedinou
formouukázkysympatiík Tibeťanům.
HnutíAmnestyInternationala Spolek
LungtapořádajíHlasproTibet,happening před čínskou ambasádou
v Praze.Akcezačínáv 17hodinhrou
natibetskémísya společnýmhlasem
Om.V průběhubudemožnostochutnattamějšíčaj,získatinformaceo této
kampaničivyjádřitpodporutibetskému národu zapálením svíčky, složenímpapírovévlaštovkyčinapsáním
přáníproTibeťanyvolajícíporespektovánízákladníchlidskýchpráv.
Úderemsedméhodinyvečernírozezní Radlickou kulturní sportovnu
kapelyHoupacíkoně,ManonMeurt
a DJFloex.Nadesátémročníkukoncertu s názvem Tibet žije se budou
společněs organizátorysnažitvybrat
penízenapodporudětskéexilovéves-

Slovo šéfredaktora
ovinářské povolání je
v očích české společnosti
dlouhodobě vnímáno jako
jedno z nejméně prestižních a jeho
vážnost stále klesá. Podle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum
veřejného mínění se na nižších příčkách umístili pouze kněz, prodavač,
sekretářka, poslanec a uklízečka. Na
první pohled to může nás, studenty
žurnalistiky, odradit od potenciálního budoucího povolání, doopravdy je to ale statistika víc než potěšující.

N

Novinář se spolehlivým náskokem
poráží poslance i přesto, že musí
nadmíru často čelit jejich nekompromisnímu despektu. Umisťuje se před
prodavačem i uklízečkou, jejichž
práce přinese obyčejnému člověku
v každodenním životě mnohem více
ovoce. Novináři těsně podlehl dokonce i kněz, což je v době, kdy se
tradiční křesťanské povědomí s mohutnou vřavou šíří skrz naskrz českým národem, pro žurnalistiku
naprosto mimořádný výsledek.

Svou podporu pro tibetské občany vyjadřuje i FSV UK.
ničkya školyv Biru.Napodporupůjdecelývýtěžekz koncertu.
Kořenytibetskéhopovstánísahají
aždoroku1950,kdyČínskálidováarmádavniklanaúzemítehdejšíhoTi-

betua zabralajej.Odtédobysev zemi
objevovalyrůznévětšíčímenšíkonﬂiktymeziČínskoulidovourepublikoua tibetskýmipartyzány,kterépoté
vyústilyv událostdnesnazývanouTi-

FotoLukášNechvátal
betské národní povstání, které se
odehrálo10.března1959v tibetském
hlavnímměstěLhase.Protestyv různémířezávažnostitrvajíaždodnes.
lukáš NechVátal, toMáš Sýkora

Nenechme se tedy zaskočit průzkumem, který staví novinářské povolání až na 21. příčku z 26. Součástí kvalitní žurnalistické práce je
schopnost nahlížet na fakta z toho
správného úhlu a stejně tak je to nutné i u této statistiky.
JONÁŠ KLOS

Slovenské volby přinesly překvapivý výsledek s očekávaným vítězem
Ačkoliv premiér Robert Fico podle
předpokladůsobotníparlamentnívolbynaSlovenskuvyhrál,jehovítězství
máhořkosladkoupříchuť.Dosavadní
vládnístranaSmer–sociálnademokracia přišla o parlamentní většinu.
Letosseprosociálnídemokraty,kteří
mají na kontě již čtvrté vítězství
v řadě,vyslovilonecelých29procent
voličů,nejméněodroku2002.
ZaneúspěchemFicajetřebahledat
obecnějšídůvody.Smeršeldovoleb
z pozicevládnístrany,ježnavícdržela
poslední čtyři roky otěže sama. Ke
ztrátědůvěryvoličůpřispělyi korupce, problémy ve školství a zdravotnictvíaprotestyučitelůa zdravotních
sester. Významný podíl na výsledku
hlasovánísedápřipsati volebníúčasti,nejvyššízaposledníchčtrnáctlet.
Ficosenacházívevelmisložitépozicia nenívůbecjisté,zdapotřetív řa-

děbudepremiérem.Možnostisestavenívládyjsouomezené.V koalicivedlesebepatrněnezasednouposlanci
Smeru a hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviče –
lídříoboustransevzájemněnesnášejí.Krátcepozveřejněnívýsledkůpremiérrovněžavizoval,ženehodláspolupracovats krajněpravicovouĽudovoustranouNašeSlovenskoMariana
Kotleby, která přesvědčila osm procentvoličůa postaralasepatrněo největšípřekvapenívoleb.
Kotlebův triumf se dá označit za
dalšíúspěchkrajněpravicovýchstran.
Jeho extremistické vystupování je
ještětvrdšínežrétorikafrancouzské
Národní fronty Marine Le Penové.
Netají se obdivem k fašistickému
Slovenskémustátua NATOpovažuje
za„zločineckouorganizacisezrůdnýmizájmy“.Mimotonavrhujevypsání

referenda o vystoupení země z EU.
K výsledkůmvolebseKotlebavyjádřil
jakoo „začátkunovéérya naděje,že
se mu podaří zachránit Slovensko“.
Otázkouzůstávápředčím.Pokudmá
na mysli před uprchlíky, nemusí se
přílišobávat–podleOECDpožádalo
naSlovenskuo azylv obdobíodloňskéholednadolistopadu38lidí,nejméněv celéEvropskéunii.
Natémamigracevsadilvevolební
kampanii Fico.Sloganem„Chráníme
Slovensko“ se pokusil odvést pozornostodnedostatkův domácípolitice
nacelounijníproblémy,avšaknes takovým výsledkem, jaký četné předvolebníprůzkumyi onsámočekávali.
NaopaklepšíhovýsledkudosáhlanavzdoryprůzkumůmliberálníSloboda
a SolidaritaRichardaSulíka.Dvanáctiprocentnípodporavoličůjízajistila
druhýnejsilnějšímandát.Sulíkjev pří-

Člověk v tísni udělil cenu Homo Homini skupině Kubánců
cenu homo homini, kterou člověk
v tísni každoročně vyznamenává
jednotlivce nebo skupiny za prosazování lidských práv, letos získalo
jedenáct kubánských disidentů.
Společněsezahájením18.ročníku
festivaludokumentárníchﬁlmůJeden
světproběhlov pondělí7.březnaudílení ceny Homo Homini. Tu letos
získalaskupinaKubánců.Společnost
Člověkv tísnijeocenilazajejichodvahua morálnídůslednost.I přesnátlak
kubánského režimu se rozhodli ne-

emigrovata pokračovatv bojizasvoboduv jejichrodnévlasti.„Titolidé
pronássymbolizujívšechnykubánskédisidenty,politickévězněa aktivisty, kteří se zasazují za demokratickéreformy.Jimvšemtoutocestou
patřínašepodpora,“říkáŠimonPánek,ředitelČlověkav tísni.
V roce2003Castrůvrežimzadržel
75 předních disidentů a disidentek
a uložiljimtrestyodnětísvobodyaž
na28let.Díkymezinárodnímuúsilí
byla většina uvězněných aktivistů

v roce2010propuštěna,kdykolivje
alemohlrežimznovuzadržet.Většina
z propuštěných zemi opustila, jen
zmíněnýchjedenáctstálezůstávána
ostrověi přesto,žejejichživotnípodmínkynaKubějsousložité.
Společnost Člověk v tísni uděluje
cenu Homo Homini od roku 1994.
Loňskévyznamenánísiodneslasyrskáučitelkaa aktivistkaSu’ádNawfal,
ježotevřeněvystupovalaprotirežimu
BašáraAsada.
Jakub PaVloVSký

 aděFicovaneúspěchupřipravensesp
tavitkoalicisám,tabyvšakvládnívětšinydosáhlajentěsně,pokudvůbec.
Po sobotních volbách usednou
v Národní radě členové osmi uskupení,mezinimii neonacistéa fašisté.
Sestavenístabilnía proevropskévlády

budevyžadovatspoustučasui vyjednávánía aťužbudenovýmpremiérem
kdokoliv,budemítpředsebouněkolikvýzev.Jednouz nichbudepředsednictví Slovenska v EU, kterého se
zeměujmeletosv červenci.
Michal Voráček

Postoje Čechů k reklamě se zostřují
Průzkum s názvem Češi a reklama
mapujepostojelidík propagaciﬁrem
jiždvacettřilet.PosledníročníkrealizovanýagenturouPpmfactumnatisícirespondentechukázal,žesedlouhodoběnázorynemění,spíšečástečně
radikalizují.Vzrůstápočetlidí,kteří
deklarujínějakývyhraněnýnázorjak
v pozitivním,taknegativnímsmyslu
a ubývátěch,cojineřeší.
V populacijepodleprůzkumu10%
lidíreklamounadšených.Podlenich
je užitečnou součástí moderního života pro nás i ekonomiku. Naopak
16 % dotázaných, jimiž jsou hlavně
staršílidé,reklamavrcholněobtěžuje.
Jen 12 % respondentů, zejména bohatímuživestřednímvěku,jineřeší
vůbec.
Největšíproblémjepřerušovánípořadův televizi.Průzkumuvádízápornoureakciu 86%dotazovaných.Speciﬁckyjepocitsilnějšíu komerčních
televizí–Novy(79%)a Primy(69%).
Čechydáleobtěžujíletákyveschránce
(56%),nainternetu(51%)a v časopisech(46%).Nasociálníchsítích„má
reklamydost“jen36%respondentů

–celkověvšakpocitpřesycenostiod
posledníhorokunevzrostl.
Reklamav místěprodejejepakjednouz mála,kterouseČešipřesyceni
necítítéměřvůbec.Přímonaprodejnáchbyjídokonceuvítalivíce,zejménaveforměochutnávek.„Jetozejménakvůlitomu,žev prodejnějsouspotřebitelév přímémkontaktus nabízenýmproduktem,“vysvětluje DanielJesenskýzesdruženíPOPAI,kterésezabývámarketingema reklamou.Přinákupním rozhodování pomáhá reklama44%respondentů.Významněpodleprůzkumupokleslpočetlidí,kteří
se reklamou při nakupování neřídí
vůbec.„Byťselidécítíreklamoupřesyceni,neznamenáto,žebysejíneřídili,“říká JitkaVysekalová, prezidentka Českémarketingovéspolečnosti.
Tradičnějsoulidév Čecháchvelmi
tolerantník reklamámsesexuálními
a erotickýmimotivy.Projejízákazje
jen 8 % dotázaných. Po celou dobu
pořádáníprůzkumutentoúdajnepřekročil10%.Nemravnéreklamysenaopakvelmilíbí11%respondentů.
SiMoN Dytrich
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komentáře a zprávy

Nejenom slušný Čech má problém

Jiří Černohorský hovoří před sídlem České televize.
ělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) v sobotu demonstrovala před budovou České televize na
Kavčích horách.
Už jen složení demonstrujících bylo
překvapivé. Kromě plešatých pánů
v bomberech, které byste zde čekali asi
nejvíce, ale kterých zde paradoxně bylo
zhruba pět, mladíka, který si patrně

D

Foto Martin Brys

myslí, že je reinkarnací Hitlera, nebo tak
něco, zde byla většina účastníků důchodového věku. Proč právě tato strana
a tyto názory lákají převážně starší lidi,
některé z nich možná i pamětníky nacistické totality?
Nemíním se spokojit pouze s tvrzením, že česká společnost je prostě nahnědlá, důchodci jsou senilní, prezident

a další politici nám ordinují strach, a že
máme v sobě nějaké choutky po vládě
tvrdé ruky.
Nedělejme s těmi lidmi to, co nám tolik vadí v případě imigrantů, Romů
a kde koho, a neházejme je do jednoho
pytle.
Důvody jejich nespokojenosti s Českou televizí, se stavem mainstreamových
médií, popřípadě s establishmentem vůbec, jsou totiž stejně pestré, jako společnost, kterou se tady poslední čtvrt století
snažíme budovat.
Část viny za tyto zmatené lidi totiž
nesou i oni spravedliví držitelé pravdy,
kteří svým chováním nahrávají všem
těm dělnickým stranám a Ruskem ﬁnancovaným serverům.
Kdyby například německá média
plnila svou roli a informovala včas o silvestrovském násilí v Kolíně nad Rýnem.
Kdyby švédské úřady a noviny místo
ututlávání sexuálního obtěžování mladistvých na festivalech a v aquaparcích
raději konaly, mnoho ze sobotních demonstrujících by asi zůstalo s klidnou
myslí doma.
To, že se německá vláda dohodla s Facebookem na zpřísnění podmínek projevu, na už tak dobře kontrolované sociál-

ní síti a mazání nenávistného obsahu, je
jen další vodou na mlýn antisystémovým
organizacím, jako je DSSS. Někdo totiž
začal udávat, co se smí říkat a co ne.
Podle šéfa berlínské kanceláře amerického listu The Washington Post
Anthonyho Faioly, se odmítavé reakce
vůči současnému stavu médií projevují
i v německém prostředí.
Tamní společnost prý pociťuje indoktrinaci politické korektnosti a obává se,
že jejich vláda v rámci pomoci azylantům omezuje svobodu projevu.
Nemůžeme se proto divit, že lidé, kteří
se cítí ohroženi a zároveň nevidí ve
svých vládách a sdělovacích prostředcích
ochránce, rádi sahají po alternativních
stranách a zdrojích informací plných
propagandy a lživých informací.
Pokud se nezmění leckdy arogantní
přístup politiků a médií vůči lidem, bojících se ať už chudoby či přistěhovalců,
jejich vnímání světa se nezmění.
A jedna rada na závěr: zkuste vedle
komponování varovných statusů na facebooku raději navštívit své rodiče a prarodiče, promluvit s nimi o světě, probrat
jejich obavy a přání. Možná konečně
vykonáte dobrou věc.
MARTIN BRYS

Zlatá a kyselá žába znají své majitele, mezi oceněnými je i Zeman
Mezinárodní den žen se letos nesl
v duchu feminismu a antisexismu.
občanské sdružení Žába na prameni totiž obnovilo udílení cen kyselá a Zlatá žába, ke kterému došlo
v úterý 8. března. výroky hodné
ocenění nominuje veřejnost, samotný výběr je pak na porotě.
Vítězem anticeny Kyselá žába za sexismus se stal prezident Miloš Zeman.
Získal ji za své výroky o Češkách unesených v Pákistánu a o ženách zahalených v burkách. „Přijdeme o krásu
žen, protože ty budou zahaleny v bur-

kách od hlavy po paty včetně obličeje… Dovedu si představit ženy, kde by
to bylo zlepšení, ale takových žen je
málo a zrovna tady nikoho takového
nevidím,“ pronesl.
Druhé místo obsadil redaktor deníku E15 a týdeníku Euro Pavel Páral za
článek s názvem Feministky v akci, ve
kterém reagoval na zrušení výstavy
aktů v Akademii věd. Na třetím místě
se umístila redaktorka MF Dnes Scarlett Wilková za text Genderové šílenství, který vyšel v srpnu. Dalšími nominovanými byli například bývalý prezi-

dent Václav Klaus, spisovatel Ondřej
Neﬀ, protiislámský aktivista Martin
Konvička či americký podnikatel
a magnát Donald Trump.
Ocenění Zlatá žába za podporu rovnosti příležitostí letos ovládly reakce
na již zmiňovanou výstavu aktů Women: Scenes in the Library. Ta se původně konala v knihovně Akademie
věd, ale po kritice ze strany Genderové
expertní komory ČR, Kongresu žen
a veřejnosti se ji rozhodli stáhnout.
První místo vyhrála právnička Barbora
Havelková za článek Akty na akademii

– feministky nikoho umlčet nechtěly,
který vyšel na serveru Lidovky.cz.
Nejspíš nejznámější reakcí na nekorektnost výstavy je článek Ženy v Česku mají být krásné a zticha. Autorkou
je Silvie Lauder, která zároveň obsadila druhé místo pomyslného žebříčku.
„Zcela absurdní argumentace ukazuje, že v části české společnosti stále
přetrvává pojetí ženy, o němž už Masaryk před sto lety říkal, že je ,zastaralé‘,“ píše například v článku. Na třetím
místě skončil redaktor Nového prostoru Rad Bandit.
JaSMin JEŽková
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Kontroverzní guru
zahájil oslavy
Mahašivarátri v Praze
Jeden z nejvýznamnějších hinduistických svátků, Mahašivarátri neboli
Velká Šivova noc, připadl letos na
pondělí 7. března. Tato noc je pro hinduisty, kteří věnují velkou pozornost
lunárnímu kalendáři, požehnaná, jelikož úplněk a novolunní má dle starých kultur mocné účinky. Zatímco
České hinduistické společenství připravilo oslavu tohoto svátku v Lucerně, Spolek přátel Indie zorganizoval
autentické Mahašivarátri v Novoměstské radnici.
Večer zahájila tanečnice Kripá Déví
klasickým indickým tancem bharatanátjam, který vypráví příběhy o bohu
Šivovi. Na hudebním programu byly
klasické karnátacké zpěvy s klavírními variacemi, zpěvy manter žáků Šrí
Chinmoye. Vystoupila také Vidžaja
Mirilája s tradičními hinduistickými
písněmi. V evropské verzi je zahráli
manželé Havlovi. K jejich vystoupení
se připojil výrazový tanečník ze Švýcarska Thomas Mettler.
Mimo plán oslavu navštívil také
Svámidží Mahéšvaránanda, který prováděl obdobnou slavností v Lucerně.
Jogínský guru a zakladatel systému
Jóga v denním životě, který v minulosti v Rakousku a Slovinsku čelil
několika obviněním ze sexuálního
zneužívání svých žaček, promluvil
k věřícím. Ve svém projevu vyzdvihoval boha Šivu, který je podle něj všudypřítomný a patří k nejskromnějším
bohům.
Vrchol večera představoval klasický
obřad Šivalingam púdža (posvátné
polévání), kterého se zhostil učenec
Prakash Shankaran z Tamilnádu.
V závěru slavnosti proběhlo přátelské
setkání představitelů různých světových náboženství a duchovních komunit, aby tak přispěli ke světovému
míru.
luciE BEčvářová, anEta šEráková

MDŽ ve znamení diskuse

Kuchyně na kolech čili Food Truck Show v Praze

V předvečer Mezinárodního dne žen
promítala Česká ženská lobby ve spolupráci s Francouzským institutem
v Kině 35 polský dokument Solidarita
podle žen. Promítání ﬁlmu následovala debata s režisérkou Martu Dzido
a ženami českého disentu – socioložkou Jiřinou Šiklovou, ochránkyní lidských práv Annou Šabatovou, bohemistkou a básnířkou Janou Hradílkovou a předsedkyní Českého svazu
žen Janou Chržovou. Hlavní poselství
ﬁlmu i diskuse se točily kolem otázky
ocenění ženské práce, jak v undergroundu, tak dnes.
Dokument Solidarita podle žen přibližuje osudy polských žen, jež byly
součástí vůdčí skupiny stávky v Gdaňských loděnicích v roce 1980, která
vedla k založení Solidarity a změně
politického režimu v Polsku. Hrdinky
třeba vydávaly ilegální noviny a založili rádio, za svou činnost byly vězněny a po roce 1989 zmizely z veřejné
sféry.
Solidarita se podle autorky ﬁlmu
pro Poláky stala příběhem „vousatých
kovbojů“ v čele s Lechem Wałęsou.
„Muži dělali mýtus a patřila jim moc,
ženy dělaly práci,“ vystihla Marta Dzido. „Tehdy se bojovalo za lidská práva
a nerozlišovalo se, kdo je muž a kdo
žena, teď je čas na ženská práva,“ popsala krok polské společnosti vpřed.
Ke srovnání polského a českého
zmizení žen z politické scény se vyjádřila ombudsmanka Anna Šabatová,
která byla za svou činnost v samizdatu
vězněna: „Reﬂexe z vyjednávání Občanského fóra by byla velmi podob-

na Smíchovské náplavce v Praze se
představil fenomén jménem food
truck. První březnovou sobotu se
k řece sjelo asi padesát pojízdných
restaurací, které byly připravené
nakrmit všechny zájemce. k vidění
byla vozidla malá, trojkolová, ale
i legendární v3S.
Od rána proudilo na prosluněnou
Náplavku mnoho lidí, většina z nich
mířila na první ročník akce nazvané
Food Truck Show. Jedná se o jeden
z dnes tolik populárních festivalů jídla. Tento je zaměřený na fenomén tzv.
food trucků, restaurací na kolech, které svou mobilitu využívají právě k cestám za svými zákazníky.
Zúčastnilo se asi padesát „truckerů“, převážně z České republiky. Druhá nejpočetnější byla polská výprava,

ná.“ Narazila tak na fakt, že u polského kulatého stolu a předání moci v roce 1988 zasedala pouze jedna žena.
Jiřina Šiklová přitom zmínila, že
žen disidentek bylo procentuálně víc,
jen nebyly vidět. „Zatloukaly se nejen
před StB, ale i před partnery, kteří by
se cítili divně. A bylo to dobře.“ Snižovalo to podle ní šanci na odhalení. Ženy byly většinou těmi, které přepisovaly stenografy a vyměňovaly si je
v taškách v dlouhých frontách, i proto
pak bylo méně signatářek Charty 77:
„Ženy by nejen doma chyběly víc.“
Známá socioložka pak sama působení v politice odmítla, jako frustraci
to však nebrala. Větší zastoupení žen
nevidí ani dnes jako nezbytnou nutnost. „Ženy nemají potřebu se protlačovat, záleží na jejich osobní zkušenosti,“ přitakala Jana Hradílková.
Jana Chržová poukázala na vysokou účast žen v politice komunální.
„Ženy na malých městech jsou velmi
aktivní, tam je to opět o té práci, směrem nahoru, ale žen ubývá.“ Podle
Hradílkové, která sama na komunální
úrovni působí, viditelnost jejich aktivity jiné ženy povzbuzuje, stále ale
podněcuje muže. „Ženy se dnes na politickém poli identiﬁkují se stranami,
muži si můžou dovolit vystupovat sami za sebe,“ uvedla ještě Šiklová.
„Politika není vším, co drží polistopadovou společnost,“ oponovala Hradílková a vydzvidhla neziskový sektor.
Cestu k docenění ženské práce vidí ve
změně vnímání žebříčku hodnot a orientaci na tmelící vrstvy společnosti.
Eliška Mainclová

objevila se však i maďarská, belgická
či italská auta. Areálem se vznášela
směs vůní ze sladkých palačinek, kterou nabourával vedle stojící karavan
připravující belgické hranolky. Z celkové nabídky převažovala hlavně mexická kuchyně vyznačující se hlavně
pšeničnými či kukuřičnými plackami
plněnými rozmanitými ingrediencemi. Druhým nejčastějším pokrmem
byly hamburgery, které jste mohli zakoupit na každém kroku. Návštěvníci
si však mohli dopřát i tradiční české
jitrnice, již zmíněné belgické hranolky
či pečené francouzské brambory s bylinkami a sýrem.
Jak se zdá, obyvatelé Prahy stále na
různé podoby food festivalů slyší. Vyčleněné prostranství bylo naplněno
během krátké doby a za chvíli se již

u stánků začaly tvořit první fronty. Ty
byly často zdrojem rad od dalších
účastníků akce, kam zajít a čemu se,
pokud možno, vyhnout. Za příjemné
vstupné dostali návštěvníci ještě dva
dárky v podobě časopisů. Jeden pojednával o food trucích jako takových,
druhým bylo číslo časopisu Gurmet.
Následné ohlasy na sociálních sítích
byly spíše negativní, a to právě kvůli
dlouhým frontám a tudíž i čekání
u jednotlivých stánků. Lidé si také
stěžovali na relativně vysokou cenu za
jednotlivé pokrmy, která se pohybovala většinou kolem stokoruny. I přes
kritiku organizátoři oznámili, že plánují na podzim uspořádat druhou část
této přehlídky s tím, že kritizované
problémy vyřeší.
štěPán šanda
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České lvy ovládlo drama Kobry a Užovky, odneslo si šest cen

Hádek & Hádek
Slavnostní galavečer udílení českých ﬁlmových a televizních ocenění se konal v sobotu 5. března v rudolﬁnu. nejvíce oceněným ﬁlmem
se stalo drama Kobry a Užovky,
které si odneslo šest sošek. Česká
ﬁlmová a televizní akademie (ČF-

Foto archiv
TA) nově rozdala i tři ceny v oblasti
televizní tvorby. Večerem provázela
rozhlasová moderátorka Lucie Výborná.
Přesně týden po amerických Oscarech předala svá ocenění i Česká ﬁlmová a televizní akademie. Český lev

se letos konal v sobotu 5. března ve
Dvořákově síni pražského Rudolﬁna.
Šanci získat prestižní ocenění dostalo
42 celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních ﬁlmů, které
byly uvedeny do distribuce v roce
2015. Novinkou letošního ročníku bylo udílení cen za televizní tvorbu, zastoupenou ve třech kategoriích. Nově
byla také zavedena cena za mimořádný počin v oblasti audiovize.
Během večera udělila česká akademie kolem dvaceti cen v oblasti ﬁlmu
i televize. Nejúspěšnějším ﬁlmem večera se stalo drama Kobry a Užovky,
které zvítězilo v šesti kategoriích. Odneslo si tři ceny za herecké výkony –
nejlepší herečka ve vedlejší roli pro
Lucii Žáčkovou a herci v hlavní a vedlejší roli pro bratry Kryštofa a Matěje
Hádkovy. Za Kobry a Užovky získali
ocenění také kameraman Petr Koblovský a režisér Jan Prušinovský. Snímek zvítězil i v kategorii nejlepší ﬁlm.
Drama dostalo mimo jiné cenu již při

nominacích na tiskové konferenci
ČFTA i nestatutární ocenění za nejlepší plakát a cenu ﬁlmových fanoušků.
Novými kategoriemi byly tři ceny za
televizní tvorbu. Nejlepším televizním
ﬁlmem nebo minisérií se stal životopisný televizní snímek Americké dopisy. Sošku za nejlepší dramatický televizní seriál si odnesl thriller z produkce HBO Mamon. Cenu za nejlepší dokumentární televizní ﬁlm nebo seriál
získala Filmová lázeň, dokument
o historii padesáti ﬁlmových ročníků
Mezinárodního ﬁlmového festivalu
Karlovy Vary. Další novinkou letošního ročníku byla cena za mimořádný
počin v oblasti audiovize, kterou si
odnesl komediální pořad Kancelář
Blaník.
Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli si odnesla
Alena Mihulová za psychologické drama Domácí péče, které mimo jiné zastupovalo českou ﬁlmovou tvorbu i na

amerických Oscarech. V oblasti zvuku
a kostýmů dominovala komedie
Schmitke. Pohádka Sedmero krkavců
si odnesla tři ceny, a to za nejlepší kostýmy, masky a scénograﬁi. Za komedii
Ztraceni v Mnichově získali cenu
Vladimír Barák za nejlepší střih a Petr
Zelenka za scénář. Cenu Magnesia za
nejlepší studentský ﬁlm získal Ondřej
Hudeček za krátkometrážní queer romanci Furiant. Mezi další oceněné
patřila Jana Ševčíková, které přinesl
sošku za nejlepší dokument ﬁlm Opři
žebřík o nebe. Mimořádným přínosem letos českou kinematograﬁi obohatil Stanislav Milota.
Ročníkem s číslem 23 provázela
moderátorka Lucie Výborná. Vítězům
letos předali ceny přední čeští akademici. Nominovaní na žádost v krátkých medailoncích řekli, co je inspiruje k jejich tvorbě. Večer uspořádala
Česká televize ve spolupráci s Českou
ﬁlmovou a televizní akademií.
AnjA Verem

Poslechovost Vltavy klesá, Radio Wave má odpůrce Zvrácené kino na Žižkově
rada Českého rozhlasu a Český rozhlas uspořádaly ve středu 9. března veřejnou debatu o budoucnosti
kulturní stanice Vltava. Osobnosti
z řad zaměstnanců i externích odborníků během večera diskutovaly
o současné podobě Vltavy i jejím
směřování. Stanice v květnu 2014
změnila programové schéma a dlouhodobě jí klesá poslechovost.
„Tak jako se staráme o zámky a hrady, musíme pečovat o odkazy Brahmse, Beethovena, Dvořáka nebo Smetany. To je náš úkol, nikdo jiný ho za nás
nesplní,“ prohlásil v úvodním projevu
šéfredaktor ČRo Vltava Lukáš Hur-

ník. Hudba nyní v programu tvoří
60 %, doplňuje ji mluvené slovo v podobě rozhlasových her, literatury
i kulturní publicistiky.
Poměr mluveného slova a hudby
patřil k hlavním tématům debaty. Diskutovalo se také o tom, zda má stanice
být skanzenem nejvyšší kultury a nositelem hodnot, nebo se otevřít širšímu publiku. „Do poloviny roku 2014
Vltava cílila na expertního posluchače
vážné hudby. Na vrcholu poslechovosti jsme však provedli zásadní změnu
schématu a zaměřili se na obecného
kulturního posluchače,“ tvrdí Hurník.
To se odrazilo i na složení a očekávání

publika, jak ve své prezentaci doložil
specialista ČRo na výzkum a analýzy
Václav Hradecký. Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií posluchačů zůstává nejstarší generace, lidé však častěji ladí proto, aby si rozšířili obzory.
V závěru debaty reagovali panelisté
na podněty z publika. Vlnu reakcí vyvolal názor posluchače na hodinové
vysílání Radia Wave v programu Vltavy, které podle něj do hlavního vysílacího času kulturní stanice nepatří.
Prostor byl i pro otázky o digitalizaci,
problematice autorských práv nebo
rozšíření týmu publicistické sekce.
VendULA VrbOVá A ŠárKA TmějOVá

Každodenní život objektivem žen bez domova
Tři roky fotilo na jednorázové fotoaparáty jedenáct žen žijících na ulici
svůj život – ubytovny, azylové domy,
přátele, zvířata, ale i věci pro běžného
člověka naprosto všední, jako postel,
plná lednička, skříň či knihy. Vybrané
fotograﬁe mohou nyní návštěvníci vidět na výstavě s názvem Můj svět bez
domova ve foyer Národní technické
knihovny, která potrvá do 8. dubna.
„Byl to experiment. Vůbec jsme
nevěděli, co se stane. Netušili jsme, do
jakých světů nás ženy pustí. Nezadávali jsme žádné téma, chtěli jsme, aby

si naše spolupracovnice zvolily, co budou fotit,“ vysvětluje autor projektu
a výzkumník Rad Bandit. „Když se
nám pak vyvolané ﬁlmy vracely, zjistili
jsme, že v rukou držíme skutečný poklad,“ dodává.
„Když jsem dostala do ruky fotoaparát, říkala jsem si, proboha, co já
mám fotit. Pak jsem začala fotit všechno, co jsem uznala, že je součástí mého života,“ říká jedna z fotografek.
Výstava amatérských fotograﬁí je
věnována Stáně, jež v průběhu projektu zemřela násilnou smrtí za nejas-

ných okolností. Expozice je spolu s připravovanou knihou, která vypráví životní příběhy žen bezdomovkyň a v níž
se objeví další, dosud nezveřejněné
snímky, součástí rozsáhlé studie.
Výstavu zorganizovala společnost
Jako doma, která se snaží upozorňovat na genderové aspekty bezdomovectví, odstraňovat stereotypy a zapojit ženy do činností organizace. Jednou z nich jsou například Kuchařky
bez domova, které by měly na podzim
letošního roku otevřít vlastní bistro.
miChAeLA PAVLiSOVá

Wohnouti slaví dvacítku svou krásnou novou knihou
Známá česká kapela Wohnout se
pohybuje na hudební scéně již
20 let. Toto významné jubileum
nenechali členové Wohnoutů bez
povšimnutí a vydali knihu Sladkých dvacet, která mapuje celou
historii kapely. Pokřtili ji 3. března
v pražském rock Café.
Wohnouti poprvé vystoupili na veřejnosti v červnu roku 1996 v rockovém baru Futurum v Praze. “Dvacet
let není zas tak moc, ale zase ne úplně
málo. Jako kapela už máme pět let občanskej průkaz, ale k dospělosti máme zatím daleko. Tohle jubileum
bereme spíš jako krok na další schod
historie, po který jdeme,” komentují
svou dvacetiletou existenci.
Nápad vydat knihu vznikl již v roce
2014. Sladkých dvacet zaznamenává
vzpomínky od dětství, prvního kontaktu s hudbou a prvního koncertu až po
vyprodané koncerty. Kniha obsahuje
také velké množství archivních fotograﬁí a informací z hudebního zákulisí.
Texty sepsal člen kapely Matěj Ho-

mola, graﬁky se ujal jeho bratr Honza.
Sladkých dvacet se od běžných
knih liší. Obsahuje totiž QR kódy,
díky nimž se mohou čtenáři dostat
k mnoha audio a video materiálům,
například záznamům z koncertů. Kniha není určena pro širokou veřejnost,
ale pouze pro fanoušky. Lze si ji zakoupit tedy jen na koncertech, ve vy-

braných skateshopech a online knihkupectvích.
Křest proběhl 3. března v pražském
klubu Rock Café, den na to v Jihlavě
skupina odstartovala svou velkou
výroční šňůru. Na té se objeví nový
playlist, hostem všech koncertů, vyjma Brna, bude skupina Poletíme?.
eLiŠKA ChOChOLOVá

Pražské kino Aero zahájilo 8. března dvanáctý ročník Festivalu otrlého diváka a proměnilo se tak v dům
hrůzy. Pro letošní ročník vybrali organizátoři celkem 17 nejpůsobivějších ﬁlmů napříč okrajovými žánry
a historií kinematograﬁe. nejodvážnější diváci mohou během jednoho dne zhlédnout až šest ﬁlmů.
„Virózu, která řádí v české kotlince,
nelze nadále nečinně přehlížet, a tak
jsme letošní dvanáctý ročník pojali coby příležitost k prevenci a poučení ve
směru nákazy,“ komentuje letošní téma jeden z dramaturgů přehlídky Jiří
Flígl. Otevíracím snímkem přehlídky
se stal americký ﬁlm z roku 1991 Ocel
a krajky, který společně s předﬁlmem
Pan opice navodil podle organizátorů
„béčkovou, céčkovou a péčkovou“ atmosféru celého festivalu. Stálý tým
dramaturgů ve složení David Čeněk,
Jiří Flígl, Petr Šaroch a Antonín Tesař

se letos rozhodl pro široké téma epidemie.
Celý projekt doplňuje několik doprovodných akcí, například živá show
tetovacího a piercingového studia
Hell nebo tzv. interaktivní projekce,
ve kterých se často musí zapojit i publikum v sále. Netypická ﬁlmová přehlídka se stává rok od roku populárnější a přerůstá hranice pražského
Žižkova. Dává tak šanci i brněnským
otrlcům, ti mohou v kině Scala v pátek
18. března zhlédnout tři ﬁlmy.
Organizátoři se rozhodli zpřístupnit projekce od 15 let nebo s doprovodem. Vybrané snímky jsou pouze pro
plnoleté. Letošní přehlídku uzavře vaječně-dinosauří raut po posledním ﬁlmu Carnosaurus, který bude promítán v neděli 13. března od 20 hodin.
rOZáLie KLOUČKOVá
A niKOLA PáLeníČKOVá

Simple Plan Prahu opět nezklamali
malou sportovní halu v sobotu
5. března rozezněly tóny pop-punku. Kanadská skupina Simple Plan
sem přijela představit nedávno vydanou desku ‘Taking One For The
Team’. Fanouškům dokázali, že i po
17 letech vystupování jsou stále plni
energie a dokážou předvést show,
na kterou nikdo jen tak nezapomene.
Kapela Simple Plan na české pódium zavítala již potřetí, naposledy
Prahu navštívila v roce 2011. Tentokrát se v jejich repertoáru objevily
především písně z nejnovějšího alba
‘Taking One For The Team’, které světu představili 19. února, skupina však
nezapomněla ani na hity z alb předchozích – lze jmenovat například ‘I’m

Just A Kid’ či ‘Welcome To My Life’,
skladbu, která kapelu nejvíce proslavila.
O zahájení koncertu se postaraly
hned dvě kapely – Simple Plan si jako
své předskokany vybrali londýnskou
skupinu The Bottom Line a kalifornskou Ghost Town. Obě skupiny jsou
stylově hlavní kapele velmi podobní,
a tak návštěvníky skvěle připravili na
nejvíce očekávanou část večera. Samotní Simple Plan pak na pódium nastoupili v půl desáté a svými hity fanoušky bavili až do jedenácté hodiny.
Hodinou a půl dlouhým výstupem se
postarali o skvělý pop-punkový zážitek – všechny písně byly nabité energií a to se projevilo i na reakcích publika. V průběhu večera kapela perfektně komunikovala s publikem, padlo
dokonce i několik českých frází a návštěvníci kapelu za každou píseň odměnili bouřlivým potleskem. Sobotní
rockový večírek lze označit za velice
povedený. Koncert byl bez chyby i po
technické stránce a nic tak nebránilo
si ho užít jak publiku, tak samotné
kapele.
KLárA mALiŠOVá

Hudební skupina Wohnout se svou
novou knihou vzpomínek Sladkých
dvacet.
Foto archiv
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Penaltu bude příště kopat brankář, říká plzeňský trenér Krejčí

Jan Kovařík (vlevo) a Patrik Hrošovský před třetím plzeňským golem.

Foto archiv

Sparta otočila zápas a porazila Boleslav
Sparta a Mladá Boleslav s jistotou
přímého postupu do play-oﬀ odehráli
v pátek 4. 3. v pražské o2 Areně závěrečné 52. kolo hokejové extraligy. oba
týmy před bojem o titul šetřily některé hráče, kteří byli v poslední době
zranění. i přesto více než 8000 diváků
vidělo kvalitní zápas. Boleslav ještě
v polovině hry vedla 4:1, Sparta ale
dokázala pěti góly v řadě utkání otočit, vyhrála 6:4, vyrovnala 110 body
klubový rekord a dostala se jako jediný extraligový tým na hranici 200 gólů za sezónu.
„Utkání se vyvíjelo hodně nepříznivě,
takže si cením toho, že jsme to takhle
otočili i v zápase, kde vlastně už o nic
nešlo,“ zhodnotil zápas sparťanský trenér Josef Jandač.
Ten musel přihlížet tomu, jak se jeho
tým od začátku zápasu bránil převaze
soupeře. V 7. minutě prohrávali domácí
0:1, když Tomáš Hyka přihrál zpoza brány na neobsazeného Zdeňka Kubicu.

Sparta sice po chvíli vyrovnala v přesilovce gólem Jana Hlaváče na 1:1, přesto
šli hosté před sirénou do vedení, když
minutu před koncem skóroval Hyka.
„Dostal jsem parádní nahrávku od
Matěje Stříteského, bylo to jen o tom,
jestli trefím, nebo ne,“ okomentoval gól
do šatny boleslavský střelec.
Ani ve druhé třetině se nedokázali
Pražané herně zvednout, což hosté potrestali dvěma rychlými góly Radana
Lence a Michala Bárty. Kanadský gólman ve službách Sparty Danny Taylor
poté přenechal místo v brankovišti zkušenějšímu Tomáši Pöpperlemu. Po čtvrtém inkasovaném gólu si vzal sparťanský kouč time-out. „Hráli jsme lehkovážně, málo bojovně. Trenér nám k tomu něco řekl a nám se pak povedlo to
rychle otočit,“ komentoval situaci sparťan Lukáš Klimek. Právě on byl jedním
z hlavních strůjců obratu, když minutu
po trefě Petra Kumstáta snižoval již na
3:4, ve třetí třetině navíc přidal rozhodu-

jící gól, po přihrávce Daniela Přibyla
využil přesilovku. Výhru ještě ztvrdil
Michal Dragoun.
Díky vítězství 6:4 vyrovnala Sparta
110 body klubový rekord ze sezóny
2013/2014. Jako jediný tým v letošní extralize se dostali na hranici 200 gólů za
sezónu. Navíc si sparťanský útočník
Lukáš Pech připsal 400. bod v extralize.
„Je to samozřejmě krásný, doufám, že to
bude pokračovat. Ale osobní statistiky
teď jdou vedle a jdeme za tím týmovým
výkonem,“ řekl po zápase Pech k dosaženému milníku.
Sparta měla již před zápasem jisté
2. místo, Boleslavští končí v extralize na
6. příčce a ve čtvrtﬁnále je čeká Hradec.
„V závěru nám bohužel scházely síly, ale
jsme spokojeni s tím, co jsme tu dnes
předvedli. Play-oﬀ je nová soutěž, doufáme, že se nám stihne uzdravit družstvo
a Hradec poškádlíme,“ řekl po zápase
asistent trenéra Boleslavi Marian Jelínek.

JAKuB BoRovSKý

Nepřímý souboj o prvenství v nejvyšší
fotbalové soutěži pokračoval i v jejím
dvacátém kole. vedoucí Plzeň po přesvědčivém výkonu na svém hřišti zvítězila proti Příbrami 4:0. Nezaváhala
ani Sparta a na Letné v nastavení porazila Jablonec 2:1.
Skóre otevřel František Rajtoral, který se v sestavě Plzně objevil po několika
zápasech. Hosté během prvního poločasu zvyšovali tlak. Zblízka střílející Valerijs Šabala plzeňského brankáře překonat nedokázal, a proto se do šaten odcházelo za stavu 1:0. „Domácí v prvním
poločase kombinovali a my jsme stíhali
rozkládat jejich útoky ještě v zárodku.
Dokonce jsme si vytvořili i dvě příležitosti. Celkově bych z naší strany poločas
zhodnotil jako dobrý,“ řekl po zápase
hlavní trenér hostů Pavel Tobiáš.
Ve druhé půli po přesně načasované
přihrávce se před příbramským brankářem objevil osamocený Michal Ďuriš,
který zvýšil na 2:0. „Když jsem v první
části treﬁl tyčku, říkal jsem si, že mi to
není souzené. Gól jsem dát chtěl, takže
jsem rád, že tam padl,“ řekl plzeňský
útočník, který v této sezóně zaznamenal
již dvanáctou trefu. V 51. minutě Jan Kovařík zvýšil z přímého kopu na 3:0.
O pět minut později fauloval hostující
obránce Tomáš Zápotočný ve vápně
střelce druhé branky, a tak hlavní sudí

nařídil pokutový kop. Ďuriš, který se
k balonu postavil, však branku minul.
„Musíme najít psychicky odolného hráče, který bude pokutové kopy proměňovat,“ komentoval další nezdařenou penaltu trenér domácích Karel Krejčí. V závěru utkání ještě upravil skóre ve prospěch domácích Tomáš Hořava, a Plzeň
tak porazila Příbram 4:0.
Sparta v generálce na osmiﬁnále Evropské ligy nezačala dobře a doma proti
Jablonci prohrávala po gólu Jána Greguše z 10. minuty. Domácí zásluhou branek Davida Lafaty a Lukáše Váchy otočili průběh utkání a zvítězili 2:1. „Asi
jsem ještě nedal hezčí gól. Ale hlavní je,
že jsme udělali tři body. Zasloužili jsme
si to,“ řekl po utkání Vácha.
V duelu Mladé Boleslavi se Slavií byli
domácí lepší týmem a vyhráli 2:1.
„V prvním poločase jsme měli hru pod
kontrolou. Až v závěru, kdy už jsme
vedli 2:0, udělala Slavia změny a my najednou nedokázali udržet míč. Ale jinak
musím hráče pochválit,“ hodnotil trenér
Karel Jarolím.
Liberec pouze remizoval se Slováckem 0:0 a propadl se na čtvrtou pozici.
Jihlava v zápase o udržení přehrála Olomouc 2:1, Bohemians remizovali s Teplicemi 1:1.

KATeřiNA ZouBKová,
MAReK ČeRNovSKý

Šarapovová dopovala, hrozí
jí čtyři roky bez tenisu
osmadvacetiletá Ruska Maria Šarapovová čelí mimořádným komplikacím. Na tiskové konferenci v Los Angeles oznámila, že její dopingový test
z lednového Australian open byl pozitivní. Bývalé světové jedničce hrozí až
čtyřletý zákaz činnosti.
Podle dopisu Mezinárodní tenisové
federace hráčka užívala látku meldonium (přípravek ke zlepšení krevního
oběhu), která je od letošního roku zakázaná. Šarapovová ale vyvrátila spekulace ohledně konce kariéry, které před
tiskovou konferencí proběhly médii.
„Kdybych chtěla oznámit konec, nedělala bych to v hotelu v Los Angeles s tímto docela ošklivým kobercem,” odlehčila
celou situaci. Následně se omluvila fanouškům a uvedla, že na kurty se chce
vrátit co nejdříve.
Hráčka kvůli přečinu přišla o tři velké
sponzory. Aféra názorově rozděluje

i sportovce. Za Rusku se postavila například legenda Martina Navrátilová,
naopak její pochybení odsoudil cyklista
Bradley Wiggins.
Jiří KoRDíK

Maria Šarapovová.

Foto archiv

Trenér Jandač nominoval
na Světový pohár, Jágr zatím chybí

Sparťanská radost.

Foto archiv

Čeští tenisté porazili Německo, postupují do čtvrtﬁnále Davis Cupu
Lukáš Rosol rozhodl o postupu v závěrečné dvouhře, když v hannoverské
hale hladce přehrál Alexandra Zvereva. Dva body českému mužstvu zařídil
Tomáš Berdych, který nejprve v pátek
porazil Zvereva, další vítězství přidal
v sobotním deblu s Radkem Štěpánkem. Češi slaví postup do čtvrtﬁnále,
kde se utkají s týmem Francie.
V úvodním zápase svedl Lukáš Rosol
s Philippem Kohlschreiberem vyrov-

nanou bitvu, kterou však nakonec prohrál 3:2 na sety. Pět setů nabídlo i druhé
utkání, ve kterém se Tomáš Berdych trápil s osmnáctiletým Alexandrem Zverevem. Nakonec ho však po čtyřech a půl
hodinách zdolal 3:2.
Do čtyřhry nastoupila podle předpokladů dvojice Berdych–Štěpánek. Na
druhé straně pak Kohlschreiber s Philippem Petzschnerem. Zápas byl velmi
vyrovnaný a o vítězství vždy rozhodoval

jediný brejk v každé sadě. Ten pokaždé
získali čeští hráči a vyhráli 3:0 na sety.
Nedělní souboj jedniček Berdycha
s Kohlschreiberem poznamenalo zranění českého hráče. Ten si hned ve druhém gamu poranil stehenní sval a musel
utkání skrečovat. V poslední dvouhře
zvítězil Rosol nad Zverevem a zajistil
Čechům postup. V další fázi narazí na
Francii, která smetla Kanadu 5:0.

ZuZANA BoRová

Josef Jandač oznámil ve středu 3. března šestnáct jmen hokejistů, kteří byli
zařazeni do předběžné nominace na
nadcházející Světový pohár v Kanadě.
Jedná se o tři brankáře, čtyři obránce
a devět útočníků. Turnaj bude probíhat na podzim letošního roku v Torontu.
Trenérský štáb české reprezentace
měl stejně jako další týmy za úkol sestavit předběžnou nominaci, která čítá 16
hráčů. Realizační tým zvolil variantu se
třemi brankáři a třinácti hráči do pole,
s tím, že si nechali větší prostor pro doplnění obránců a útočníků.
S tvorbou soupisky pomáhaly hlavnímu trenérovi i nové posily z řad bývalých reprezentantů. Výběr bude doplněn
1. června dalšími sedmi jmény. V sestavě
zatím není Jaromír Jágr, kterému nechávají trenéři na rozhodnutí čas.

vLADiMíR GReBeNNiKov

FleŠ

Nominace:
Brankáři: Petr Mrázek (Detroit
Red Wings/NHL), Michal Neuvirth
(Philadelphia Flyers/NHL), Ondřej
Pavelec (Winnipeg Jets/NHL)
Obránci: Radko Gudas (Philadelphia Flyers/NHL), Michal Kempný
(Avangard Omsk/KHL), Andrej Šustr
(Tampa Bay Lightning/NHL), Roman Polák (San Jose Sharks/NHL)
Útočníci: David Krejčí, David Pastrňák (oba Boston Bruins/NHL), Michael Frolík (Calgary Flames/NHL),
Martin Hanzal (Arizona Coyotes/
NHL), Tomáš Hertl (San Jose Sharks
/NHL), Ondřej Palát (Tampa Bay
Lightning/NHL), Tomáš Plekanec
(Montreal Canadiens/NHL), Vladimír Sobotka (Avangard Omsk/KHL),
Jakub Voráček (Philadelphia Flyers/
NHL)
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