
Editorial
T ímto dostáváte do ruky prv-

ní letošní číslo fakultního
deníku Fleš, který připravu-

je v rámci semináře nový ročník
bakalářské žurnalistiky. Toto číslo
je atypické nejen proto, že je první,
ale že vznikalo vlastně online.
V den, kdy mělo být vydáno, byla
imatrikulace, což mimo jiné zna-
mená vstup nových ročníků na Fa-
kultu sociálních věd. Přejeme tedy
všem, ať už se budou věnovat žur-
nalistice, mediálním studiím, mar-
ketingu, politologii, sociologii, ve-
řejné a sociální práci, ekonomii
v různých podobách, bezpečnost-
ním studiím, mezinárodním studi-
ím, teritoriálním studiím, strate-
gické komunikaci, doktorským
studiím i všem dalším studiím
a někdy dokonce kombinaci něko-
lika oborů, ať už na FSV, nebo celé
Univerzitě Karlově, aby nebyli
zklamaní a zklamané a studium je
bavilo. Fleš se k tomu bude snažit
přispět.
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Současná situave na ukrajinské frontě. Foto: archiv

Rusko takzvaně evakuuje 
civilisty z Chersonu 

Stalo se v uplynulém týdnu

Okupační správa Chersonské ob-
lasti začala ve středu ráno s přesu-
nem části obyvatelstva ze strachu
z ukrajinské protiofenzivy. Podle
Institutu pro studium války (ISW)
se ale může jednat o pouhou zá-
minku. 

Ruskem dosazený vůdce ukrajin-
ské Chersonské oblasti Volodymyr
Saldo vyzval civilisty k vystěhování.
Požádal Moskvu o „pomoc s evaku-
ací“ a možnost civilistů „odejít do ji-
ných oblastí Ruské federace za odpo-
činkem a studiem.“ Jeho výzvu pod-
pořil ruský vicepremiér Marat Chus-
nullin ve státní televizi a oznámil, že
„zajistí vše potřebné“. 

Saldo uvedl, že důvodem přesunu
je chystaná ukrajinská protiofenzíva.
Státní agentuře RIA Novost řekl, že
by mohlo dojít ke zničení přehrady
Kachovské vodní elektrárny. „Voda
na některých místech stoupne o metr,
lidé tam musí být rychle evakuováni,“
sdělil. Tvrdí, že v uplynulých dnech
opustilo Cherson několik tisíc lidí.
Okupační správa vyvrací, že by se Ru-
sko chtělo vzdát Chersonu a zdůraz-
ňuje riziko ukrajinského útoku. 

V úterý 18. října večer přicházely
obyvatelům Chersonu SMS zprávy,
jež informovaly o ostřelování obyt-
ných čtvrtí Ozbrojenými silami Ukra-
jiny a odjezdu autobusů, které je eva-
kuují na levý břeh Dněpru. Ruská
státní agentura TASS potvrdila začá-

tek deportace ukrajinských občanů
na tento levý břeh. Během týdne úřa-
dy plánují přesun padesáti až šedesáti
tisíc lidí. Ukrajince převážejí lodě do
měst Olešek a Hola na levém břehu
Dněpru, odkud pojedou autobusy na
anektovaný Krym nebo do Ruska.  

Zpráva amerického Institutu pro
studium války (ISW) již dříve varovala
před snahou Ruska přemístit Ukrajin-
ce z okupovaných oblastí pod zámin-
kou „dovolené“ nebo „evakuace“
a nahradit je občany Ruské federace.

Předpokládá také možnost, že Mosk -
va plánuje zabíjet ukrajinské civilisty. 

„Je velmi pravděpodobné, že po-
kud/až se ruská armáda stáhne
z Chersonu, použije civilisty jako lid-
ské štíty, až bude sama násilně „eva-
kuovat“ přes Dněpr,“ uvedl na twitte-
ru Illki Ponomarenko, reportér Kyiv
Independent. Z tohoto důvodu ukra-
jinská média označují tuto akci za
„takzvanou evakuaci“. 

Ukrajinská armáda také uvedla, že
dochází k přesunu majetku a zaměst-

nanců bank na Krym. Tento krok Ru-
ska může podle vojenských analytiků
znamenat obavy Kremlu z ukrajinské
protiofenzivy. Partyzánské hnutí je to-
tiž v Chersonu silnější než v Doněcké
či Luhanské oblasti. „Rusové se kvůli
tomu nemohou jen tak klidně prochá-
zet kolem, musí být neustále na pozo-
ru,“ říká Ivan Stupak, vojenský expert
a bývalý zaměstnanec ukrajinské ul-
trarozvědky. Spojené státy americké
navíc poskytly ukrajinské armádě sal-
vová děla HIMARS, jež mají dostřel až

k jižní část země. Ruští vojáci se tedy
mohou cítit v ohrožení. 

Podle ukrajinských představitelů
se ovšem jedná o nucenou deportaci
místních obyvatel. Vyšetřování agen-
tury Associated Press zjistilo, že ruští
představitelé deportovali tisíce ukra-
jinských dětí, aby byly vychovány ja-
ko ruské. Transfer nebo deportace ci-
vilistů okupační mocností z okupova-
ného území se ovšem považuje za vá-
lečný zločin. 

MICHAELA KOPELENTOVá

Schodek státního rozpočtu se zvýší
o dalších 45 miliard korun
(ČTK, ČT24) Sněmovna schválila zvý-
šení schodku letošního státního roz-
počtu z 280 miliard na 375 miliard ko-
run. Původní návrh byl navýšit rozpo-
čet a jeho schodek jen o 50 miliard, ale
poslanci ve středu 18. října schválili
dva koaliční návrhy, které zvyšují vý-
daje i schodek o dalších 45 miliard ko-
run (z toho 38 miliard domácnostem
a firmám kvůli vysokým cenám ener-
gií a dalších sedm miliard na sociální
věci). Na straně příjmů počítá vláda
s nárůstem o 65 miliard. Měl by to být
důsledek vyššího výběru z DPH, daní
z příjmů firem a fyzických osob.

Předsedkyně poslanecké sněmov-
ny navštívila Moldavsko
(Seznam Zprávy, twitter MPA) Před-
sedkyně Poslanecké sněmovny Mar-
kéta Pekarová Adamová navštívila
tento týden Moldavsko. Sešla se s pre-
zidentkou Maiou Sandu a také s pre-
miérkou Natalií Gavrilita. S předse-
dou Parlamentu Moldavska Igorem
Grosu jednala o prohloubení ekono-
mické spolupráce a o boji proti ruské
propagandě. Moldavsko získalo na ja-
ře spolu s Ukrajinou status kandidát-
ské země do EU a jeho vláda se v čele
s liberály obrací na Západ. Obává se
úplného odstřihnutí od ruského ply-
nu a bojuje proti zvyšování cen. V tom

mu pomáhá Evropská unie prostřed-
nictvím dotací.

Putin vyhlásil stanné právo nad
okupovaným územím
(ČTK, Deník N) Ruský prezident Vla-
dimir Putin ve středu 19. října pode-
psal dekret o vyhlášení stanného prá-
va nad čtyřmi ukrajinskými oblastmi,
které se od začátku války pokouší
anektovat. Stanné právo, mimo jiné,
zakazuje občanům vycestovat mimo
Rusko a zavádí cenzuru. Putin chce
tímto krokem dosáhnout částečné
evakuace obyvatel, kteří poté budou
podléhat rozkazům vojenského vede-
ní a umožňuje armádě zabavit maje-
tek občanům i firmám bez jakékoli fi-
nanční náhrady. V Doněcké, Luhan-
ské, Záporožské a Chersonské oblasti
má nařízení platit od čtvrteční půlno-
ci. Poradce ukrajinského prezidenta
Zelenského tento krok odmítl a ozna-
čil ho za pokus ospravedlnit chování
ruské armády vůči ukrajinskému lidu
a jeho majetku.

V lékárnách dochází penicilin, pa-
cienty jeho nedostatek neohrozí
(iRozhlas, Seznam zprávy) V celém
Česku se zdravotníci potýkají s nedo-
statkem základního léčiva – penicili-
nu. Důvodem výpadku jsou podle Če-
ské lékárnické komory chyby ve výro-
bě. Fenoxymethylpenicilin, jež je nej-

běžnějším lékem proti infekčním one-
mocněním dýchacích cest, předepisují
lékaři téměř denně, dospělým i dětem.
Pacienti se však nedostatku penicilinu
obávat nemusí. Ludmila Bezdíčková
se svými kolegy ze Sdružení praktic-
kých lékařů ČR sdělila Radiožurnálu,
že připravují doporučení pro zdravot-
níky, které alternativy lze při úplném
výpadku využít. Mezi nimi jsou napří-
klad takzvaná širokospektrá antibi-
otika, kterých je dostatek. Státní ústav
pro kontrolu léčiv navíc uvedl, že zá-
soby penicilinu by měly být koncem
listopadu doplněny, a tudíž výpadek
bude pouze krátkodobý.

Piráti v Brně místo do sedmikoali-
ce míří do opozice
(ČTK, Seznam Zprávy) Brněnské
kauzy týkající se nakládání s městský-
mi byty, na poslední chvíli ovlivnily
i složení původně ohlášené sedmikoa -
lice. Ve středu ve večerních hodinách
se sešli partneři k podpisu koaliční
smlouvy, místo sedmi jich však smlou-
vu podepsalo pouze šest. Do rady
města Brna neusednou Piráti, kteří
deklarovali odstup od korupčních
kauz zbylých stran. „Šli jsme do voleb
s heslem, že máme odvahu dělat to, co
je správné. Cítíme, že v tuto chvíli je
správné jít do opozice,“ řekl noviná-
řům lídr Pirátů Marek Lahoda. Do ve-
dení Brna proto půjde šestikoalice slo-

žená z ODS, TOP 09, ANO, KDU-ČSL,
STAN a ČSSD.

Írán poprvé vyjádřil otevřenost
k dialogu s Ukrajinou
(Al Jazeera, Reuters) Íránská vláda
řekla, že je připravena jednat s ukra-
jinskými státníky a vyjádřit se k obvi-
něním, že Teherán pomáhá zbrojit
Moskvu. Ukrajina již dlouho prohla-
šuje, že Rusko v konfliktu používá
drony importované z Íránu, mimo jiné
v poslední vlně hromadného bombar-
dování. Teherán dosud popíral, že by
Rusko zásobil vojenskou technikou,
která by byla nasazena ve válce
s Ukrajinou, a odmítal ukončit svou
„defensivní spolupráci“ s Moskvou.
Změna přichází poté, co ukrajinský
ministr zahraničí Dmytro Kuleba sdě-
lil, že prezidentu Zelenskému navrhl
formální ukončení diplomatických
vztahů s Íránem.

Severní Korea vystřelila v pohrani-
čí stovky raket do moře
(ABC News, Al Jazeera) KLDR vystře-
lila přes 350 dělostřeleckých raket ze
svého západního i východního pobřeží
poblíž hranic s Korejskou republikou
poté, co Soul v úterý provedl každo-
roční vojenské cvičení. Střely dopadly
do mořských nárazníkových oblastí,
které oba korejské státy vyjednaly
v roce 2018 ve snaze omezit hraniční

spory. Tento incident je již druhou po-
dobnou událostí za týden, také posled-
ní pátek Severní Korea vystřelila do
nárazníkových oblastí stovky  raket.

Cestující vlakem čeká od prosince
zdražení

(ČTK, HN) České dráhy chystají od
11. prosince tohoto roku zdražení jíz-
denek o 15 procent. „Dojde ke změně
cen v systému jednotného tarifu, který
platí u všech spojů veřejné služby a na
většině komerčních spojů. Cestující
zaplatí v průměru o 15 procent více,
přestože inflace je aktuálně 18 pro-
cent,“ sdělil mluvčí ministerstva do-
pravy František Jemelka. Například
u jízdenky Českých drah na vzdále-
nost deset kilometrů stoupne cena na
31 korun, u lístku na 45 kilometrů na
92 korun a jízdenka na vzdálenost
100 kilometrů na 188 korun. Cestující
si do 10. prosince mohou koupit jíz-
denky za současné ceny, a to až na dva
měsíce dopředu.

MICHAL MIESLER, TEREZA HOLÍKOVá,
ŠáRKA BRUNCLÍKOVá
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Na pražském magistrátě stále není jasno. Foto: archiv

Sylvie Lauder v Knihovně VH. Foto: archiv

Na pražském magistrátě pokračují povolební vyjednávání

Středeční střelba v bratislavském
LGBT+ baru Tepláreň stále silně
rezonuje ve společnosti včetně po-
litické sféry nejen na Slovensku.
Chladnokrevnou vraždu Juraje
a Matúše, která byla cíleně zamě-
řena na sexuální menšinu, odsou-
dilo mnoho lidí. K situaci se vyjá-
dřila i řada politiků, výroky někte-
rých z nich však menšinu a její
podporovatele pobuřují. Proto je
označují za pokrytecké. Společ-
nost se však spojila a po celém Slo-
vensku probíhají protesty či pietní
akce.

Za teroristickým útokem stojí 19le-
tý Juraj K., který den po činu spáchal
sebevraždu. K nenávisti byl vedený od
útlého věku rodinou. Jeho otec kandi-
doval v roce 2020 za extremistickou
stranu Vlasť. Juraj K. měl svou akci de-
tailně naplánovanou. Krátce po útoku
na svém twitterovém účtu publikoval
65stránkový manifest „A call to
arms“. V něm vyzýval k nenávisti proti
Židům, LGBT+ komunitě, ale i jiným
rasovým a náboženským menšinám.

Odkazoval i na teroristický útok v no-
vozélandském Christchurch v roce
2019. Útočníkovým cílem měl být
i premiér Heger. Několik hodin po
útoku na diskusní fórum 4chan aten-
tátník napsal, že útok na Hegera ne-
byl úspěšný. Ve svém manifestu se v -
yjádřil, že kdyby první útok přežil,
 bude v nenávistné činnosti pokračo-
vat.

Slovensko je stále silně křesťanské
a konzervativní a mnoho občanů trpí
strachem z neznáma. I to je důvod,
proč roste diskriminace LGBT+. K ne-
návisti přispívají i výroky politických
představitelů. Předseda Národní rady
Slovenské republiky Boris Kollár
uvedl, že LGBT+ komunita je skupina
psychicky nemocných a patří do léče-
ben. Podobné výroky vůči menšinám
přispívají k šíření nenávisti. Soužití
osob stejného pohlaví není nijak za-
kotveno v zákonech a manželství je
přímo definováno jako svazek muže
a ženy. V souvislosti s touto událostí
vznikla i petice na podporu uzáko-
nění registrovaného partnerství, ná-

vrh však neprošel do druhého čtení.
Slovenská prezidentka Zuzana Ča-

putová vyzvala k obezřetnosti a vyjá-
dřila podporu LGBT+ skupinám. Její
postoj vyčnívá oproti Igoru Matoviči
či Ľuboši Blahovi, kteří se delší dobu
vyjadřují nenávistně i k dalším menši-
nám. Matovič na svých sociálních sí-
tích vydal příspěvek s titulem SOM
HeTeRO, ve kterém vyjadřuje postoj
k ideálu heterosexuální orientace. 

I čeští politici odsoudili útok a vyjá-
dřili soustrast rodinám obětí. Premiér
Fiala přirovnal jinou než heterosexu-
ální orientaci k životnímu stylu, za to
se později omluvil, stejně jako před-
sedkyně Poslanecké sněmovny Peka-
rová Adamová za svůj výrok o jinakos-
ti LGBT+ komunitě.

Vražda byla původně vyšetřována
jako čin z nenávisti, nyní je však kva-
lifikována jako teroristický čin. V tom-
to případě je rovněž schvalování činu
trestné. Ve slovenské i české společ-
nosti se otevírá otázka bezpečnosti
LGBT+ i jiných menšin.

AIKO šOTOLA A LUKáš PASTeJŘíK

Podivná smrt kurdské ženy Mahsy
Amíní vyvolala v posledních dvou mě-
sících v mnoha íránských městech ma-
sovou vlnu protestů. Probíhající a sílící
protesty se však zásadně liší od těch
předchozích v letech 2009, 2017
a 2019. Jedná se tentokrát o skutečný
možný pád islámské republiky, o kte-
rém všichni hovoří, nebo je to další pří-
pad, kdy zatvrzelý teokratický režim
vzdor brutálně potlačí? V čem jsou ny-
nější protesty efektivnější a silnější než
dřív? To byl 18. října námět diskuse
novinářky Respektu Sylvie Lauder
v Knihovně Václava Havla s hosty Zu-
zanou Kříhovou, iránoložkou působící
na Katedře Blízkého východu Filozo-
fické fakulty UK a íránského studenta
politiky, filozofie a ekonomiky na Fa-
kultě sociálních věd.

Oba hosté konstatovali, že oproti
minulým protestům se vlna šíří díky

emotivnímu příběhu ženy daleko
rychleji i do menších měst a jednotli-
vých oblastí. Do protestů se zapojují
všechny věkové, etnické a sociální
skupiny, včetně univerzitních studen-
tů a poprvé ve větším měřítku i žáků
středních škol. Například teprve še-
stnáctiletou Asru Panahi, která na
protest proti smrti Mahsy Amíní od-
mítla zpívat hymnu oslavující íránské-
ho duchovního vůdce Chameneího,
napadly bezpečnostní sily. Také ona
později svým zraněním podlehla. „To-
hle není jejich povinnost. Jsou příliš
mladí. Potřebují více času se učit. Ještě
nenadešel jejich čas na to, aby se sna-
žili cokoliv změnit,‘‘ uvedl hrdě, ale
zároveň smutně íránský student. Je-
jich nesmírnou odvahu a odhodlání
zemřít podle něj pohání zoufalství, vi-
ze lepší budoucnosti a rovnoprávnosti
nejen žen, ale i minoritních skupin

a komunit jako je LGBTQ+. V důsled-
ku jsou protesty stále silnější a rozší-
řenější. Je však morální otázkou, zda
by se rodiče měli dívat na smrt svých
dětí jako na nějaký hrdinský čin.

V písni, kterou složil z tweetů de-
monstrantů íránský hudebník Sher-
vim Hajipour, nevolají lidé po peně-
zích, majetku a lepší ekonomice.
Chtějí nejnovější formu demokracie,
svobodu slova a klidný spánek. Chtějí
vládu, která chrání a podporuje kaž-
dého bez ohledu na orientaci nebo vy-
znání. Na těžkou otázku, zda by moh-
lo opravdu dojít k pádu islámské re-
publiky nedokázal ani jeden z hostů
odpovědět. Konstatovali však, že mají
protesty daleko jinou povahu a je jen
otázkou, zda ustojí možná brutální
potlačení, ke kterým došlo v dřívěj-
ších letech.

eLIšKA BeRVIDOVá

Koalice se po turbulentních jedná-
ních ve středu 19. října dohodla na
definitivní podobě návrhu minis-
terstva financí zavést daň z mimo-
řádných příjmů, v zahraničí jinak
známou pod názvem Windfall Tax.
Ta se dotkne zejména úspěšných
společností v zisku, které podnika-
jí především v oboru energií, těžbě
fosilních paliv a bankovnictví. 

Daň z mimořádných zisků by měla
platit od prvního ledna 2023 a půjde
o šedesátiprocentní daňovou přiráž-
ku, která zasáhne neočekávané „nad-
měrné“ zisky větších společností už za
rok 2022. 

Proti jejímu zavedení se zvedla řada
protestů, opozice považuje návrh za
málo propracovaný a také panují oba-
vy, že se státu takto mimořádný pří-
sun peněz zalíbí, nemuselo by to tedy
být pouze dočasné. Podle předbě-
žných propočtů by mohlo nové opa-
tření přinést do rozpočtu 85 až 100
miliard korun.

Řada odborníků a samozřejmě
i opozičních politiků se na zavedení

Windfall Tax dívá skepticky, a to hned
z několika důvodů. Tím, že vláda ná-
vrh oznámila nyní, v říjnu 2022, avšak
jeho platnost je až od ledna 2023, mají
společnosti ještě možnost se svými pe-
nězi naložit dle potřeby. Celé tři měsí-
ce mohou maximalizovat svůj příjem
a s nástupem daně jej naopak mini-
malizovat. Výdaje, které se dají odložit
na příští rok, firmy odloží, tudíž „ne-
očekávané” zisky se sníží. 

Panují i obavy z toho, jak se tento
zásah do ekonomiky projeví v celkové
stabilitě státu a návrh vzbudil nervo-
zitu mezi investory. 

Firmy se ze strachu, že přijdou o pe-
níze, mohou začít dopouštět všelija-
kých úskoků a kliček, ukládat peníze
na soukromé účty a podobně.

Zatím se nedají s jistotou určit ve-
škerá negativa a pozitiva podaného
návrhu, avšak je jisté, že o dani z mi-
mořádných příjmů toho ještě hodně
uslyšíme, neboť je to výbušné politic-
ké i ekonomické téma. O návrhu by se
mělo jednat ve sněmovně příští týden. 

VIKTORIe LACHMANNOVá

Už čtvrtý týden trvá povolební vy-
jednávání o budoucím vedení
pražského magistrátu. Vítězné se-
skupení SPOLU vyjádřilo záměr
sestavit koalici na půdorysu koali-
ce vládní. Jednání vázne s Pirát-
skou stranou, která má problém se
vstupem do městské rady se stíha-
nými nebo obžalovanými lidmi
z kandidátní listiny navržené SPO-
LU. Tuto podmínku si strana sta-
novila před volbami v povolební
strategii. 

Vítězem pražských komunálních
voleb se stalo seskupení SPOLU. Do
zastupitelstva města se dostalo šest
subjektů. Bylo tedy jasné, že bude po-
třeba složit koalici. Hned po uvedení
výsledků oznámili lídři SPOLU, že pri-
oritou je složení koalice na půdorysu
celostátní vlády. Proto se koalice SPO-
LU hned první den vyjednávání sešla
s hnutím STAN a také s Piráty. Přes-
tože Piráti avizovali, že při vyjednává-
ní se chtějí nejdříve soustředit na hle-
dání programových shod, celá první
schůzka se točila kolem personálií. 

Piráti mají problém usednout
v městské radě se stíhanými nebo ob-
viněnými politiky. Stejně tak mají
problém s kumulováním funkcí. Tím
je podle Pirátů samotný lídr kandidát-
ky SPOLU Bohuslav Svoboda. Ten

chce být zároveň primátorem i po -
slancem. 

Problém mají ale Piráti především
s Janem Wolfem –- stávajícím zastupi-
telem hlavního města za KDU-ČSL
a čtyřkou kandidátky zmíněné koali-
ce. Je obžalovaný v kauze sportovních
dotací na magistrátu. 

Presumpce neviny
Členové vyjednávacího týmu koalice
tvrdí, že se Jan Wolf ničeho trestného
nedopustil a požadují proto uplatnit
presumpci neviny. Celý případ srov-
návají s případem Bohuslava Svobo-
dy, který byl stejně jako Wolf stíhán za
hlasování v orgánech města a nedáv-
no byl po letech viny zproštěn. Rov-
něž mluví o tom, že je nepřípustné,
aby zástupci Pirátů, jejichž strana
skončila ve volbách třetí, kádrovala
kandidáty vítězů. „My respektujeme
právo Pirátů, aby si do případných po-
zic v městské radě nominovali toho,
koho považují za nejlepšího, a jsme
připraveni takového člověka respek-
tovat a podpořit ho. To samé očekává-
me od našeho případného koaličního
partnera. Jsme to my, kdo nese odpo-
vědnost před voliči SPOLU za volbu li-
dí do městské rady. Nejsou to Piráti
ani jejich voliči,“ komentoval celou
 situaci člen vyjednávacího týmu koali-

ce SPOLU Marek Benda pro Deník. 
Piráti naopak tvrdí, že pokud nebu-

dou trvat na své povolební strategii,
zradí své voliče. Žádné podmínky si
nekladou, naopak SPOLU klade pod-
mínku vstupu do rady s trestně stíha-
nými jim. 

Praha sobě 
Piráti i hnutí STAN již dříve uvedli, že
za ideální by považovali koalici stej-
nou jako na vládní úrovni obohace-
nou o uskupení Praha sobě. S tím ale
nesouhlasí koalice SPOLU, neboť by
to potvrzovalo, že stávající magistrát-
ní trojkoalice byla úspěšná. Marek
Benda ale zmínil, že si dovede před-
stavit, že by si koalice SPOLU vybrala
ze stávající koalice Pirátů, hnutí STAN
a Prahy sobě dva politické subjekty
k sobě do koalice nové. 

V pondělí 10. října se proto sešli
s uskupením Praha sobě a dohodli se,
že jejich týmy začnou vyjednávat
o programu. Zdůraznili však, že se ne-
jedná o dohodu o budoucí koalici.

Lídr Prahy sobě Jan Čižinský navíc
již dříve zmínil, že by s koalicí SPOLU
vyjednával jen za účasti Pirátů a hnutí
STAN. Pro Seznam Zprávy řekl, že je-
ho strana Piráty nepodtrhne. 

S hnutím ANO, které je druhé na
pásce, koalice SPOLU již jednala.

Shodli se na většině programových
otázek. Shodu nenašli jen v oblasti so-
ciální problematiky. Bohuslav Svobo-
da si po jednání pochvaloval přístup
zástupců ANO. „Když ta komunikace
je dobrá, tak se dají překonat i věci,
které jsou sporné, nebo se některé
sporné věci mohou z programu vypus-
tit,” řekl. I přesto ale dál označují zá-
stupci SPOLU koalici s ANO jako silně
nepravděpodobnou. 

Lídr ANO Patrik Nacher uvedl, že je
potřeba složit silnou koalici, která ne-
bude stát na většině jednoho hlasu. Jen
takové uskupení může podle něj posu-
nout Prahu vpřed. Teoretická koa lice
SPOLU a ANO by přitom měla v pěta-
šedesátičlenném zastupitelstvu těsnou
většinu 33 hlasů. Snahu SPOLU složit
koalici s Piráty a hnutím STAN podle
jeho slov chápe politicky, ne však ob-
sahově. MATěJ KOšťáL

Premiér Eduard Heger měl být další obětí 
střelce v Bratislavě

Windfall Tax: snaha postavit 
českou ekonomiku na nohy kulhá

Začátek konce Islámské republiky
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Rebelie v tabákovém kouři

Pohled do výstavního sálu. Foto: Nikola Šlancová

Již tuto neděli ukončí desátá epizo-
da první sérii seriálu House of the
Dragon, který v Česku HBO vysílá
pod názvem Rod draka. Očekáva-
ný prequel ke Hře o trůny se ode-
hrává dvě stě let před známými
událostmi z románové předlohy
George R. R. Martina a snaží se na-
vázat na její spektakulární úspěch.
Kvalit Game of Thrones ovšem ne-
dosahuje. 

Miliony diváků v posledních týd-
nech hltají středověké politikaření
s nádechem fantasy, které tu neměli
od uzavření úspěšné série Hry o trůny
před třemi lety. Po audiovizuální
stránce je i House of the Dragon na te-
levizní špičce a také naplno využívá
své zřejmé, ale spolehlivé lákadlo –
draky. Ti se sice neobjevují v každé
epizodě, ale jakákoliv scéna s majes-
tátními tvory je působivá. 

Dějová linie dokáže udržet svou
kontinuitu i navzdory tomu, že mezi

epizodami skáče v čase. U některých
aktérů se proto v půlce seriálu mění
obsazení, všichni herci se ale ke svým
postavám hodí a servírují výborné vý-
kony. Pochvalu si zaslouží také hudba,
která podtrhuje emoce a zesiluje pů-
sobivost dramatických scén. Stejně ja-
ko v případě Hry o trůny se o ni posta-
ral Ramin Djawadi.

Nejpodstatnější rozdíl mezi oběma
seriály a zároveň největší slabina Ro-
du draka se pravděpodobně skrývá
v pojetí časové roviny. Game of Thro-
nes již v první epizodě sleduje zásadní
podněty později vznikajících dějových
zvratů. Seriál současně klade důraz na
nedokonalost a neúplnost jednotli-
vých aktérů, což v divákovi vzbuzuje
předpoklad, že půjde o skutečně kom-
plexní, dlouhotrvající příběhovou li-
nii. Charaktery se vyvíjejí nejen na zá-
kladě vnějších okolností, ale přede-
vším vlivem niterné nespokojenosti,
a to směrem, který je divákům nepří-

mo nastíněn od samého začátku. 
House of the Dragon naopak v úvo-

du představilo sice silné, avšak nepří-
liš tvarovatelné postavy. Většina z nich
nemá v rámci svého vnitřního rozvoje
kam pokračovat, a v ději je tak až přes-
příliš patrná uspěchanost a snaha sdě-
lit co nejvíce za co nejkratší čas. 

Série kvůli tomu působí více jako
bonus věnovaný milovníkům Hry
o trůny, spíše než samostatný a suve-
rénní seriál s cílem stavět na pevných
základech. Raději využívá ty, které po
sobě zanechal jeho předchůdce, aby si
mohl dovolit takové prvky, jako je vy-
nechávání celých desetiletí v rámci dě-
je, a očekává, že každý sledující zobra-
zovaný svět už zná. Jedná se tudíž o po
mnoha stránkách kvalitní dílo seriálo-
vé produkce, hodné vysoké sledova-
nosti; o výstup ze stínu Game of Thro-
nes se ale bohužel ani nepokusilo.

aDaM KaPRál, 
VOJtěCH SSlíVa

Nová výstava Národní galerie V
kroužcích dýmu s podtitulem Por-
trét moderního umělce přináší ne-
tradiční vyobrazení českých i za-
hraničních umělců a sleduje motiv
kuřáckých atributů v uměleckých
dílech.  

Výstava, kterou Národní galerie ve
Veletržním paláci odstartovala pod-
zimní sezónu, přichází s unikátním té-
matem kouře a jeho významu v umě-
ní. Přináší přes dvě stovky děl od soch,
grafik, užitého umění i fotografií po
portréty a autoportréty s cigaretou či
dýmkou. 

Součástí expozice jsou práce Jana
Preislera, Karla Hlaváčka, Františka
Kupky, Emila Filly či Bohumila Kubiš-
ty a výstava na nich dokládá, že tento
typ autoportrétu vypovídal o proměně
tradičně vnímaného umělce v nezávi-
slého, moderního tvůrce. Proměnu
sleduje v širším kontextu evropské
umělecké scény, od baroka až po me-
ziválečné umění.

„Moderní umělec svým výtvarným
i životním stylem vybočoval z dobové
společnosti a jeho zobrazení bylo pří-
ležitostí, jak se s ní pomyslně střet-
nout. Na pozadí tehdejší kultury kou-
ření, značně odlišné od té dnešní, je
zřejmé, jak se svým kuřáckým atribu-
tem vyhraňoval vůči stávajícím spole-

čenským pravidlům a jak z něj učinil
symbol bohéma, rebela či dandyho,“
vysvětlila kurátorka výstavy Petra Ko-
lářová.

Na výstavě jsou představeny také
ženy-kuřačky, ale ani jedno zobrazení
výtvarné umělkyně. Zatímco umělci
palety a štětce odkládali, umělkyně si
měly své místo teprve vydobýt, a proto
se často zachycovaly s atributy své ma-
lířské profese. 

Ústřední prostor výstavy je věnován
tématu pařížské kavárny přelomu 19.
a 20. století jako místa, kde se v kouři
stíraly sociální i genderové rozdíly. Sa-
mo kouření evokovalo stav přemýšle-
ní a snění. Moderní umělci navazovali
na literární vzory – francouzské bás-
níky, u nichž se tvůrčí činnost spojo-
vala s kouřením tabáku i omamných
látek. Na motivu vizualizace dýmu se
ukazuje, jakou důležitost umělec při-
pisoval tvaru nehmotné, prchavé sub-
stance. 

Expozici doprovází série předná-
šek, díky nimž se zájemci dozvědí více
o umělecké bohémě, o ženách v kavár-
ně či o motivu kouře, mlhy a páry ve
vizuálním umění. Mezi kroužky dýmu
mohou návštěvníci Veletržního paláce
procházet až do začátku nového roku.   

NiKOla ŠlaNCOVá, 
SáRa PROCHáZKOVá

Jihlavský rapový kolektiv 58G při-
chází s debutovou studiovou de-
skou CITY PARK. Skupina se popr-
vé objevila na hudební scéně v roce
2020 s kompilací 58 tape, vol. 1, na
kterou navázala o rok později s 58
tape, vol. 2. Za pouhé dva roky si
tak rappeři TK27 a Doktor společ-
ně s producentem Humlou vyslou-
žili obdiv mezi fanoušky, kolegy
a kritiky, což reprezentuje cena Vi-
nyla 2020 a nominace na cenu An-
děl 2021.

Kompozičně se nová deska nijak
zásadně neliší od předchozích vydání,
naopak udržuje trend deseti skladeb
a celkové délky třicet minut. Oproti
kompilacím však přichází dva výrazné
posuny. 

tím prvním je pozvání hostů, jeli-
kož 58G dosud skladby koncipovali
čistě jako svou výpověď. Na CitY
PaRK však můžeme najít nejpopulár-
nější jména v současné české hudbě.
Rappeři Yzomandias a Nik tendo ob-
sahově nic moc nepřidávají a nejzají-

mavější moment jejich hostování při-
chází u crunk-rapové písně ,,Hous-
ton”, kde má Yzomandias na hlase
efekt, který je typický pro zmíněný ra-
pový subžánr z Memphisu. Rapperce
a zpěvačce annet X se naproti tomu
na basslinové skladbě ,,Rewind”
úspěšně daří využít refrén i sloku
k privátnímu vyznání lásky pro tvoře-
ní hudby. 

Druhá změna, kterou deska přináší,
je rozšíření žánrových obzorů tria.
První dvě kompilace totiž byly téměř
výhradně ve stylu UK drill. CitY
PaRK obsahuje i další žánry, přede-
vším původem z Británie, jako zmíně-
ný bassline nebo garage. to otevírá
i větší svobodu pro obsah samotných
skladeb. 58G vykresluje realitu života
v Jihlavě prostřednictvím motivů graf-
fiti, módy, hudby, návykových látek,
úmrtí vrstevníků a touhy dostat se
z kruhu chudoby. V neposlední řadě
se opakuje motiv fotbalu, což je samo-
zřejmé i díky faktu, že tK27 je zálo-
žník prvoligového týmu FK teplice. 

Přestože je otevření témat zajímavé,
místy nevedou k žádnému vyvrchole-
ní a zůstávají zvláštně pootevřená.
Když se ale téma lyricky uzavřít pove-
de, jde o nejzajímavější písně na albu
– tak je tomu například u skladby
,,tracky a vlaky”, kde rappeři popisují
svůj vztah ke graffiti. 

Deska CitY PaRK v některých mo-
mentech předchází očekávání a ne-
překvapí, že se již po prvním víkendu
objevila na sedmé příčce české hitpa-
rády Mezinárodní federace hudební-
ho průmyslu. Současně ale místy opa-
kuje obsahy z předchozích projektů
a někdy dokonce i sama sebe. Na ško-
du je také krátká stopáž, která ne-
umožňuje dostatečně rozvinout ně-
které načaté narativy. album je to ale
stale povedené a zábavné, chemie
 mezi rappery funguje lépe než kdy
dřív, a přestože hosté nepřinášejí nic
klíčového, jsou příjemným ozvláštně-
ním.

JáCHYM RaiNiSCH

Román Adama Silvery The First to
Die at the End, dlouho očekávaný
prequel ke knize They Both Die At
The End (česky jako Oba na konci
zemřou), zamířil na knižní trh po-
čátkem října. Tuzemský překlad
ještě nevznikl, čekání na něj ale ur-
čitě bude stát za to. 

Příběh o tom, jak společnost Death
Cast schopná předvídat smrt poprvé
volá svým předplatitelům, aby je při-
pravila na to, že od telefonátu do čty-
řiadvaceti hodin zemřou, začíná
u dvou lidí, kteří se ještě nikdy před-
tím nepotkali:

Orion Pagan je rodák z New Yorku,
který by se rád stal spisovatelem a žil
svůj život naplno, nejlépe po boku mi-
lujícího přítele, jeho nemocné srdce
mu v tom ale brání. Valentino Prince
se do New Yorku zrovna přestěhoval,
po boku své sestry chce odstartovat
kariéru jako model a současně začít ži-
vot daleko od svých homofobních ro-
dičů. Když se setkají na oslavě pro za-
hájení Death Castu, přeskočí mezi ni-
mi jiskra a společně stráví několik
krásných momentů. Jejich životy se
navždy změní, když jeden z nich o půl-
noci obdrží historicky první telefonát.
Volá Death Cast.

Podobně jako město, ve kterém se
příběh odehrává, je i Silverova kniha
plná života a nejrůznějších charakte-
rů, do jejichž životů máme možnost

nahlédnout skrze střídající se úhly po-
hledu. Pomocí tohoto způsobu vyprá-
vění nám příběh demonstruje, jak
moc se lidé svými rozhodnutími nav-
zájem ovlivňují a jak malá změna
v každodenním životě dokáže obrátit
člověku svět vzhůru nohama. 

Román The First to Die at the End
současně představuje příběh o vztahu
Oriona a Valentina, a to z unikátního
pohledu dvou mladých gayů z hispán-
ských rodin, což je menšina, která
v médiích rozhodně nemá dostatek re-
prezentace. 

Konverzace, které vedou o rodině,
nenaplněném potenciálu, lásce a hlav-
ně o smrti a životě vzbouzí ve čtenáři
celou škálu emocí a zároveň ho nutí
promýšlet vlastní smrtelnost a to, co
by asi dělal on, kdyby se octl ve stejné
situaci – s jedním jediným dnem na
rozloučení a prožití všeho, co celý svůj
život odkládal.

Kniha se se svými motivy rozhodně
řadí mezi ty temnější, optimistická ale
zůstává v poselstvích i myšlenkách.
Oslovit i díky tomu svede čtenáře, kte-
ří hledající romantiku, drama či filozo-
fii, i sci-fi milovníci si v motivech tech-
nologie předvídání smrti ale najdou to
svoje. Připravte se na to, že z vás pří-
běh bude ždímat slzy, ale nebojte. Mo-
mentů pro smích bude více než dost. 

VERONiKa NOVOtNá

58G se vrací v reprezentační formě

Seriál House of the Dragon: 
Zasloužený úspěch, nebo vytěžené dědictví Game of Thrones?

Náhled do světa, kde má každý
šanci na poslední rozloučení

House of the Dragon. Foto: archiv
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Radost až do rána. Foto: archiv

O uplynulém víkendu americké
Fayetteville v Arkansasu hostilo
druhou zastávku světového poháru
v cyklokrosu. Na rychlé trati bylo 45
závodníků. Nejširší tým představily
Spojené státy s 14 muži a tradičně
početná byla i výprava z Belgie s 12
závodníky. Českou republiku repre-
zentoval Michael Boroš (Elkov Kas -
per).

Závod odstartoval ve 14 hodin tam-
ního času. Bohužel na startu Michael
Boroš ztratil a musel tak v prvních mi-
nutách získávat pozice zpět. Trať na-
bízela spoustu technických záludnos-
tí, jako přeskok překážek, nebo vý-
běh 39 schodů, ale nikdo z širší špičky
nezaváhal a celé startovní pole jelo
pospolu. To nevyhovovalo Belgičano-

vi Toonu Vandeboschovi (Alpecin –
Deceuninck), který zaútočil a vybudo-
val si přibližně 15sekundový náskok.

To spustilo vlnu nástupů, která vy-
ústila v oddělení šestnáctky závodní-
ků, ve které byli zbylí Belgičané, Bo-
roš, Švýcar Rüegg, Francouz Menut
a dva Američané Brunner a White.
V této skupině nejvíce pracovala troji-
ce největších favoritů L. Sweeck (Cle-
ran – Fristads), E. Iserbyt a M. Van-
thourenhout (oba Pauwels Sauzen –
Bingoal). Jejich tempo se stalo pro
zbytek neakceptovatelné, vedoucího
Vandebosche stáhli a až do poslední-
ho okruhu pokračovali spolu. V závě-
rečném okruhu se Iserbyt se Sweec-
kem vzdálili Vanthourenhoutovi a do-
jeli spolu až do úplného závěru, kde

Iserbyt lépe sprintoval, svého krajana
porazil a dojel si tak pro druhé letošní
vítězství. Podium doplnil po sólo jízdě
v posledních minutách Vanthuren-
hout, který ustál útoky mladého Ame-
ričana Brunnera. Michael Boroš do-
končil na 10. místě a vylepšil tak své
maximum ve světových pohárech od
roku 2018. 

Celkové pořadí po dvou závodech:
Iserbyt (80 bodů), Sweeck (60), Van-
thourenhout (47), Nys (42), Soete
(39) … 9. Boroš (28) 

Další závod cyklokrosové špičky byl
v Táboře v neděli 23. října. Informace
o umístění přineseme v dalším čísle
Fleše.

JAN VALIŠ Pražská Slavia se v rámci třetího kola
MOL Cupu na Julisce ve středu 19. říj-
na utkala s Duklou Praha. Na zápas si
našlo cestu 4 387 diváků, kteří se mu-
seli vyzbrojit teplým oblečením a trpě-
livostí, jelikož fronty u stánků s občer-
stvením neměly konce. Tým vedený
legendárním trenérem Petrem Radou
hned od začátku zodpovědně bránil
a nedával sešívaným prostor k vytvo-
ření gólových příležitostí. Naopak
z protiútoků hrozili například nigerij-
ský rychlík Quadri Adebayo Adediran
a jihokorejský záložník Seung-Bin
Kim, kteří pálili jednu šanci za dru-
hou. Zodpovědnou defenzivu dukel-
ských prolomil až po hodině hry Ewer-
ton. Krátce po jeho brance vystřídal
Adedirana Huf a domácí se do brejků

příliš nedostávali. Naopak slávisté se
na pražské Julisce v téměř domácí
atmosféře prosadili ještě třikrát. Tre-
fili se Masopust, který se po poločase
přesunul z pozice stopera na pravého
obránce, a vystřídavší Olayinka s nej-
lepším ligovým střelcem Stanislavem
Teclem. V závěru utkání ještě Dukla
zahrozila, když se sraženým přímým
kopem pomohlo fantasticky chytající-
mi Kolářovi až břevno. Sešívaní si tak
znovu spravili chuť po sérii zápasů
bez vstřelené branky a dobře navázali
na nedělní ligové vítezství 2:1 proti
Mladé Boleslavi. Družinu trenéra Jin-
dřicha Trpišovského čeká v příštím
domácím utkání derby pražských “S“.
Dukla se zas příští  sobotu vydá do
Karviné. PETR VýZNAR

Letošní tenisová sezona WTA nabízí
ve svém závěru dva velké tituly, jed-
nak ze současně hraného turnaje ka-
tegorie WTA 1000 (po grandslamové
čtyřce druhá nejvyšší úroveň) v Gu-
adalajaře a pak o dva týdny později
z WTA Finals, také zvaného Turnaj
mistryň. Hraje se od 31. října do 7. lis-
topadu ve Fort Worth v Texasu. Tento
turnaj nabídne tradiční zakončení
ženské tenisové sezony, korunovaci
její královny však ne nutně. Tou je to-
tiž už teď zcela jednoznačně vítězka
(zatím) osmi kalendářních titulů, jed-
nadvacetiletá Iga Świąteková, a to ne-
hledě na to, jak pod horkým texaským
sluncem dopadne.

Podniky WTA Finals jsou vždy plné
prestiže a lesku, a jsou tak nejen spor-
tovním, ale i společenským zakonče-
ním sezony. Sjíždí se na ně výhradně
tenisová smetánka. Letos však veške-
rá prestiž a lesk stojí a padá s fenome-
nální Polkou. Rozdána je zatím sice
jen polovina z celkových osmi míste-
nek (v této fázi sezony nezvykle málo)
– a právě hraný turnaj v Mexiku nabí-
zí velký souboj o zbylé čtyři mezi více
než deseti uchazečkami s více či méně
reálnými nadějemi – ovšem již nyní je
jasné, že skutečné hvězdy a mistryně
budou v Texasu chybět. 

Vzhledem k březnovému prohláše-
ní Ashley Bartyové o ukončení kariéry
a k rozhodnutí WTA o neudělování
bodů za výsledky ve Wimbledonu se
bude posledního turnaje účastnit
pouze jediná letošní grandslamová ví-
tězka, Świąteková. A nebude pouze je-
dinou z šampionek posledních čtyř
„majorů“ na Turnaji mistryň bude je-
dinou grandslamovou vítězkou vůbec.
Na žebříčku WTA race, podle nějž se
tenistky na Finals kvalifikují, je dru-

hou nejvýše postavenou grandslamo-
vou vítězkou Simona Halepová. Ru-
munská vládkyně Paříže 2018 a Lon-
dýna 2019 je sice právě osmá, ovšem
letošní sezonu již ukončila. Další te-
nistkou s grandslamovými vavříny ve
sbírce je až na sedmnácté pozici scho-
vaná Petra Kvitová (Wimbledon 2011
a 2014), pro niž již před
turnajem v Guadalaja-
ře existovala pouze
teoretická naděje
na kvalifikaci na
závěrečný turnaj
sezony, zahrnující
mexický titul a ještě
souběh brzkých vyřazení jejích žebříč-
kových rivalek. Stejné vyhlídky pak
platily i pro devatenáctou Jelenu Osta-
penkovou (Roland Garros 2017), dva-
cátou Barboru Krejčíkovou (Roland
Garros 2021) i jedenadvacátou Elenu
Rybakinovou (Wimbledon 2022).

Ženský tenis našel novou královnu,
dvorní dámy jí však chybí.
Poslední zmiňovaná může žehrat na
rozhodnutí WTA neudělovat body za
letošní Wimbledon. Po připsání vítěz-
né prémie v podobě 2000 bodů do že-
bříčku by v něm poskočila na třetí
místo a letenku do Texasu by měla jis-
tou. Nicméně fakt, že i z 21. místa že-
bříčku má stále (byť jen teoretickou)
šanci, je dalším důkazem obrovské vy-
rovnanosti současného druhého patra
ženského tenisu, na které z piedestalu
shlíží Świąteková. Hranice pro účast
na Finals se mimochodem bude jistě
nacházet pod hranicí 3000 bodů (os-
má Halepová má v tuto chvíli 2661 bo-
dů), což se v posledních 10 letech stalo
pouze dvakrát, v roce 2019 (tehdy se
ale pro velký počet omluvenek kvalifi-

kovala až dvanáctá Sofia Keninová
s 2615 body, zatímco osmá Elina Svi-
tolinová měla na svém kontě bodů
3995) a o rok později, kdy však byl
žebříček zdecimován velkým počtem
nekonaných turnajů vzhledem k za-
čátku covidové pandemie. S výjimkou
těchto dvou sezon tak kvalifikantkou

s nejnižším počtem bodů zůstá-
vá Lucie Šafářová, která v ro-
ce 2015 především díky své-
mu úspěšnému tažení Paříží

dosáhla na 3221 bodů.
Ze všeho uvedeného plyne,

že na letošním Turnaji Mistryň
budou chybět mistryně. V nejlepší de-

sítce žebříčku WTA race jsou hned tři
tenistky, které za celou svoji kariéru
ovládly pouze jediný turnaj, a to ještě
kategorie WTA 250, tedy nejnižší
úrovně. Jmenovitě jimi jsou třetí Jessi-
ca Pegulaová (Charleston 2019), de-
vátá Veronika Kuděrmetová (Charles-
ton 2021) a desátá Maria Sakkariová
(Maroko 2019). Ani dalším hráčkám
ale jejich připravené vitríny trofejemi
zrovna nepřetékají. 

Tato data dokazují, že ženský tenis
(mužský tenis to čeká v následujících
sezonách) prochází významnou gene-
rační obměnou. Zatímco novou krá-
lovnu a náhradu za letos rozloučivší se
Serenu Williamsovou si snad již našel,
stále mu chybí náhrada za početný zá-
stup dvorních dam, jakými byly Ker-
berová, Azarenková, Kvitová, Halepo-
vá, Muguruzaová, Wozniacká a další,
které fenomenální Američanku v mi-
nulých letech naháněly. Třeba někte-
rou zástupkyni nové generace jako vy-
nikající určí právě blížící se Turnaj
mistryň.

MATyáŠ MICHáLEK

V hlavním městě Uzbekistánu – Ta-
škentu se od 6. do 13. října odehrálo
Mistrovství světa v judu, kterého se
účastnilo i nemalé množství če-
ských reprezentantů v čele s dvojná-
sobným vítězem Olympijských her
Lukášem Krpálkem.

Ačkoliv se do české reprezentace
vkládaly velké naděje, celá výprava se
vrátila bez cenného kovu. Nejlépe se
umístila judistka Renata Zachová,
která po těsné porážce s Rumunkou
Ivanescu skončila na sedmém místě.
Nejvíc se očekávalo od Lukáše Krpál-
ka, který po prohře ve třetím kole
skončil na devátém místě. Stejný po-
stup čekal i Davida Klammerta, který
byl také devátý.

Pro časopis Fleš se vyjádřil nejmlad-
ší z účastníků Mistrovství světa. Deva-
tenáctiletý Adam Kopecký zakončil
své působení v juniorské kategorii tře-
tími místy na Mistrovství Evropy juni-
orů v Praze a Mistrovství světa juniorů
v ekvádorském Guayaquil. V Tašken-
tu vyhrál první kolo. Ve druhém kole
se však nedostal přes medailistu Bor-
chashviliho.
Jaký máš pocit z celkového zájezdu
na Mistrovství světa?

AK: Celkový pocit mám skvělý. Při-
psal jsem si důležité body do olympij-
ské kvalifikace, i když to samozřejmě
mohlo být o chlup lepší. Prošli jsme si
Taškent, takže mám i spoustu zážitků
mimo žíněnky.
Ačkoliv jste z Taškentu žádnou me-
daili neodvezli, většina českého tý-
mu vyhrála aspoň jeden zápas, a Re-
nata Zachová skončila dokonce na
sedmém místě. Bereš to jako
úspěch?

AK: Myslím si, že sedmé místo, kte-
ré získala Renča, je skvělý výsledek
a příslib do budoucna. Z mé strany be-
ru jako úspěšnou akci, avšak myslím
si, že Krpoš (Lukáš Krpálek) mohl sa-
hat po medaili.
Po tvém úspěchu na Mistrovství Ev-
ropy juniorů a Mistrovství světa ju-
niorů, jak vnímáš svoji účast na
mistrovství Světa v kategorii mužů?
Přece jenom jsi bez vyhraného zá-
pasu neodjel.

AK: Beru to spíš jako zkušenost do
budoucna, chtěli jsme pár bodů, které
jsem přivezl, ale rozhodně je spoustu
práce přede mnou. Nechci být „prvo-
kolař“ a těším se na další sezónu.

DANIEL PAříZEK

Iserbyt si dojel letos pro druhé vítězství,
Boroš uzavřel ve Fayetteville desítku

Trojice nejlepších (zleva): L. Sweeck, E. Iserbyt, M. Vanthourenhout. Foto: archiv

Turnaj mistryň bez mistryň

Slavia si v malém pražském
derby poradila s Duklou

Hořkosladká pachuť po uzavření
sezóny pro české judisty

David Klammert (v modrém) proti mauricijskému judistovi Feuilletovi. Foto: archiv


