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Když Rolling Stones vyhlásili,
že s odcházejícím létem 2017
zavítají na turné No Filter do
Evropy, asi každý zdejší
fanoušek zprávu
v radostném očekávání na
internetu rozklikl. Dostavilo
se zklamání. Česká
republika mezi
navštívenými zeměmi opět
nebyla.

ONDŘEJ BEZR

T
urné o počtu čtrnácti
koncertů začalo
9. září v německém
Hamburku. Nejblíže
k našim hranicím se

Rolling Stones dostali na dvou ná-
sledujících štacích, kde také v pu-
bliku bylo možno zaznamenat
stovky Čechů:
12. září v Mnicho-
vě a o čtyři dny poz-
ději v rakouském
Spielbergu. Tažení
Evropou zakončí
kapela koncem říj-
na třemi vystoupení-
mi v Nanterre, seve-
rozápadním před-
městí Paříže.

Všechny koncer-
ty se odehrávají na
místech s možností
pojmout několik de-
setitisícovek ná-
vštěvníků: v Mni-
chově a Barceloně
na bývalých olympij-
ských stadionech,
v Rakousku na okruhu pro závody
formule 1 Red Bull Ring, na největ-
ším nizozemském stadionu
Amsterdam Arena, v Nanterre ve
zcela novém, letos v září otevře-
ném ragbyovém komplexu, který
jako vůbec první kapela Rolling
Stones koncertně pokřtí.

Právě v absenci odpovídajícího
místa, kde by se mohl takový kon-
cert uspořádat, tkví hlavní důvod,
proč Rolling Stones letos v Česku
nehrají. Lokality jejich předcho-
zích koncertů u nás nepřicházejí

v úvahu z nejrůznějších důvodů.
Vezmeme-li to chronologicky,
první dva české koncerty v letech
1990 a 1995 Stouni absolvovali na
skutečně velkokapacitním strahov-
ském stadionu. Ten je ale dnes
v dezolátním, prakticky nepouži-
telném stavu. V roce 1998 hráli pa-
mátný koncert ve sportovní hale
na Výstavišti, tedy z jejich hledis-
ka vlastně v „klubovém“ prostře-
dí; takto „komorně“ byla, na roz-
díl od té aktuální, koncipována
celá tehdejší šňůra. Další koncert,
v roce 2003, byl na speciálně upra-
vené Letenské pláni, která dnes
ale vypadá dost jinak a takovou
masu, která by na koncert měla při-
jít, by asi nepojala. Nízká kapacita
nejspíš platí i pro brněnské Výsta-
viště, kde u nás před deseti lety,
konkrétně 22. července 2007, hrá-
li Rolling Stones naposledy.

V současné době se největší
open air koncerty v Česku odehrá-
vají na dvou místech. Ve vršovic-
ké Eden Areně, kam například le-

tos v květnu přišlo
na Rammstein ko-
lem 25 tisíc lidí
(a bylo zjevně hod-
ně plno), a na ploše
letiště v Letňanech.
Tam letos na Guns
N’Roses dorazilo
podle odhadů ko-
lem 50 tisíc fanouš-
ků, vloni na
AC/DC ještě o de-
set tisíc víc.

Ani to zřejmě na
to, aby mohli v Pra-
ze koncertovat Rol-
ling Stones, nesta-
čí. Na obou němec-
kých koncertech
turné bylo přes

60 tisíc návštěvníků, v Rakousku
dokonce k devadesáti tisícům.

Kromě nevhodnosti prostor
pro pořádání takového koncertu
je zde i možná obava potenciál-
ních pořadatelů, že by se koncert
Rolling Stones nevyprodal. A v ta-
kovém byznysu létají skutečně
velké peníze. Podle zpráv z agen-
turních kuloárů musí pořadatel
ještě předtím, než vůbec začne
prodávat vstupenky, složit na
účet s „vyplazeným jazykem“ jis-
tinu ve výši pěti milionů dolarů.

J sou dobojovaná bitevní pole
a chvála bohu za to. Farmáři
dnes sklízejí obilí, na polích

vidíte kombajny, někdy frfňáte,
když potkáte jeden na silnici. Skli-
zeň už není boj o zrno. Napadá
mě v této souvislosti, že se už ne-
bojuje za mír. O ten se taky hodně
bojovalo, jedno takové bojování
za mír se vedlo v Koreji pod hes-
lem „Ruce pryč od Koreje“. Tak
se daly pryč a tu máš čerte kro-
páč, tento týden se můžeme těšit
na výbuch vodíkové bomby v Paci-
fiku, díky spojeným silám bojov-
níků za mír v padesátých letech,
kteří pomohli Číně a Sovětskému
svazu teroristickou diktaturu na
sever od 38. rovnoběžky udržet.

Na poli pšenice a za mír se tedy
už nebojuje, zato se bojuje na
stovkách dalších bojišť.

Nejvíce se bojuje s klimatem.
K tomuto boji se statisíce bojovní-

ků na celém světě sešikovaly a ve-
dle heroinu a pornografie je to
zcela jistě nejvýnosnější kšeft.
U nás se hodně bojuje proti korup-
ci. Když se bojuje, znamená to, že
jde o něco mimo dosah lidské
vůle, to je případ klimatu. Nebo
jde o něco, co nikdo nechce změ-
nit nebo odstranit, to je kupříkla-
du korupce. Nejvíce korupce bylo
za komunismu, kdy jste museli ko-
rumpovat řezníka, aby vám pro-
dal flaksu. O automechanicích ne-
mluvě. Tohle odpadlo, protože je
to v soukromých rukách. Korupce
je převážně záliba státního sekto-
ru. Kde je nějaké povolení, kde je
úřední příkaz, zákaz a úkaz, tam
je nutně korupce, jako když někde
„zatejká“, tak je tam plíseň. Zruš-
te příkazy a úkazy o polovinu
a ubude korupce o padesát pro-
cent, takto je to prosté. Třetí hod-
ně rozšířené bojování je proti ne-

žádoucím názorům na internetu.
Na tenhle boj se šikují celé armád-
ní sbory a ti, kdo nežádoucí názo-
ry šíří, horlivě slibují, že se zapo-
jí, naposledy Facebook. My už
máme na vnitru celé bojovací od-
dělení. Naštěstí o něm není slyšet,
jde tedy o boj nehlučný.

Do internetu jsem zadal klíčo-
vé slovo „bojovat“ a za 0,56
sekundy Google nalezl tři miliony
sedm set osmdesát tisíc odkazů.
Prošel jsem jich pár na předním
místě.

Bojujeme s nízkým sebevědo-
mím. Na boj s cholesterolem je tu
deset rad. Proti smrtícímu stresu
jich je pouze devět. Pro boj s úna-
vou vám postačí šest tipů a na boj
s vedrem v autě stačí jen jeden
tip: zapněte klimatizaci. Horší je
to s přejídáním. Když se budete
moc cpát, pak vás čeká hodně tvr-
dé bojování. Můžete v boji zvítě-

zit, avšak běda, když sklouznete
do bulimie. Ovšem i s ní se dá bo-
jovat, například tím, že budete
jíst. Pozor ale na zácpu, nicméně
Google vám poradí, jak s ní bojo-
vat. Vážné je ovšem bojování s ra-
kovinou, z toho si utahovat neu-
mím a nevím si rady s bojem proti
syndromu vyhoření. Až na páté
stránce Googlu jsem narazil na
první zmínku o bojování ve smys-
lu válečném: že Rusko dokáže bo-
jovat na dvou frontách.

Jak bojovat s grafomaniakální
posedlostí? Prostě tím, že přesta-
nu psát.

Ať se vám dobře bojuje.

Nadace pomáhá splnit
sen o paralympiádě
Nadace Agel a zaměstnanci Stře-
domoravské nemocniční spojili
v létě síly pro dobrou věc. V rám-
ci projektu zaměřeného na zdravý
životní styl a pohyb sportovali ne-
jen pro sebe, ale i s cílem podpo-
řit šestnáctiletou hendikepovanou
Kristýnu Židlickou. Nadace totiž
veškerou červencovou aktivitu za-
městnanců v rámci projektu pro-
měnila na finance pro tuto mla-
dou sportovkyni, jejímž snem je
nákup nové monoski a cesta na pa-
ralympiádu.

Šestnáctileté Kristýně v raném
dětství diagnostikovali rozštěp pá-
teře. Vlastní rodiče se jí kvůli dia-
gnóze vzdali a dívka musela ab-
solvovat několik náročných ope-
rací.

Nikdy se ale nevzdala a i přes
svůj hendikep si oblíbila zimní
sporty. Jízdu na monoski vyzkou-
šela poprvé v roce 2012 a svůj ta-
lent a obrovskou houževnatost
předvedla na letošním Mistrov-
ství České republiky ve slalomu
speciál, kde zvítězila. Nyní je

Kristýniným plánem účast na pa-
ralympiádě, na kterou je ale po-
třebná kvalitní závodní monoski.
Právě na její nákup získala od Na-
dace Agel šek na 50 tisíc korun.

Tipy a snímky do rubriky posílejte na
pozitivnizpravy@lidovky.cz

JAN KLESLA

P olská vláda se těší na tisí-
ce dobře placených pra-
covních míst přímo ve

Varšavě. V nejistotě kolem
brexitu by do metropole našich
severních sousedů měla z Londý-
na přesunout své centrum služeb
pro Evropu největší americká
banka JPMorgan Chase & Co.
Pochlubil se tím vicepremiér
Mateusz Morawiecki s tím, že
podle jeho slov je už „dohoda
uzavřená“. Finanční obr se tak
zařadí ke kolegům z Goldman
Sachs, kteří mají také do Varša-
vy přesunout zhruba polovinu
ze tří tisíc londýnských zaměst-
nanců, a skupině UBS, která
zase otevře centrum v Krakově.
Jak se zdá, s tou nemožností kon-
kurovat Frankfurtu a Paříži
v boji o londýnské bankéře, to
nebude tak žhavé. Jen asi neza-
ujmou volňásky do zoo, které na-
bídla Praha. ● Další, kdo se roz-
hodl dát před britskými ostrovy
přednost klidnějším vodám, je
slavný herec Colin Firth. Před-

stavitel osudové lásky Bridget
Jonesové a také pana Darcyho
zvolil teplejší Středozemní moře
a požádal si o italský pas. Jde po-
dle něj o „rozumný krok“ i vzhle-
dem k tomu, že má za ženu ital-
skou dokumentaristku a produ-
centku Livii Giuggioliovou. ●

Společně se ženou zavelel k ústu-
pu i zakladatel a šéf Facebooku
Mark Zuckerberg, který se roz-
hodl, že prodá 75 milionů akcií
firmy v současné hodnotě 12,75
miliardy dolarů. Odpískal tak pů-
vodní plán na překvalifikaci ak-
cií společnosti, který by mu
umožnil udržet si většinu hlaso-
vacích práv i po prodeji podílu,
kterým chce financovat charita-
tivní aktivity své rodinné nada-
ce. Vyhne se tím především ne-
příjemnému soudnímu stání plá-
novanému na tento týden ve
věci žaloby minoritních akcioná-
řů, jimž se ztráta hlasů vůbec ne-
líbila a kteří vytáhli také jeho
SMS s vlivným investorem Mar-
cem Andreessenem. K ovládání
největší sociální sítě světa bude
Zuckerberg potřebovat hlasy
spoluzakladatele Dustina Mos-
kovitze. ● Nejvíc za elektromo-
bil Tesla Model S zaplatí v Evro-
pě Dánové, kteří jsou přitom zná-
mí pro početné větrné elektrár-
ny. Oproti nejlevnějšímu a tak-
též zelenému Norsku zaplatí sko-
ro o polovinu víc.

Český ležák

3714 dní
od posledního
koncertu
Rolling
Stones
v Česku
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POZITIVNÍ ZPRÁVY

Kristýna Židlická převzala šek od ma-
nažerky projektu SMN v pohybu Veroni-
ky Jeřábkové FOTO ARCHIV

ONDŘEJ
NEFF

Z Londýna
prchají banky
i hvězdy

Nenáviděná, oslavovaná, tolerovaná. Angela Merkelová, de facto vůdkyně EU, po nástupu Trumpa někdy zvaná
i nejmocnější osobou svobodného světa, obhájila počtvrté svou pozici a bude formovat spolkovou vládu. Přes své roz-
hodnutí přijmout tisíce uprchlíků, které bylo mnohokrát zatracováno, a pro které pravděpodobně ani neměla právní
podklad, nejvíce německých voličů v ní vidí vůdčí osobnost, které věří a pojí s ní osud své země. Německo se přidalo k
dalším evropským zemím, kde lidé většinově nezvolili populistickou alternativu, ale vidí budoucnost v liberální spojené
Evropě. Přesto dosavadní kancléřka oslabila a populistická AfD do ní zaťala drápy. TEXT A ILUSTRACE RICHARD CORTÉS

Cortés: Zaťaté drápy do Angely

Pondělí Neff Úterý Putna Středa Baldýnský Čtvrtek Rejžek Pátek Šustrová Sobota Hanák

Nemají
u nás
kde hrát

Zase bojujeme
POSLEDNÍ SLOVO


