
Editorial 
Váženéčtenářky, vážení čtenáři, 
 

sedmnáctý listopad je pro mě, jako 
i pro jiné prodemokraticky smýšlející 
studenty, jeden z  nejdůležitějších 
dnů v roce. Minulý čtvrtek se konec-
konců na Národní třídu a na Alber-
tov vydala velká část akademické ob-
ce, aby oslavila Mezinárodní den 
studentstva a Den boje za svobodu 
a demokracii, na němž se právě stu-
denti před třiatřiceti lety velkou mě-
rou podíleli. 

Zároveň je však sedmnáctého lis-
topadu Praha plná politiků či nej-
různějších občanských aktivistů, kte-
ří chtějí oslav využít k sebepropaga-
ci. Fotku s věncem musí v tento den 
na sociální sítě přidat každý (až na 
hrstku přeživších komunistů, kteří 
už naštěstí žádné volené funkce ne-
zastávají) veřejný činitel, dokonce 
i ti za SPD. Ti však oslavu zužují jen 
na události roku 1939, na něž se, 
pravda, občas ve společnosti zapomí-
ná. 

Na Národní třídě tak věnce poklá-
dali bývalí komunisti a shodou okol-
ností i kandidáti na prezidenta An-
drej Babiš a Petr Pavel. Třetí v pořa-
dí, Danuše Nerudová, si pro změnu 
spletla Pochod za demokracii se 
svým předvolebním mítinkem a ob-
sadila v něm přední pozice, jak jí na 
Twitteru zcela správně vytkla Svět-
lana Witowská. 

Nebyli to ale jen prezidentští kan-
didáti, kdo si neuvědomil význam 
tohoto svátku a překroutil ho pro sle-
dování vlastních cílů. Ostatně lze to 
tvrdit o všech demonstrujících před 
budovou České televize. Pan Vrabel 
či paní Hamplová jsou pro svobodu 
a  demokracii snad vůbec největší 
urážkou. Na tisíce s  nimi demon-
strujících se pak ale snad ani nezlo-
bím. Nemohou za to. Jak by mohli, 
když se mezi nimi počet živých moz-
kových buněk, stejně jako počet zu-
bů, blížil nule.  

Tato témata jsou pro média samo-
zřejmě chytlavá a hovoří se o nich ví-
ce než o skutečných osobnostech 17. 
listopadu 1989, jejichž zápal a úcta 
pro svobodu a demokracii se dodnes 
nezměnil. Časopis Fleš tak ale vedle 
pravidelného přehledu zpravodaj-
ství ve svém speciálním demokratic-
kém čísle představuje jedenáct tako-
vých osobností. Kde byly a co dělaly 
před třiatřiceti lety a jak na tuto do-
bu vzpomínají? To a mnohem víc se 
dozvíte na následujících stranách. 

Příjemné čtení za celou redakci 
přeje 
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Protestující německé fotbalové mužstvo. Foto: archiv

Podpora LGBTQ+ na mistrovství světa  
pokračuje, navzdory novým omezením

Stalo se v uplynulém týdnu
Opakované masivní ostře-
lování Ukrajiny 

Ukrajina včera opět čelila rozsá-
hlým raketovým útokům ze strany 
Ruska. Podle agentury Ukrinform ze-
mřelo nejméně šest lidí a dalších třicet 
šest bylo zraněno. Po poledni zněly si-
rény na celém území Ukrajiny. Podle 
kyjevského starosty Klička je celé 
město bez dodávek vody. Terčem úto-
ků byl i Lvov na západě země. „Celé 
město je bez světla. Čekáme na další 
informace od energetických expertů. 
Mohou být přerušeny dodávky vody,” 
komentoval středeční útoky starosta 
města. (ČTK) 

 
Evropský parlament přijal 
rezoluci  

Prohlášení označující Ruskou fede-
raci za stát podporující terorismus při-
jal včera Evropský parlament. Učinili 
tak kvůli záměrným raketovým úto-
kům na ukrajinské civilní cíle ze stra-
ny ruské armády. Europoslanci rovněž 
vyzvali k zařazení některých ruských 

jednotek, například takzvaných kady-
rovců nebo wagnerovců, na seznam 
teroristických organizací. Dále navrhli 
vytvoření systému válečných reparací 
hrazeného z prostředků zabavených 
Rusku. Pro návrh hlasovalo 494 ze 
705 poslanců. (ČTK) 

 
Zeman omilostnil tři lidi 
obchodující s ayahuascou  

Prezident prominul tresty za nele-
gální obchody s psychotropními lát-
kami polským manželům Karolině 
a Jaroslawu Kordysovým a jejich spo-
lupracovníkovi Petru Kanawkovi. Ten 
se podílel na dovozu nápoje z  jiho-
amerického Peru. Prezident republiky 
Kordysovým prominul zbytky nepod-
míněných trestů odnětí svobody, tres-
ty vyhoštění ze země na dobu neurči-
tou a tresty propadnutí věci. Kompli-
covi manželů prominul podmíněný 
trest odnětí svobody a trest vyhoštění 
na tři roky. Celkem dosud Zeman udě-
lil čtyřiadvacet milostí. (ČTK) 

 

Národní sportovní agentu-
ra má nového šéfa  

V  čele NSA nově zasedne Ondřej 
Šebek. „Šebek je zkušený manažer, 
který se sportu věnuje celou svoji pro-
fesní kariéru. V současné době je před-
sedou úspěšného veslařského svazu,“ 
komentoval jmenování nového před-
sedy premiér Fiala na tiskové konfe-
renci. Předseda vlády rovněž očekává, 
že Šebek vnese do NSA klid a rozva-
hu. Šebek nahradí dosavadního šéfa 
Filipa Neussera. Jeho rezignaci ozná-
mil premiér třetího listopadu. Důvo-
dem Neusserova konce bylo nedosta-
tečné vzdělání. Neusser skončí ve 
funkci k  třicátému listopadu. (ČTK, 
NOVINKY.CZ)  

 
Při dvou výbuších v Jeruza-
lémě zemřel člověk  

Ve středu ráno otřásl autobusovou 
zastávkou na okraji Jeruzaléma vý-
buch. Krátce nato došlo k dalšímu vý-
buchu ve čtvrti Ramot. První nálož 
zranila 18 lidí, druhá dalších pět. Jed-

ním ze zraněných byl 16letý student 
náboženské školy, který později ze-
mřel. Zemřelý měl podle izraelské roz-
hlasové a televizní stanice Kan kanad-
ské občanství. (ČTK) 

 
Jurečka jmenoval nového 
šéfa NP České Švýcarsko  

Novým ředitelem Správy Národní-
ho parku České Švýcarsko se stane 
Petr Kříž. Ten do teď působil ve Sprá-
vě CHKO České středohoří. Marian 
Jurečka, pověřený řízením minister-
stva životního prostředí, jmenoval 
Kříže ve středu. Kříž na tiskové konfe-
renci označil za své priority stabilizaci 
vztahu s  obcemi, rozvoj protipožár-
ních opatření a obnovu turistických 
tras. Kříž vystřídá ve funkci Pavla Ben-
du, kterého ke konci září odvolala ex-
ministryně Anna Hubáčková. Své roz-
hodnutí odůvodnila Bendovou nedo-
statečnou komunikací s obcemi a ne-
zvládnutím krizového řízení během 
letošního rozsáhlého požáru. (ČTK) 

MATĚJ KOŠŤÁL

Na fotbalovém šampionátu v pře-
vážně muslimském Kataru působí 
problémy tolerance vůči queer li-
dem. Americký novinář byl za-
držen ochrankou před vstupem na 
stadion, protože měl duhové triko. 
Fotbalové týmy ustupují od nošení 
pásků s nápisem „One Love“, ale 
jejich protesty neustávají. 

V  arabském státě Katar probíhá 
vrcholná sportovní akce roku. FIFA 
World Cup – mistrovství světa ve fot-
bale. Výrazná část západní veřejnosti 
pořadatelskou zemi obviňuje z poru-
šování lidských práv již od okamžiku, 
kdy padlo rozhodnutí, že šampionát 
proběhne právě na Blízkém východě.  

Fotbalová asociace dříve garantova-
la možnost veřejné podpory LGBTQ+ 
komunity, v posledních dnech však od 
svého slibu ustupuje. Stejnopohlavní 
páry a  jiné genderové identity jsou 
v Kataru nezákonné, a proto rostou 
obavy o  jejich bezpečnost. Mnoho 
účastníků mistrovství proti situaci 
protestuje. 

 
Zapojují se i novináři 
Reportér Grant Wahl z americké sta-
nice CBS Sport uvedl, že ho v pondělí 
zadržela katarská ochranka u vstupu 
na dějiště fotbalového šampionátu. 
Před zápasem mezi Walesem a USA si 
oblékl duhové triko, aby vyjádřil pod-
poru LGBTQ+ lidem. U  vchodu na 
stadion ho ochranná služba zastavila 
a nutila si triko sundat. Ihned o inci-
dentu informoval na sociálních sítích, 
na což bezpečnostní složky reagovaly 
zabavením jeho mobilu. Nakonec se 
na stadion dostal a pořadatelé se mu 
později omluvili. 

Soucit s menšinou vyjádřila i brit-
ská reportérka BBC Alex Scottová. 
Během zápasu mezi Anglií a Íránem 
měla na levé paži pásek s  nápisem 

„One Love“ a duhovou vlajku ve tvaru 
srdce. Podobně učinil také dánský no-
vinář Jon Pagh, který se dostal do 
krátké potyčky s  policií před začát-
kem živého vstupu. Ta požadovala od-
stranění symbolu podporujícího 
LGBTQ+ komunitu, protože je to dle 
jejich slov zakázané. Reportér si i přes 
naléhaní strážníků pásku na ruce ne-
chal. „Je jenom jedna láska. Jenom re-
spektuji ostatní,“ dodal. 

 
FIFA za duhový náramek hrozí žlu-
tou kartou 
K protestu proti utlačování práv queer 
osob v Katru se chtěli kromě novinářů 
připojit týmy Anglie, Walesu, Nizo-
zemska, Belgie, Německa, Dánska 
a  Švýcarska. Ti fotbalovou asociaci 
o svém záměru informovali již v dopise 
před začátek šampionátu. Reakce se 
nedočkali. První odpověď na jejich zá-

měr přišel na začátku týdne. Fotbalová 
asociace vydala v pondělí zákaz duho-
vých pásek. Tím se dostala do rozporu 
se svým původním slibem veřejnosti, 
na který se odvolával i zadržený ame-
rický novinář. Za porušení nově vyhlá-
šeného zákazu hrozí okamžitou pena-
lizací hráčů žlutou kartou. Zástupci tý-
mů proto vydali společné prohlášení, 
ve kterém od protestu odstoupili. „Ja-
ko národní federace nemůžeme dostat 
naše hráče do pozice, kde by mohli če-
lit sportovním sankcím včetně stopek, 
a proto jsme požádali kapitány, aby se 
nepokoušeli pásky nosit,“ uvedli v do-
pise. Dodali však, že byli připraveni če-
lit finančním sankcím.  

Před středečním zápasem Německa 
s  Japonskem si německé mužstvo 
kleklo a zakrylo ústa na tichý protest. 
Celý incident sledoval šéf svazu Gian-
ni Infantino i katarští funkcionáři. Ně-

mecký protest však nekončí. Zástupce 
jejich týmu uvedl, že se kvůli obrátí na 
arbitrážní soud. 

Podle českého aktivisty a mladého 
delegáta OSN Kryštofa Stupky FIFA 
dlouhodobě ukazuje, že pro ně jaká-
koliv lidská práva nejsou na prvním 
místě. „Problém je i s tím, jak se hosti-
telství do Kataru dostalo. Výběr byl 
netransparentní a byly vzneseny i ob-
vinění z korupce na FIFA. Ukazuje to 
i fakt, že lidská práva nejsou důležitěj-
ší než fotbal,“ dodává.  

Celý šampionát v  Kataru nadále 
zůstává kontroverzním. Bezpečnostní 
situace v souvislosti s LGBTQ+ komu-
nitou rezonuje po celém světě. Lidsko-
právní otázka se podobně řeší i v sou-
vislosti se smrtí bezmála sedmi tisíc 
dělníků, kteří se podíleli na stavbě no-
vých stadionů. 

LUKÁŠ PASTEJŘÍK
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Marta Kubišová na Václavském náměstí v prosinci 1989. Foto: archiv

Ať mír dál zůstává 

Rebece Bartůňkové bylo v době Sa-
metové revoluce teprve osmnáct. 
Tehdy se spolu se svými vrstevníky 
podílela na založení Studentských 
listů a byla součástí společenského 
hnutí, které se dokázalo vymezit 
proti režimu a svými činy se za sa -
dilo o přechod k demokracii. Dnes 
tyto události reflektuje s nostalgií, 
ale i obavou o vydobytou svobodu.  

Rebeka Bartůňková vystudovala 
žurnalistiku na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy. Po revoluci půso-
bila jako dokumentaristka v  Úřadu 
dokumentace a  vyšetřování zločinů 
komunismu a dnes pracuje jako dra-
maturgyně České Televize.  

Oslavy sedmnáctého listopadu se 
pro Rebeku Bartůňkovou staly každo-
roční tradicí. Zdůrazňuje ale, že i přes 
potřebu vzpomínat zůstává nejdůleži-
tější dívat se dopředu a neuzavírat se 
před proměňujícím se světem. Hrdin-
ství je dnes totiž možná potřeba více, 
než se může zdát.  

„Nemám ráda takové to: Oni nám 
ukradli revoluci” 

„V té době jsem měla pocit marnos-
ti, že nebudu žít tak naplněný život, 
jak jsem si představovala.“ Sameto-
vou revoluci Rebeka Bartůňková do-
dnes vnímá jako zásadní moment své-
ho života, a  především jako svátek 
svobody a demokracie, který ji pocitu 
marnosti zbavil. Na druhé straně při-
pouští zklamání, jež mnozí při pozo-
rování vývoje českých dějin po roce 
1989 pocítili.  

„Nemám ráda takové to: Nemůže-
me nic dělat. Oni nám ukradli revolu-
ci. To není pravda. Všichni jsme obča-
ny demokracie a každý se o ni může 
zasazovat.“ Otázka křehkosti demo-
kracie se vrací, když Rebeka zmiňuje, 
že v  současnosti demokracii v  Če-
chách vidí jako vůbec nejohroženější 
od sametové revoluce. 

Za hybatele současné společnosti 
považuje velkou mírou studentstvo. 
Z jejího přístupu je patrné, že ve stu-

dentských aktivitách zasazujících se 
o narovnání práv ve společnosti, vidí 
naději. Zmiňuje například iniciativy 
potýkající se s klimatickou krizí, nebo 
zasazující se o zrovnoprávnění všech 
bez ohledu na gender. Bagatelizaci 
těchto témat pak shrnuje: „Pokud to 
někdo shazuje a je to můj vrstevník, 
stydím se za něj.“ 

Vedle toho zmiňuje, že zásadní pro 
fungování demokracie jsou svobodná, 
veřejnoprávní média, stejně jako šíře-
ní mediální gramotnosti. 

Na otázku, zda pro ni poselství 
pravdy a lásky zůstává aktuální, odpo-
vídá rozhodně. „Pravda a  láska jsou 
přece hodnoty, ke kterým nelze mít ji-
ný než pozitivní vztah. Vždycky, když 
se v dějinách něco dělo, tak se nako-
nec projevilo dost slušných a dobrých 
lidí, kteří si uvědomovali důležitost 
těchto hodnot. Spoléhám na to, že 
nikdy nebudou v menšině.“ 

 
SÁRA PROCHÁZKOVÁ

„Mysleli jsme si, že jsme právě 
ukončili historii,“ říka komentá-
tor ČRo Plus Radko Kubičko o eu-
forii z listopadových událostí roku 
1989 a své tehdejší myšlenky ozna-
čuje za mladickou naivitu. Jako 
student žurnalistiky  šířil letáky, 
které přispěly k pádu režimu, ač-
koli sám tvrdí, že na kolapsu ko-
munismu studenti měli jen malý 
podíl. 

 
Pád režimu byl nevyhnutelný 

„Křehkost režimu jsem pocítil po-
prvé v roce ’86, kdy k moci přišel Gor-
bačov s  reformami a  perestrojkou. 
V okolních státech komunistické vlá-
dy padaly. V Československu to dřív 
nebo později přijít muselo,“ míní Ku-
bičko a listopadové události hodnotí 
jako velmi dynamické. Nejsilněji 
vzpomíná na týden, který sametové 
revoluci nadcházel. 

20. listopadu tehdy dvaadvacetiletý 
Kubičko se spolužáky zakládal stáv-
kový výbor. Studenti přespávali v pro-
storách školy a ve spolupráci s filoso-
fickou fakultou a AMU tiskli na primi-
tivních tiskařských technologiích stu-
dentské požadavky. Lidé si k nim pro 
letáčky chodili, aby je známým a kole-
gům rozdávali. Z  vděčnosti studen-
tům nosili jídlo a pití. 

„Pamatuju si, že nám nějaká školní 
jídelna přivezla asi šest pekáčů šunko-
fleků. Lidé s námi byli velmi solidár-
ní,“ vzpomíná Kubičko s nostalgií. 

 
Svobodný student ve Svobodné  
Evropě 

Kubičko po listopadovém převratu 

odjel na půlroční stáž do mnichovské 
redakce Rádia Svobodná Evropa. Vý-
jezd do západního Německa pro něj 
znamenal vůbec první přímý kontakt 
s doposud zakázaným médiem. „Do-
stat se do RFE bylo nepředstavitelné. 
Přijížděl jsem tam jako vlasatý revo-
luční student. Ten pobyt mě určitým 
způsobem zklidnil,“ a připomíná, že 
v devadesátých letech současně jako 
externista přispíval do Studentských 
listů a časopisu Reflex. 

Po návratu z Mnichova však spolu-
práci se Svobodnou Evropou nerozvá-
zal. V rádiu z pražské redakce na Vi-
nohradské 12 sloužil až do jejího kon-
ce v roce 2002. Tehdy plynule přešel 
na publicisticko-analytickou stanici 
Českého rozhlasu „Šestka“, která se 
později transformovala do dnešního 
ČRo Plus. 

 
Demokracie je dialog 

Ačkoliv Kubičko svátek 17. listopa-
du běžně tráví v rádiu, má ve zvyku se 
na Národní třídě zastavit, aby zavzpo-
mínal na zlomové události českoslo-
venské historie, jichž byl součástí. 

Oslavy vnímá jako připomenutí 
symbolů svobody a  demokracie. „V 
dnešní době se diskutuje, ale v devade-
sátých letech se diskutovalo mnohem 
víc,“ zmiňuje s odkazem na nedávnou 
studentskou klimatickou stávku na 
Fakultě sociálních studií v Brně, kte-
rou se děkan fakulty pokusil ukončit 
vypnutím topení a elektřiny. „Demo-
kracie je dialog. Musíme spolu disku-
tovat, abychom předcházeli možné ne-
svobodě,“ varuje Kubičko. 

JOLANA VAŠINOVÁ

Studentské listy znamenaly sku-
tečnou svobodu, vzpomíná na re-
voluční periodikum jeho spoluza-
kladatel a dnešní komentátor Re-
flexu Bohumil Pečinka. Podobné 
naplnění, jaké zažíval bezpro-
středně po Listopadu, mu podle je-
ho slov nyní přináší podcast Kecy 
& Politika. 

Byla to poslední kapka. Tak o de-
monstraci na Národní třídě mluví Bo-
humil Pečinka, ovšem vzápětí dodává, 
že tehdy si všichni včetně jej mysleli, 
že zlom nastane později. Organizátoři 
z řad disidentů svolávali demonstraci 
na 10. prosince, akci během 17. listo-
padu nepřikládali velkou důležitost. 
„Dějiny mají zvláštní půvab v tom, že 
se vás neptají, kdy začne revoluce. Ta 
poslední kapka tedy byla sedmnácté-
ho, ale stejně tak mohla být o tři týdny 
později. Měla by pak trošku jinou po-
dobu, ale nakonec by to asi skončilo 
stejně.“ 

Pečinka patřil do skupiny studentů 
fakulty žurnalistiky, která založila ne-
závislý čtrnáctideník Studentské listy. 
Nulté číslo Studentských listů vyšlo 
29. prosince 1989. Podnikání bylo ze 
zákona zakázané, ale rozjezd Student-
ských listů to nezastavilo. Během ně-

kolika dnů se prodalo všech padesát 
tisíc výtisků, čímž periodikum způso-
bilo poprask a zapsalo se na mediální 
scénu. „Byla to zvláštní doba, která tr-
vala dva roky. Platily jiné fyzikální zá-
kony a změnila se gravitace, měl jste 
pocit, že létáte. Byla to skutečná svo-
boda.“ 

 
Texty ve Studentských listech 

Největší mediální úspěch zazname-
nalo páté číslo prvního ročníku, jehož 
se prodalo sto čtyřicet tisíc výtisků. 
Mimo jiné nabízelo rozhovor s Bori-
sem Jelcinem. V jiných číslech čtenáři 
mohli najít např. rozhovory s tenistou 
Johnem McEnroem nebo režisérem 
Milošem Formanem, reportáže z revo-
luce na Ukrajině nebo o rumunském 
diktátorovi Ceausescovi.  

„Z dnešního pohledu měly největší 
vliv texty, které nějak pohnuly se spo-
lečenskou debatou. Jedním z nich byl 
určitě ten o odsunu sovětských vojsk. 
Bylo u nás asi osmdesát tisíc vojáků, 
kteří nepodléhali vedení státu. Všich-
ni se báli, co udělají, a  nikdo o  tom 
radši nepsal. No a  my jsme to téma 
otevřeli na první stránce provokativ-
ním článkem. Další text, ten byl asi 
nejzásadnější, odkrýval tabla lidí 

z KGB, kteří zůstali ve státě. To oprav-
du něco zanechalo, řešilo se to ve vlá-
dě,“ hodnotí Pečinka. 

 
Rozmach podcastů 

Z  kariérního hlediska Pečinka 
vzpomíná nejraději právě na Student-
ské listy. Podle jeho slov něco podob-
ného zažil v létě 2008 v Reflexu, a dal-
ší taková zkušenost začala loňský rok; 
od dubna 2021 vydává společně s Pe-
trosem Michopulosem podcast Kecy 
& Politika. Každý týden vychází epizo-
da o aktuálním politickém dění. Před-
platitelé mají přístup k dalšímu obsa-
hu, kde tvůrci odpovídají na dotazy fa-
noušků. 

„Ohromně mě překvapilo, že o to je 
zájem. Posluchači nadávali, že pod-
cast končíme už po hodině a že chtějí 
více... Myslel jsem si, že auditivní způ-
sob předávání informací je mrtvý. Ale 
registrujeme vysokou sledovanost 
a má to pro mě obrovský smysl. Začali 
jsme jezdit po republice, tento týden 
máme tři výjezdy. Ovšem nedokážu si 
vysvětlit, že ve vyprodaných sálech 
jsou polovina publika ženy a asi třeti-
na je mladší pětadvaceti let. To vyvrací 
všechny stereotypy.“ 

ADAM KAPRÁL 

17. 11. 2022., 17:10, Národní třída. 
Ulicí se valí snad tisícihlavý dav. 
Čas 17:11. Předtím rušná ulice, 
kde přes štěbetání a povyk nebylo 
slyšet vlastního slova, ztichla. Be-
renika Kohoutová vystoupila na 
balkon Paláce Metro. Modlitba za-
čala.  

Modlitba pro Martu původně 
vznikla pro populární hudební televiz-
ní seriál Píseň pro Rudolfa III., ve kte-
rém vystupovali populární zpěváci ob-
dobí Pražského jara. Režisér Jaromír 
Vašta se rozhodl v sedmé epizodě, kte-
rá měla být vysílána na podzim roku 
1968, angažovat výherce festivalu 
Bratislavská lyra. Zvítězili Jindřich 
Brabec a Petr Rada s Cestou, kterou 
nazpívala Marta Kubišová. V té době 
už v seriálu pravidelně účinkovala. Ce-
lá epizoda měla skončit vážnou sklad-
bou Kubišové jakožto jakési „posel-
ství anděla smíru“. Než stihli epizodu 
natočit, dorazila do Československa 
„bratrská pomoc“ zemí varšavské 
smlouvy, a proto se tvůrci rozhodli pro 
improvizovaný díl. Chyběla jediná 
věc: závěrečná skladba.  

Když byla hotová asi z jedné třetiny, 
zavolali pracovníci studia Petynka 
s žádostí o píseň vyjadřující odpor vůči 
okupaci. Rozhodnutí padlo: stane se jí 
Modlitba pro Martu. Petr Rada ji rych-
le dokončil a nadiktoval její text po te-

lefonu. Ještě ten večer, 23. 8. 1968, byla 
odvysílána a následující den zazněla 
i v Československém rozhlasu.  

V druhé polovině roku 1969 začaly 
první pokusy o cenzurní zásahy. Vla-
dimír Škutina ji vybral jako úvodní 
znělku svého publicistického pořadu 
Jsme s vámi, buďte s námi. Před jeho 
zrušením odvysílali pouze dva díly. 
V únoru následujícího roku Martě Ku-
bišové zakázali veřejné vystupování 
a  jinou veřejnou činnost. Důvodem 
byly údajné pornografické fotografie. 
Perzekuci neunikli ani autoři písně. 
Skladatel Jindřich Brabec dostal výpo-
věď z Československého rozhlasu, na 
Petra Radu byl vyvíjen nátlak Státní 
bezpečností a emigroval do Austrálie.  

Po téměř dvaceti letech v ústraní se 
Marta Kubišová začala objevovat na 
veřejnosti v době Sametové revoluce. 
Jedenadvacátého listopadu 1989 zpí-
vala z  balkonu budovy Melantrichu 
na Václavském náměstí státní hymnu. 
Hudebního publicistu Jiřího Černého 
napadlo, že by měla zazpívat i Modlit-
bu pro Martu.  

Cinkání klíčema, holé ruce, květiny 
– symboly Sametové revoluce. Modlit-
ba pro Martu se k nim neodmyslitelně 
řadí a svým poselstvím, o míru, naději 
a touze po svobodě připomíná, že de-
mokracie není samozřejmostí. 

MICHAELA KOPELENTOVÁ  

Pečinka o Studentských listech:  
Změnila se gravitace a měl jste pocit, že létáte

Listopadová revoluce mě zbavila pocitu marnosti, 
vzpomíná Bartůňková

Svoboda za šunkofleky
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Příští týden se také něco stane!

Měl jsem pocit, jako bychom objevovali Ameriku

Dramaturgyně a bývalá novinářka 
Věra Krincvajová se narodila v roce 
1969 v  Brně, ale dětství prožila 
v  Pardubicích. Účastnila se revo-
lučního dění roku 1989 včetně de-
monstrace 17. listopadu. Den poté 
navštívila premiéra Adamce, aby 
ho upozornila na hrubé zásahy 
proti protestujícím. Své odvážné 
činy přisuzuje spíše než odvaze pu-
du sebezáchovy s  přáním žít ve 
zdravém a svobodném prostředí.  

O socialismu si Krincvajová nikdy 
iluze nedělala. Už jako malá doma 
poslouchala Svobodnou Evropu, tatí-
nek jí vyprávěl o historii i o svých zku-
šenostech. Příběh upáleného Jana Pa-

lacha ji obzvlášť zasáhl. Během let na 
gymnáziu se zúčastnila výměnného 
pobytu ve Francii, kde ji ze všeho nej-
víc fascinovala otevřenost komunika-
ce ve školství a politická svoboda.  

V roce 1987 nastoupila na pražskou 
žurnalistiku a už v prvním ročníku si 
k ní přidala mimořádné studium sce-
náristiky a dramaturgie na FAMU. Fil-
mařské prostředí podle ní generovalo 
osobnosti revolty, podepisovaly se 
tam petice, mluvilo se o  změně. De-
monstrací v roce 1989 se účastnila už 
od lednového Palachova týdne. Zažila 
i pomyslný začátek sametové revolu-
ce, tedy pochod 17. listopadu, včetně 
útoků na Národní třídě.  

 
Bojový úkol 

Tu noc přespala u své kamarádky 
a spolužačky Kláry Pospíšilové. Druhý 
den ráno spolu poslouchaly rádio, ve 
kterém mluvčí Charty 77 Eva Kantůr-
ková v otevřeném dopise vyzývala teh-
dejšího předsedu vlády Ladislava 
Adamce, aby se nepřidával k perzeku-
ci studentů. A v té chvíli se odhodlaly 
k mimořádnému činu: navštívit pre-
miéra a informovat ho o prožitém ná-
silí osobně. Došlo jim, že skrz rozhlas 
se k  němu zpráva nedostane, navíc 
Klára zmiňovala, že bydlí nedaleko 
a občas ho potkává v samoobsluze.  

„Daly jsme si bojový úkol. Cítily 
jsme, že můžeme udělat něco, co by 
mělo smysl a buď to vyjde, nebo ne. Ví-
ce než obava převládalo vzrušení z to-
ho, že jsme na tu možnost přišly,“ 
vzpomíná Krincvajová. Ladislav Ada-

mec je tehdy vyslechl, vyjádřil jisté po-
chopení a nabídl, že se za ně v případě 
potřeby postaví. Jeho telefonní číslo 
ale dívky odmítly. Uvědomovaly si, že 
dokud premiér nevyjde vstříc všem, si-
tuace se nezlepší.  

 
Potenciály lidí se nesčítají, ale ná-
sobí 

Podle Krincvajové prožívali občané 
během revoluce vrchol lásky a respek-
tu: „Vzájemnost a síla společného ta-
hu na branku mi dala poznání, že v ta-
kovém propojení se nesčítají potenci-
ály lidí, ale že se násobí. Ve společné 
komunikaci se odhalují možnosti, na 
které by člověk sám nepřišel.“  

Podobný princip dnes zažívá ve fil-
movém prostředí. Po angažmá ve Stu-
dentských listech (se svými přáteli je 
založila už v prosinci 1989) a práci na 
válečných reportážích se postupně do-
stávala k profesi dramaturgyně. Začí-
nala v televizních pořadech, aktuálně 
působí v  Českém filmovém centru 
a množství snímků, na kterých se po-
dílí, sklízí úspěchy. „Posun do drama-
turgie je místem, které jsem si vysnila. 
A myslím si, že zkušenost s novinaři-
nou je pro moji práci zásadní.“  

Najít svůj sen a nerezignovat na něj 
je podle Věry Krincvajové důležité pro 
každého. „Pokud člověk dělá něco, na 
co nemá talent a co ho nebaví, znásil-
ňuje vlastní duši. Nepřehlednost dneš-
ní doby může být matoucí. Ale neza-
pomenout na svoji intuici, to je klíčo-
vé.“ 

ANNA ZEGZULKOVÁ

Český novinář a  publicista Ivan 
Brezina vzpomíná na listopadové 
události roku 1989 a  své začátky 
v žurnalistice, ale také upozorňuje 
na současnou situaci v  médiích 
a jejich další vývoj. 

„Ke Studentským listům jsem se 
dostal díky svému spolužákovi Pavlu 
Žáčkovi. Byl jsem na přírodovědě, ale 
vždycky jsem chtěl psát,“ říká Brezi-
na, kterému studium žurnalistiky roz-
mluvil jeho otec, z důvodu tehdejší ne-
svobody v médiích. „To, co jsem psal, 
bylo hrozné, ale bavilo mě to a koneč-
ně jsem dělal, co jsem chtěl,“ popisuje 
své první články.  

Když v  době revoluce pravidelně 
přispíval do Studentských listů, zjistil, 
že bez studia žurnalistiky se těžko 
prosadí. Proto po absolvování Příro-
dovědecké fakulty začal studium na 
Fakultě sociálních věd. „Na FSV je 
dobré, že se člověk naučí teorii, ale do 
zpravodajství by měl člověk mít ještě 
nějakou specializaci, aby psal o  ně-
čem, čemu rozumí“ přidává.  

 
Listopad 1989 a revoluce 

Během celého roku 1989 probíhaly 
demonstrace, ale těch se Brezina ne-
účastnil. „Byl jsem srab. Báli jsme se, 
že nás vyhodí ze školy, ale Listopad mi 
otočil život. Všechno bylo tak rychlé 
a my měli tolik adrenalinu, že jsme si 
ani nestíhali uvědomovat možné ná-
sledky,“ vzpomíná Brezina.  

V  průběhu prosince pak odjel do 
Rumunska, kde revoluce probíhala in-
tenzivněji než v  Československu. 
„Tím, jaká byla doba, jsme byli kou-

sek od několika průserů, ale to si uvě-
domuji až teď. Ale bylo krásný, že jsme 
u toho byli. To vy asi nezažijete. Byla 
to doba, kdy jsme se otevřeli a začali 
jsme říkat svoje názory, které opravdu 
někdo poslouchal. Předtím se lišilo to, 
co se říkalo doma, a co venku.“ 

 
Dnes je toho moc 

Brezina také porovnává aktuální 
obsah médií s  dřívějším obsahem. 
„Dnes je toho moc a každý může něco 
psát, ale jaká je kvalita,“ poukazuje na 
změny ve společnosti. „Člověk nedo-
káže ani všechno stihnout nebo si vy-
brat, co číst a sledovat. V mládí jsem 
četl hodně a skoro všechno, dnes to 
někdy ani nesleduji.“ Během minulé-
ho týdne také probíhala univerzitní 
stávka za klima, kterou hodnotil Bre-
zina skepticky: „Tím, že se ekologii vě-
nuji a studoval jsem to, tak mě baví 
sledovat skupiny laiků, jak se snaží 
dělat změnu.“  

Brezina kritizuje také situaci 
v dnešních médiích - nedostává se jim 
podle něj dostatku financí, což nepro-
spívá správnému vývoji: „Teď když 
sleduji, jak z žurnalistiky mizí peníze, 
tak si říkám, co bude dál. Já už to ně-
jak vydržím, ale bojím se o budoucí 
žurnalisty. Můj syn chce teď studovat 
žurnalistiku, ale snažím se mu to roz-
mluvit. Práce by měla bavit a člověk 
by měl dělat to, co chce, ale taky ho 
musí uživit.“ Také podle něho chybí 
specialisté na odborná témata a člán-
ky často píší lidé, které tematice nero-
zumí. 

 JAN VALIŠ 

Martin Bartůněk patřil v listopa-
dových dnech 1989 mezi zaklada-
tele Studentských listů a byl také 
svědkem policejního zásahu proti 
studentské demonstraci, která 17. 
listopadu došla z Albertova na Ná-
rodní třídu. Elektrizující atmosfé-
ru vystřídala panika, vzpomíná po 
třiatřiceti letech.  

Na demonstraci jsem vyrazil, přes-
tože jsem měl kvůli sportovnímu úra-
zu nohu v sádře a chodil o berlích. Ne-
mohl jsem ale prostě chybět. Atmosfé-
ra již na Albertově, cestou na Vyše-
hrad a pak i při pochodu po nábřeží 
byla doslova elektrizující. Zažívali 
jsme radost z velkého počtu lidí, kteří 
se k nám cestou přidávali a obrovskou 
euforii v tisícihlavém davu při skando-
vání protikomunistických hesel.  

Když policajti průvod u  mostu 1. 
máje (dnešní most Legií - pozn. red.) 
odkláněli na Národní třídu, kamarádi 
mi další pokračování cesty s berlemi 
rozmlouvali. Přestože to bylo celkem 
fyzicky náročné, nemohl jsem to pro-
stě vzdát. Během několika desítek mi-
nut však vystřídal euforii a  nadšení 
obyčejný strach a  panika, když náš 
průvod sevřel z jedné strany kordón 
Pohotovostního pluku VB, z  druhé 
strany pak další policajti, bariéra na 
obrněných transportérech a  k  tomu 
červené barety.  

Když zásah začal, dva spolužáci 
z ročníku – Standa Červinka a Jarda 
Pešice - mě doslova procpali davem 
z ulice na chodník. Tak dlouho bušili 
na výlohu a křičeli na personál jedno-
ho z barů u jazykové školy, až mě ob-
sluha pustila dovnitř a hned za mnou 
znovu zamkla. Sami už zůstali venku 

a jen o pár okamžiků později byli na -
tlačení do známé obuškové uličky 
v podloubí.  

S bušícím srdcem a nevolností jsem 
přes výlohu pozoroval brutální zásah 
a  systematické bití demonstrantů. 
Z bezprostřední blízkosti jsem viděl 
kameru jednoho zahraničního televi-
zního štábu padající na chodník. A ta-
ké na zemi nehybně ležícího člověka, 
ke kterému se skláněli lidé a jehož pak 
odvezla sanitka. Až mnohem později 
jsem pochopil, že šlo o „mrtvého stu-
denta Šmída“, kterého „hrál“ poručík 
StB Zifčák. Když estébáci těsně po zá-
sahu čistili okolní podniky a vyhnali 
nás všechny ven, viděl jsem na zemi 
množství oblečení, bot. 

U  Mikulandské ulice leželo mezi 
transportéry a antony několik lidí. Po-
licajti na nás sprostě řvali, ale jako zá-
zrakem, asi kvůli svým viditelným ber-
lím, jsem nedostal ani ránu. Z Národ-
ní jsem se doslova odbelhal ulicí Karo-
liny Světlé do našeho bytu na Starém 
Městě. 

Doma jsem všem, ještě asi trochu 
v  šoku, o  překot popisoval brutální 
policejní zásah, a ještě večer a v noci 
se snažil telefonicky spojit s kamará-
dy, které jsem na Národní ztratil z do-
hledu. Už o víkendu ale padala první 
slova o studentské stávce. Okupační 
stávku na naší fakultě jsme vyhlásili 
hned v pondělí 20.11. dopoledne. Bě-
hem prvních dní jsme ještě občas za-
žívali strach z toho, že by režim mohl 
stávky studentů krvavě potlačit. Vítě-
zila ale odvaha a odhodlání. Komunis-
tickému režimu zbývalo už jen něko-
lik málo dní. 

JAN VALENTA

Tomáš Klvaňa byl jedním ze stu-
dentů fakulty žurnalistiky, kteří 
stáli ve středu dění listopadových 
událostí roku 1989. Jeho iniciati-
vou vzniklo studentské vysílání 
v Československém rozhlase a zá-
roveň přispíval do nově vzniklých 
Studentských listů. Po revoluci se 
vydal do zahraničí a později půso-
bil v politice jako mluvčí preziden-
ta Klause. Věnoval se i poradenství 
v byznysu a napsal tři knihy. 

Klvaňa začal na fakultě žurnalistiky 
studovat v roce 1986. Už tehdy pociťo-
val, že se nálada ve společnosti postup-
ně mění. „Opadal strach a přibývalo 
protirežimních akcí,“ vzpomíná. První 
demonstrace proti diktatuře se konala 
už 21. srpna. „Akce byla rozehnaná 
policisty a účastnilo se jí asi deset tisíc 
lidí. Na každou další pak přicházelo 
víc a víc.“ Další, původně vzpomínko-
vá akce k uctění památky Jana Opleta-
la, se přeměnila v  demonstraci proti 
komunistickému režimu. „17. listopa-

du jsem jít nechtěl, protože ji pořádal 
Socialistický svaz mládeže. Říkal jsem 
si, že to nemá cenu, ale když jsem schá-
zel ze schodů na Albertově, tak jsem 
pochopil, že to je demonstrace proti 
režimu se vším všudy,“ popisuje svoji 
zkušenost Klvaňa. Naštěstí se vyhl úto-
ku na studenty a z Národní třídy utekl 
do Mikulandské ulice.  

Studentskou stávku 20. listopadu 
organizoval jako člen Stávkového vý-
boru na fakultě žurnalistiky. „Během 
víkendu jsme se kontaktovali s další-
mi kolegy, a tak vznikl nápad na stu-
dentskou stávku.“ Postupně se ke stu-
dentům přidali i herci a aktivizoval se 
zbytek československé společnosti. 

 
Režim v rozkladu a studentské in-
iciativy 

V prosinci 1989, kdy byl komunis-
tický režim v rozkladu a nemohlo se 
ještě soukromě podnikat, vznikly Stu-
dentské listy, do kterých Klvaňa při-
spíval. Zasloužil se však především 
o založení studentského vysílání v Če-
skoslovenském rozhlase, které nyní 
reflektuje jako obrovskou školu. „Na-
jednou píšete pro sto tisíc lidí a roz-
hlas poslouchá i víc než milion lidí. By-
la to zodpovědnost a poznali jsme, že 
promlouvat na veřejnost není jen 
tak.“ období po Listopadu označuje 
jako velmi hektické. „Pamatuju si to 
jako dobu organizování a demonstra-
cí. Neměl jsem moc času přemýšlet, 
bylo to hrozně práce, což bylo vlastně 
dobře, protože se začaly šířit fámy 
o  tom, že se komunistický Ústřední 
výbor chystá zasáhnout vojensky, jako 
se to stalo studentům v  Číně na ná-
městí Nebeského klidu.“ 

Žurnalistika byla první oblast, která 
se po revoluci proměnila. Generace 
Tomáše Klvani se společně s disidenty 
snažila navázat na dlouhodobě přeru-

šenou tradici. „To byla doba hledání. 
Měl jsem pocit, jako kdybychom obje-
vovali Ameriku.“ Klvaňa ji objevil také 
doslova, když se tam vydal studovat 
doktorát a využít tak otevřených hra-
nic. Kromě toho prošel stáží v redak-
cích v Norsku i v rádiu Svobodná Ev-
ropa. 

 
Politická kariéra 

Po návratu do Česka a  působení 
v  několika médiích, jako je Reflex, 
Mladá fronta nebo Hospodářské novi-
ny, ho žurnalistika přestala naplňovat. 
Přijal nabídku mluvčího a  poradce 
prezidenta Klause. „Dlouho jsem to 
zvažoval. Měl jsem na Klause tehdy 
vyhraněné názory, ale říkal jsem si, že 
to je něco, co jsem studoval – teorie 
komunikace.“ Na Hradě pracoval půl 
roku. „Pochopil jsem, že pro Klause 
pracovat nechci,“ vysvětluje svůj od-
chod.  

 
Spojení byznysu a beletrie 

Pracoval jako konzultant strategic-
ké komunikace pro British American 
Tobacco v různých městech po Evro-
pě. Během cestování využíval volné 
chvíle k psaní knih. „Příběh knihy Ma-
rina mě napadl a  řekl jsem si, že to 
zkusím. Druhá kniha se týká Spoje-
ných států. Je vázaná na Donalda 
Trumpa a jeho vzestup v politice. Třetí 
má obdobnou formu, ale týká se více 
kultury a politiky tady v Česku.” 

V  byznysové kariéře Klvaňa stále 
pokračuje. Mimo to se věnuje pedago-
gické činnosti na New York University 
v Praze, publikuje pro Český rozhlas 
a slovenský časopis Týžděň a komen-
tuje mezinárodní politiku. V součas-
nosti shání finance na nový start-up 
Extend My Runway, který založil s ko-
legou ze studií v USA.  

ŠÁRKA BRUNCLÍKOVÁ

Byl jsem srab, ale Listopad mi 
otočil život, říká Ivan Brezina

S bušícím srdcem  
jsem pozoroval brutální zásah

Nad obavou převládlo vzrušení,  
vzpomíná Krincvajová na setkání s Adamcem



4  FLEŠ 24. listopadu 2022S p o r t

Jan Švéd o začátcích Studentských listů a Svědectví

„Bylo to něco, co nám úplně změni-
lo život. Sedmnáctý listopad byl ale 
teprve začátek procesu“, říká Ro-
bert Záruba ohledně sametové revo-
luce. 

V době sametové revoluce jste byl krát-
ce po dokončení studia žurnalistiky. Jak 
jste toto období vnímal? Účastnil jste se 
protestů? 

Účastnil, ale v té době jsem sloužil 
jako asistent režie v Armádním filmu 
v Hlubočepech. Měl jsem na fakultě 
přítelkyni, která byla přímo v průvo-
du, ale odpojila se, což se následně 
ukázalo jako dobré rozhodnutí. Nic-
méně jsme měli spoustu kamarádů, 
které na Národní třídě opravdu zbili. 
Já měl povolenou vycházku až 19. lis-
topadu, kdy jsem se potkal s kamará-
dem a  spolužákem Andrejem Hala-
dou. Spolu jsme šli průvodem přes 
most Legií (dříve most 1. Máje) až 
k místu, kde dnes stojí Pomník obě-
tem komunismu Olbrama Zoubka. 
Tam jsme narazili na policejní kordo-
ny, a protože jsme neměli občanky, ale 
jen vojenské knížky, což by nás dosta-
lo do problému, radši jsme se otočili 
a pelášili pryč. Cestou jsme míjeli lidi, 
kteří na nás volali, že už se nemusíme 
bát, ale upřímně jsem ještě strach měl. 
V tu chvíli zdaleka nebylo nic rozhod-
nuto.  

Sedmnáctý listopad byl teprve začá-
tek. Až po zrušení vedoucí úlohy ko-
munistické strany, vypuštění článku 
o marxismu-leninismu z ústavy jsem 
si řekl: „Tak teď už se nemusíme bát.“ 
Následně jsem se dostal až na Staro-
městské náměstí, kde demonstrovali 
kluci z  AUSu (pozn. red. Armádní 
umělecký soubor Víta Nejedlého) za 
zkrácení vojenské služby. To byly asi 
ty nejdůležitější akce, na které si vzpo-
menu. Předtím jsem se účastnil pro-
testů v rámci Palachova týdne, dokud 
nás nerozehnali s  obušky v  rukou. 
Tenkrát to ale nevypadalo, že by se re-
žim zbořil. 

A jak po třiceti třech letech vnímáte 
připomínku revoluce v dnešní době? 

Pro mě je to samozřejmě důležité. 
Pro všechny z  nás. Bylo to něco, co 
nám úplně změnilo život. Mně se život 

lámal mezi studiem a prací, takže to 
přišlo v ideálním okamžiku. 

Před revolucí student, po revoluci vy-
učující na katedře žurnalistiky. Vnímáte 
ve vyučování žurnalistiky nějakou změ-
nu? 

Určitě, to se nedá porovnat. Napří-
klad předmětů, které jsme považovali 
za zbytečné, bylo hrozně moc. To byly 
ty prostoupené ideologií. Vzpomínám 
si na předmět marxisticko-leninistic-
ké teorie žurnalistiky, který vycházel 
z knížky tehdejšího děkana Vladimíra 
Hudce. Po revoluci se rozhodlo, že 
žurnalistika nebude mít vlastní fakul-
tu, ale že bude katedrou na sociálních 
studiích, což osobně vnímám jako 
správně rozhodnutí. 

Změnu nejvíce vidím v tom ohledu, 
že se upustilo od politické přípravy 
budoucích novinářů, a  začalo se víc 
dbát na to, aby měli studenti mediální 
rozhled a  na jejich vnímání samot-
ných médií. Zůstala možná akorát teo -

rie žán rů, která se vyučuje dodnes 
a asi ang ličtina. 

Dokázal byste říct, jak se vyvinul váš 
obor sportovního reportéra a komentá-
tora za teď už téměř 35 let, co se v branži 
pohybujete? 

Sportovní televizní žurnalistika se 
samozřejmě také proměnila. V dnešní 
době už to nefunguje tak, že promítá-
ní začne pět minut před začátkem zá-
pasu a skončí pět minut po jeho ukon-
čení. Je to podstatně delší, zvou se hos-
té, vyplňují se přestávky, což se dříve 
nedělalo. Změnil se program, prezen-
tace událostí, k tomu závislá technolo-
gie, způsob snímání, který v principu 
zůstal stejný, ale změnilo se rozlišení 
obrazu, úhly kamery, kamery zapuště-
né v ledu, záběry z dronu, tečkové ka-
mery v sedadle cyklisty, a také textová 
složka, komentování, reportérská čin-
nost atd. Všechno směřuje k  daleko 
většímu zkracování a zrychlování. Dří-
ve nebylo výjimkou, že se do televizní-
ho vysílání dostala reportáž, která by-
la třeba půl roku stará, což je v dnešní 
době, kdy je aktuální pouze to, co se 
stalo dnes, naprosto nemyslitelné. 

Dokázal byste odhadnout, kam se bu-
de sportovní žurnalistika vyvíjet? Bude 
se dál pouze zrychlovat a zlepšovat kva-
lita obrazu? 

Sportovní žurnalistika má výhodu 
v tom, že od začátku byla ovlivněna 
schopností ukazovat událost živě – 
online, což ostatní žurnalistické okru-
hy nemívají, a v tom už se moc dál po-
sunout nedá. V čem se můžeme posu-
nout, je způsob snímání, dostat se ješ-
tě blíž do zákulisí, blíž ke sportovcům, 
odkrýt zbytky toho obrazového tajem-
ství a přiblížit a zpříjemnit divákovi 
sportovní zážitek. To je výzva, se kte-
rou se potýká asi každý režisér a tvůr-
ce v tomto oboru. DANIEL PAŘÍZEK

Musel jste se opravdu rychle učit, 
přiblížil sportovní komentátor Ja-
romír Bosák práci v médiích po sa-
metové revoluci. Kromě samotného 
režimu se změnil i  způsob studia. 
Otevřela se také řada příležitostí 
pro začínající žurnalisty. 

Novináři a známému sportovnímu 
komentátorovi Jaromíru Bosákovi by-
lo v  listopadu 1989 čtyřiadvacet let. 
Žurnalistiku však studoval teprve prv-
ním rokem, jelikož se v předchozích 
letech věnoval studiu na filozofické fa-
kultě a práci. Do protestů spojených 
se sametovou revolucí se zapojoval se 
spolužáky.  

„Měli jsme takovou partu. Byl to 
vlastně průřez celou školou, protože 
v té době byla žurnalistika malá škola. 
Jádro se tak vytvořilo napříč ročníky. 
Absolvovali jsme spolu ledacos. Třeba 
Palachův týden a demonstrace v srp-
nu, takže jsme toho za sebou měli do-
cela dost,” začal Bosák.  

 

Doba po sametové revoluci 
V  době po sametové revoluci za-

vládl podle Bosáka na fakultě chaos, 
jelikož musela skončit řada pedagogů. 
Mimo to bylo zrušeno několik před-
mětů vázaných na komunismus. Mezi 
ty patřila například marxisticko-lenin-
ská teorie žurnalistiky.  

Fotbalový komentátor prozradil, že 
ve škole příliš času netrávil již před re-
volucí. Po ní se jeho docházka ještě 

zhoršila. „Nebylo jasno, co se bude 
učit a kdo to bude učit. Hlavně, teď to 
řeknu úplně na rovinu a leckdo z pe-
dagogů se mnou určitě nebude sou-
hlasit, ale žurnalistika není žádná vě-
da. Není to technický institut,“ přidal.  

 
Práce v médiích 

Velká část redaktorů musela po pá-
du komunistického režimu kvůli 
svým vazbám na KSČ či STB v médi-
ích skončit. „Měli jsme obrovskou vý-
hodu, že jak se začaly věci na konci de-
větaosmdesátého měnit, tak pochopi-
telně i celá řada redakcí potřebovala 
lidi,“ řekl Jaromír Bosák. Zakládala se 
i  nová média. „Pomalu každý týden 
vznikly nějaké noviny,“ zasmál se. Na-
jednou se bylo kde uplatnit, a  řada 
studentů tak věnovala většinu svého 
času práci.  

Největší školou pro Bosáka byla 
praxe v médiích, ve kterých najednou 
pracovalo více mladých a zkušenější 
novináři je podle jeho slov museli učit 
za pochodu. „Tehdy se sázelo v tiskár-
ně. Nemohlo to být zdaleka tak ak -
tuální jako dnes. Naše výhoda byla 
v tom, že jsme se neptali na čas. My 
jsme to dělali, protože nás to bavilo 
a já jsem skočil hned do rádia,“ přiblí-
žil Bosák začátky své kariéry. Tu od-
startoval například v  časopise Gól 
a rádiu Bonton.  

Snazší to prý měli ti, kteří nastoupi-
li do nově vzniklých titulů. V těchto re-
dakcích totiž bylo mladých žurnalistů 
ještě více. „Mělo to v sobě tu stránku, 
že jste se to musel opravdu hodně 
rychle učit,“ doplnil. Částečně tak mé-
dia utržila ránu na kvalitě, která rostla 
až postupem času. „Oproti dnešku 
jsme měli obrovskou výhodu, že příle-
žitostí a možností, kde začít s novinář-
skou praxí bylo nepřeberně,“ uzavřel 
Jaromír Bosák.  

Jaromír Bosák se nyní věnuje pod-
castu Nosiči vody pro web Seznam 
zprávy a  komentování fotbalových 
utkání na obrazovkách České televize 
a Canal+. Mimo to hraje fotbal za cha-
ritativní hvězdný tým Real Top Praha.  

PETR VÝZNER

Neplánoval se stát novinářem, osud 
mu ale připravil jinou cestu. Absol-
vent Fakulty žurnalistiky UK, býva-
lý redaktor Lidových novin, Mladé 
fronty DNES a  současný šéfredak-
tor magazínu Víkend svoji kariéru 
začal během nejdůležitější části no-
vodobých českých dějin, v jednom 
ze symbolů porevolučního student-
ského života – Studentských lis-
tech. 

 
Novinářské začátky 

Když se v předrevolučním období 
rozhodoval o svém budoucím zaměře-
ní, nikdy nepřemýšlel nad tím, že by 
se stal novinářem. Láska ke sportu ho 
táhla na FTVS, bohužel ale neprošel 
zdravotní prohlídkou, tak se musel 
porozhlédnout po alternativě. Archi-
tektura ho vždy zajímala, rozhodl se jí 
tedy vyjít vstříc. Když ale stál ve třeťá-
ku ve frontě na zápis, popadla ho „div-
ná nálada“ a  uvědomil si, že tohle 
vlastně nechce studovat, a  tak ode-
vzdal svůj index a odešel s nejistou bu-
doucností. 

V této době se člověk musel rozhod-
nout mezi studiem a  vojnou, což je 
dnes absolutně nemyslitelné. Navíc je-

ho rozhodnutí nestudovat by táta ne-
rozdýchal, máma už vůbec ne; co 
s tím? Odpověď se mu naskytla při vý-
stupu z metra na Václavském náměstí; 
budova redakce Svobodného slova, 
která se stala jeho finální volbou. 

Zde začínal jako „chodbař“, rozná-
šející dálnopis do jednotlivých odděle-
ní podle zaměření. Pak už jen stoupal 
po kariérním žebříčku. Zajímal se 
o fotbal, basket a big beat, tak začal 
chodit na zápasy a  koncerty a  psal 
o nich, což mu vydrželo dodnes. 

 
Život pod komunistickým režimem 

Dle jeho slov nikdy nebyl „hrdina“, 
demonstrace sledoval spíše z povzdá-
lí. Potají ale poslouchal Hlas Ameriky 
a skrze jednu odbočku Svazu socialis-
tické mládeže, umožnil s přáteli ode-
hrát kapele Plastic People koncert. To 
se samozřejmě neobešlo bez násled-
ků, takže sám zažil, jaké je nechat se 
vyslýchat tajnou policií. 

Účastnil se také pochodu sedmnác-
tého listopadu, kde v něm násilí na 
protestujících rozdmýchalo potřebu 
poslat dál do světa všechno, co spat-
řil. Text pod názvem Svědectví otisk-
ly Studentské listy na titulní straně 

nultého čísla. Toto je výňatek z něj. 
„…pohotováci postupují dále. Na-

jednou jsme v pasti – zhruba po hodi-
ně od chvíle, co jsme sem přišli. Obklí-
čili inteligenci. Začíná být „dusno“, ač-
koliv zima zalézá za nehty. Čím dál tím 
větší skupinky lidí s rukama nad hla-
vou se trousí směrem k řadám pohoto-
váků. Chtějí domů. Nevěří vlastním 
očím – pohotováci je vracejí zpět, mají 
to prý zakázaný nás pustit, některé 
z těch, co šli dobrovolně domů tlučou 
pendreky a doslova je házejí do připra-
vených antonů a  autobusů. Dívka si 
kleká a prosí pohotováka ať ji pustí – 
odpovídá jí pendrekem. Megafon řve 
„okamžitě se rozejděte…“. Ale kam?“ 

Jan Švéd připomíná: „Když jsem to 
četl zpětně, přišlo mi to směšné, až 
trapné, ale vždycky říkám, že věci, co 
jsou autentické, jsou mnohem úder-
nější.“ 

Uvědomil si, že o dění v Praze neví 
často ani samotní obyvatelé hlavního 
města. Rozhodl se svůj zážitek vylíčit 
i lidem u jeho otce v práci či v rodné 
vesnici. V plném sále začali s Danem 
Hrubým popisovat události z Národní 
třídy. I přes fakt, že jim většina lidí fan-
dila, se setkali s nedůvěrou, často i od 

blízkých. Čím dál od Prahy byli, tím 
těžší bylo přesvědčit lidi o  pravdě, 
i tak ale postupovali vytrvale dál. 

 
Stvoření Studentských listů 

Do Studentských listů se dostal, 
když ho oslovil jejich zakladatel, Pavel 
Žáček. Redakce se postupně rozrostla 
a  příprava prvního čísla byla velice 
hektická. Probíhala ve studentském 
stylu, což znamenalo, že tu byl „perma-
nentní mejdan“. Švéd vzpomíná na to, 
že doma prakticky nebydlel a podobně 
jako jeho kolegové v redakci spal. 

„Když někdo říká ,Kdo si pamatuje 
devadesátky, tak je neprožil‘, tak to 
přesně tomu odpovídá, byla to jedna 
akce za druhou. Neustále jsme objevo-
vali něco nového. Dneska se všechno 
sdílí závratnou rychlostí a okamžitě to 
ví všichni, tenkrát jsme se k něčemu do-
stali a  tu zprávu jsme klidně mohli 
 držet čtrnáct dnů, nikdo nám ji ne-
ukradl...“ 

Také vzpomíná na to, když poprvé 
Studentské listy dostaly odezvu od 
čtenářů. S Danem Hrubým si tenkrát, 
den před zvolením Václava Havla pre-
zidentem, vzali dva balíky výtisků 
a snažili se je udat před obchodním 

domem. Neměli veliké naděje, ale ne-
čekaně vášnivý dav jim během chvíle 
všechny výtisky rozebral. Někteří pla-
tili i desetinásobek kupní ceny. 

„Peníze, co jsme vybrali jsme cpali 
do kapes u bundy a hned pak utíkali 
do redakce, kde jsme je vysypali a zá-
hy popadli další balík, a takhle jsme je-
li pořád dokola.“ doplňuje Švéd. 
„Když tenkrát Havel udělil amnestii, 
tak propustil ohromné množství vě-
zňů a Praha se zaplnila vrahy a krimi-
nálními živly. Ti se pak soustředili na 
Sherwood (park u Hlavního nádraží), 
kde jsme shodou okolností měli re-
dakci. Měli jsme takové příhody, že 
tam třeba někoho pobodali a my jsme 
ho ošetřovali. Báli jsme se, protože 
tenkrát nebyly žádné vrátnice, kdoko-
liv mohl přijít, rozkopnout dveře 
a vniknout k nám a vzít všechen náš 
výdělek, na tu dobu jsme tam měli 
ohromné peníze.“ 

Redakce se rozrostla a  dostalo se 
jim i přízně ze zahraničí. Ze Švédska 
dostali zařízení, které z nich udělalo 
jednu z nejvybavenější redakcí v Čes -
ké republice. Studentské listy vychá-
zely dva roky. 
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Vývoj sportovní žurnalistiky v kontrastu 
s minulým režimem

Každý týden vznikaly nové tituly, 
popisuje Bosák žurnalistiku  
po sametové revoluci
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