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hlasové stanici Echo Moskvy, naje-
jímž webu se Šenderovič v text ob-
jevil, už někte í politici zahájili.
Další na adě je podle PEN klubu
tydenik Novaja gazeta.

Jde v krátké době o t etí velkli
skandál v Rusku, kte4f se t ká sdě-
lovacích prost edk . Nejd íve kvťl-

li dajnému zpochybnění smyslupl-
nosti obrany Leningradu málem
skončila nejpopulárněj ší interneto-
vá televize Dožď. Nyní bojuje
o p ežití, část divakri ale nž zííatll'a,
Následoval hon na CNN, která za a-
dila památník obránc m Brestské
pevnosti mezi nejošklivější monu-

menty světa. Televize se musela
kát a omlouvat, protožejinak hrozi-
lo, že bude na postsovětském pťo-
stranství pat it na černou listinu,

Poslední aféra se tl ká nejen his-
torie, ale i olympiády v Soči, která
je dalším nedotknuteln;ím tabu.
Jenže vedení Echa Moskvy se na
rozdíl od CNN nekaje - odmítlo
Šenderoviče vyhodit a omluvit se
za.ieho kontroverzni článek. Omlu-
vu včera odmítl i sám satirik.

Putin není Hitler
I když člen ruského PEN klubu Vik-
tor Šenderovič ani náznakem ne-
srovnává současného ruského pre-
zirlenta vladimira putina s němec-
k m vridcem Adolfem Hitlerem,
někte í poslanci dumy už označtli
článek ,,Putin a dívka na bruslích"
za fašistick a obsahující urážku
hlavy státu. PÓslankyně a b,valá
olympijská šampionka Světlana Žu-
rovová se domnívá, že za text Šen-
derovičovi zaplatili západní noviná-
i. Není tedy daleko od obvinění ze

špionáže.
ve skutečnosti se Šenderovič

pouze posmívá pompéznímu zaha-
jovacímu ceremoniálu olympij-
sk ch her a p ipomíná, jak lidé

také fandili p ed 45 lety slavné ho-
kejové trojce Charlamov, Petrov
a Michajlov. i když tito sportovci
byli symboly země a armády, která
,,právě dokončila okupaci Česko-
slovenska". Že spotje s politikou
neoddělitclně propojen. dokazuje
na p íkladu vítězství českych hoke-
.jistti v b eznu 1969 nad SSSR.

tipnická podporuje ideologii
velkoruska
Jestliže tohle srovnání by současná
ruská ve ejnost a politická elitaješ-
tě spolkly, protože okupace Česko-
slovenska je v Rusku mrtvé téma,
p ipodobnění nového mitáčka
všech Rusťl * patnáctileté kraso-
brusla ky Julie Lipnické - k němec-
kému lehkému atletovi Hansi otto-
vi Woellkemu, zlatému medailisto-
vi z berlínské olympiády v roce
1936, nestrávila v bec.

,,Není to vina Hanse," píše sati-
rik, ,,ale něco nám dnes brání rado-
vat se zjeho vítězství." Stejnějako
kdysi Hans posloužil nacismu.
i dnes Lipnická podle satirika ne-
chtěně podpotuje putinovskou ideo-
lclgii Velkoruska:,,Geniální dívka,
která 1étá nad ledem, bere s sebou
tam nahoru i Putintlvu popularitu."

podle kritikri Kremlu k propagaci režimu Vladimira Putina. FoTo REuTERs

PEI\ klub háií satirika, ienžkritizoval Soči
iloviná ivRuskunesměií
zpochybňovat roli Sovětského

svazu ve velké vlastenecké

válce, posmívat se
prezidentovi Vladimiru
putinovi a kritizovat

olympiádu. Včera se proto

43 členrj ruského PEN klubu

obrátilo na vedenízemě
s požadavkem zajistit všem

občan m svobodu slova.

PETRA PROCHÁZKOVÁ

MOSKVA/PRAHA,Je olympiáda
v Soči podobná té, kterou Němec-
ko v roce 1936 dokazovalo svou
mohutnost, tispěch a cílevědo-
most? Blog slavného ruského publi-
cisty a satirika Viktora Šenderovi-
če na toto térna nejen rozdělil Rus-
ko na dva znep átelené tábory, ale
m že b] t p íčinou p ijetí novly'ch re-
presivních zákonťl.

Frontální tažení proti jednomu
z posledních svobodnl ch celoploš-
nych sdělovacích prost edkri - roz-

Symbol Putinovi režimu? l patnáctiletá krasobrusla ka Julija Lipnická slouží


