
Editorial
Sprvním květnovým Flešem

opouštíme aprílové počasí
a vítáme dlouho očekávané

slunné dny. I když však do Česka
přichází oteplení, vztahy s Rus -
kem se zdají být každým dnem
chladnější. Slovo pandemie v na-
šem slovníku na chvíli vystřídal
název vesnice vrbětice. o situaci,
která odsunula virus na druhou
příčku, si můžete přečíst v našem
otvíráku. I tak se ovšem momen-
tální koronavirové situaci nevy -
hneme, na další stránce se můžete
dočíst, kam boj s covid-19 momen-
tálně směřuje. a také kam směřo-
val pochod na podporu vězněného
ruského opozičního politika ale-
xeje Navalného. 

I když na jaře je v rozpuku nejen
příroda, ale také kulturní akce,
většina z nich stále probíhá online
formou. Den Země, severoameric-
ký festival Czech that film, nebo fil-
mový festival Jeden svět můžeme
prožít pouze skrz obrazovky. to
samé platí i u letošního udílení
 oscarů, které ovšem otevřelo brá-
ny hercům a tvůrcům. o bráně, teď
už však hokejové, si něco řekneme
i s Robertem Zárubou, který ohod-
notí umístění české reprezentace.
Na závěr se opět vrátíme k našemu
hrdinovi karlu Boháčkovi a proži-
jeme s ním jeho Dračí dny s covi-
dem.

Doufáme, že vám poslední seri-
ózní číslo tohoto semestru udělá
radost. Nemusíte však klesat na
mysli, loučení to není. 

Redakce Fleše pro vás chystá
ještě jedno překvapení.
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Protest před ruskou ambasádou. Foto: archiv

Kauza Vrbětice vyústila 
v česko-ruský diplomatický spor

Stalo se v uplynulém týdnu

Česko-ruský diplomatický kon-
flikt pokračuje. Zapojení ruské vo-
jenské rozvědky do výbuchu ve Vr-
běticích označili Češi za teroristic-
ký útok

Mimořádná tisková konference, na
které 17. dubna 2021 vystoupili pre-
miér andrej Babiš a ministr vnitra Jan
Hamáček, odstartovala vážný diplo-
matický konflikt mezi Českou repu-
blikou a Ruskou federací. Babiš ozná-
mil, že výbuch muničních skladů ve
vrběticích v roce 2014 mají podle čes -
kých bezpečnostních služeb na svě-
domí ruské tajné služby gRU. Podle
předsedy Senátu Miloše vystrčila
a některých opozičních stran se jedná
o teroristický útok. Premiér nejdříve
hovořil o „útoku na zboží bulharské-
ho podnikatele,“ za svůj výrok se poz-
ději omluvil a dále také mluví o tero-
ristickém činu. Česká republika vy-
hostila část diplomatů z ruské amba-
sády v Praze. Jan Hamáček také uvedl,
že vyřadí ruskou společnost Rosatom
z tendru na dostavbu jaderné elekt-
rárny Dukovany. kroky nepřímo pod-
pořil i prezident, i když veřejné vyjád -
ření k celé kauze odložil o týden.

Diplomatickou roztržku označují
některé zdroje za největší konflikt
mezi oběma zeměmi od roku 1989. 

Výbuch muničních skladů ve Vrbě-
ticích
agenti ruské vojenské rozvědky gRU
anatolij Čepiga a alexandr Miškin,
které české bezpečnostní služby iden-
tifikovaly jako podezřelé z výbuchu
muničního skladu, s nejvyšší pravdě-
podobností nebyli jedinými účastníky
operace. Investigativní skupina Bel-
lingcat ve spolupráci s týdeníkem Re-
spekt uvádí, že se na akci podílelo nej-
méně šest agentů, včetně velitele jed-
notky andreje averjanova. ten se v té
době pohyboval po evropě, do Ruska
odcestoval necelou hodinu po výbu-
chu. v průběhu roku 2014 podle Bel-
lingcat a Respektu na území České re-
publiky operovalo více ruských agen-
tů, než pouze Čepiga a Miškin.

Dvojici Rusů vydal provozovatel
povolení ke vstupu do areálu na ob-
dobí, ve kterém došlo k výbuchu. Do-
sud neexistují přímé důkazy o pří-
tomnosti agentů v areálu v době ex-
ploze. Z České republiky odletěli ne-
dlouho po incidentu.

• Prezident Miloš Zeman se v neděli
25. dubna vyjádřil k výbuchu skladu
ve vrběticích ve spojení s ruskými taj-
nými službami. v rozhovoru na Prima
CNN News uvedl, že BIS nemá důka-
zy ani svědectví, že by agenti, kteří by-
li za výbuch obviněni, ve vrbětickém
areálu skutečně byli. oslovil občany,
aby bez zbytečné hysterie počkali na
výsledky vyšetřování.

• Prezident vladimir Putin uvedl, že
kroky vůči Rusku v souvislosti s vrbě-
ticemi jsou absurdní. kreml v reakci

na obvinění zařadil Českou republiku
na seznam nepřátelských zemí. Šéf za-
hraničního výboru Dumy leonid
Sluckij prohlásil, že by se Česko mělo
za své kroky omluvit.

• od 3. května dochází k dalšímu
rozvolnění obchodů a služeb. otevřou
se například holičství, kadeřnictví, ne-
bo péče o zvířata. Pro vstup je nutné
splnit alespoň jednu podmínku: 7 dní
starý PCR test, 3 dny starý antigenní
test, očkování, nebo být maximálně
90 dní po prodělání nemoci.

• Novým náměstek ministra vnitra
se stal Michal Hašek. Bývalý hejtman
a poslanec má za sebou řadu skandá-
lů, jeho nástup na post se stal terčem
kritiky některých současných i býva-
lých politiků. Na postu náměstka stří-
dá Jakuba kulhánka, kterého prezi-
dent jmenoval novým ministrem za-
hraničních věcí.

• letošní ročník ankety Zákon roku
2020 vyhrálo téma „Univerzální způ-
sob identifikace v on-line prostředí“,
konkrétně zákon o bankovní identitě.

Poslanecký návrh přináší možnost vy-
užití elektronické bankovní identifi-
kace jako oficiální, státem uznané
identifikace občanů.

• Politické hnutí otevřeme Česko -
Chcípl PeS ve středu 21. 4. vyslalo
v rámci kampaně po České republice
pojízdné kadeřnictví. lidé se v něm
mohou nechat ostříhat nebo si koupit
pivo. Cílem iniciativy je sesadit vlá-
du.

• obvodní soud pro Prahu 1 se
v dubnu vrátil k letité kauze osmi lidí,

kteří čelí obžalobě kvůli propagaci
neonacismu. obžaloba popisuje čtyři
skutky, které se týkají vylepování pro-
pagačních materiálů, nebo organizo-
vání pochodů. 

• od středy 28. 4. se otevřela regis-
trace k očkování proti covidu-19 li-
dem od 55 let. Na vakcínu čeká stále
200 tisíc zájemců nad 70 let, většina
z nich je registrovaná u praktických
lékařů, kterým chybí vakcíny.

aNNa MülleRová

Po Čepigovi a Miškinovi pátrá Ná-
rodní centrála proti organizovanému
zločinu. Jsou totiž zároveň podezřelí
z otravy bývalého ruského dvojitého
agenta Sergeje Skripala a jeho dcery
v roce 2018. v Salisbury ve velké Bri-
tánii údajně použili látku novičok při
nezdařeném pokusu zabít tohoto rus -
kého agenta. Po příjezdu do Ruska
natočili kontroverzní rozhovor pro te-
levizi Rt, ve kterém jakoukoliv spoji-
tost mezi jejich přítomností v Salisbu-
ry a otravou Skripala popřeli.

Počty vyhoštěných pracovníků na
ambasádách 
vzájemné vyhoštění diplomatů probí-
halo v několika krocích. Jan Hamáček
na konferenci oznámil vypovězení 18
ruských diplomatů pracujících na rus -
ké ambasádě v Praze. Byli identifiko-
vaní jako členové ruských tajných slu-
žeb. Rusko reagovalo na takový krok
vyhoštěním hned dvaceti českých dip -
lomatů z Moskvy. Diplomaté dostali
24 hodin na opuštění země, tedy polo-
vinu času, kterou Češi poskytli Ru-
sům.

Požadavek vznesený Českou repu-
blikou, aby Rusko umožnilo návrat

všech českých diplomatů na moskev-
skou ambasádu, nebyl druhou stra-
nou vyslyšen. Po poledni 22. dubna,
kdy ultimátu vypršela časová lhůta,
oznámil nový ministr zahraničí Jakub
kulhánek vyhoštění dalších ruských
pracovníků z Prahy. tak zůstane na
obou ambasádách stejný počet diplo-
matů. Rusko musí do konce května
stáhnout z České republiky 63 za-
městnanců.

Na solidaritu evropských států vů-
či Česku reagují Rusové odvetou
Rozhodnutí České republiky podpoři-
ly členské země Severoatlantické ali-
ance, které nad ruským chováním ta-
ké vyjádřily znepokojení. velká část
evropských států se postavila na stra-
nu Česka a odsoudila Rusko.

Na znamení solidarity vyloučilo
rus ké diplomaty také Slovensko, ale
i lit va, lotyšsko a estonsko. Rusko
28. dubna reagovalo vyhoštěním dip -
lomatů právě zmíněných zemí z Mos -
kvy.

Proti české straně vystoupilo Bělo-
rusko, které přerušilo dovoz automo-
bilů Škoda a produktů značky Nivea.
Ruská ambasáda v Bělorusku na svém

twitterovém účtu navíc reagovala na
zprávy pobaltských států vyjadřují-
cích solidaritu Česku použitím vulgár-
ního hashtagu, ve kterém naznačuje,
že si státy svým chováním jen kom-
penzují malé přirození. 

Podle Miloše Zemana chybí přímé
důkazy
Prezident Miloš Zeman poprvé pro-
mluvil o kauze vrbětice 25. dubna, te-
dy týden po jejím otevření. v desetimi-
nutovém rozhovoru upozornil na to,
že případ Bezpečnostní a informační
služba (BIS) poprvé zmínila teprve
před několika týdny. Zdůrazňil i fakt,
že pro přítomnost dvojice ruských
agentů v areálu „neexistují důkazy ani
svědectví,“ přestože uznává, že do
areálu mohli vniknout. 

toto tvrzení přebírají ruská média.
Zeman sice nepopírá možnou přítom-
nost agentů v areálu, jeho slova zpo-
chybňující činnosti BIS však pobouři-
la některé politiky. Podle nich pomohl
spíše Moskvě než České republice.

Podle Zemana se nyní pracuje se
dvěma vyšetřujícími verzemi. První
verze je neodborná manipulace s vý-
bušným materiálem a druhá verze je

akce cizí rozvědky. Souhlasí s vyhoš-
těním ruských diplomatů a rozhod-
nutí vyřadit Rosatom z tendru na do-
stavbu Dukovan považuje za správné,
ale pouze v případě, že se prokáže, že
jsou za výbuch Rusové skutečně zod-
povědní. Pokud se jejich vina vyvrátí,
tak by šlo podle Zemana o „zpravo-
dajskou hru, která může mít vážné
důsledky pro náš vnitřní politický
 život.“

Český ministr vnitra Jan Hamáček
minulý týden jmenoval svým novým
náměstkem Michala Haška, který je
známý nákloností k Rusku a přátel-
stvím s Putinovými Nočními vlky, za
což sklidil od části veřejnosti i opozice
vlnu kritiky.  

MagDaléNa Netíková



Alexeje Navalného zkouší ruská krajina, co
to jen jde. Stejně jako napoleonova armáda
roku 1812 nemá co jíst. Na rozdíl od nich si
ale svou hladovku vybral dobrovolně.
A z pochopitelných důvodů.

Navalnyj – vůdce ruské opozice a nepřítel
Vladimira Putina – byl v srpnu minulého roku
otráven látkou novičok. Podle investigativních
zjištění webu Bellingcat byla otrava schválena
z nejvyšších míst. Že by klasická taktika? Místo
přesvědčování lidu o nedůvěryhodnosti opo-
nentů, rovnou zabít?  Rozhodně to asi šetří čas,
nemusíme podstupovat přípravu na debatu,
ale… kdyby to jen nebylo poprvé. 

Již v Sovětském svazu mizeli lidé. Nejdříve
z fotografií (trockij nebo Nikolaj Ježov), poté
i z reality (opět Nikolaj Ježov i trockij). Je tu ale
menší problém. Ani to nebyli oponenti, ale spo-
lupracovníci. Putin ty své asi zatím nechává na
pokoji. Nebo ne? 

Podivných otrávení během Putinovy vlády je
několik. Článek na serveru abc NeWS o historii

otrav před Navalným uvádí počet šest. Modus
operandi je často podobný. Otrava nápoje,
v jednom případě bodnutí otráveným deštní-
kem či v případě Navalného nastražení jedu do
jeho spodního prádla. Navalný má ale možná
ještě štěstí, když ho poslali do vězení. Investiga-
tivní novinářka Anna Politkovskaya, která otra-
vu také přežila, byla později zastřelena. Na Pu-
tinovy narozeniny. A kdo ví, o kolika otravách
nemusíme vědět. 

Po prodělání léčby v Německu se Navalnyj
vrátil do Ruska. Byl ihned poslán do vězení za
zpronevěru. Odpykat si má dva a půlletý trest.
Za zločin, za který byl evropským soudem pro
lidská práva očištěn a Rusko samotné mu vy-
platilo odškodnění. Přesto do ve vězení šel.

Na konci března vyhlásil protestní hladovku,
protože se mu nedostalo péče, kterou si sám vy-
bere. Není se čemu divit, dostával pouze základ-
ní prášky proti bolesti a mastičky. A kdyby se
 nechal léčit tamními lékaři, mohlo by dojít na
pojistku, jako v případě Anny Politkovské.

Místo zastřelení by ho jenom otrávili znovu.
Vězenští lékaři prohlásili jeho stav za uspo-

kojivý, nezávislé subjekty ale varovaly před váž -
nými zdravotními komplikacemi. Na podporu
vůdce opozice se minulý týden uskutečnily pro-
testy po celém Rusku. Moskva očekávala sto ti-
síc účastníků, přišlo jich ale pouze čtrnáct tisíc.
Úřady totiž zvolily taktiku, která nás snad ani
nepřekvapí. Demonstraci nepovolily a již před
konáním varovaly, co se stane, pokud přesto de-
monstrovat půjdete. Aby toho nebylo málo, po-
licie zatýkala ještě před samotným začátkem.
Zadržena byla právnička Navalného protiko-
rupčního fondu a jeho mluvčí. Celkově zadržela
policie na 1700 lidí. Demonstrace to ale nebyla
za poslední rok první a zatýkání také nebylo no-
vinkou. Podporu vyrazili ukázat i v Praze, kde
však byly počty ve stovkách. Promluvil i primá-
tor Zdeněk Hřib.

Dva dny na to, 23. dubna, ukončil Navalný
hladovku. Za cenu ztráty citu v noze a ruce. Je-
ho vytrvalost je zaručeně obdivuhodná. Bohu-

žel to ale nevypadá, že by k němu byl, v blízké
době, vpuštěn lékař dle jeho výběru. Ne tedy, že
by přišla hladovka nazmar. Navalný ukázal, že
má sílu a že se nenechá jen tak zlomit. Zároveň
ale nepřinesla kýžený efekt. Doufejme, že do vě-
zeňské kuchyně nepřijmou nové kuchaře. tře-
ba další ruské agenty, i když to by mohl být
krok riskantní, aby to nedopadlo, jako v našich
Vrběticích. Možná vyhoštěné kuchařky z ruské
ambasády hledají práci.

Snad nebude Navalného první jídlo po hla-
dovce to poslední a snaha o revoluci nebude
opět utnuta. 

Zajímavým může být i to, že ač je Rusko na
revoluce tak bohaté, tak té, která se snaží vze-
dmout proti Putinovi v posledních letech, se ne-
chce a nechce. Silnější musí vyhrát. Jak nám ale
poslední události ukázaly, stojí proti sobě dva
opravdu statní konkurenti. 

MICHAel DŽINDŽICHAŠVIlI
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Lidské produkty všeho druhu. Foto: archiv

Během pandemie organizátoři Dne Zěmě na planetu nezapomněli
Den země se slaví 22. dubna po ce-
lém světě už od roku 1970. Ani le-
tos tomu nebylo jinak. Přírodě lze
pomáhat kdykoliv, včetně pande-
mií. I přes omezení se podařilo
uspořádat několik akcí propagují-
cí ochranu životního prostředí. 

Dvacátého dubna se konal informa-
tivní webinář s názvem Akční plány
pomáhají městům ke splnění závazků
na ochranu klimatu. Vystoupili na
něm zástupci Svazu měst a obcí ČR,
Ministerstva životního prostředí ČR
a poradenské společnosti enviros,
která se zabývá ochranou životního
prostředí a energetikou. Hlavním té-
matem debaty bylo, jakým způsobem
mohou místní orgány měst podporo-
vat udržitelnou energii. Kromě toho
diskutující představili iniciativu sta-
rostů a primátorů z celé eU, v rámci
které je možné se dobrovolně zavázat
ke snižování emisí oxidu uhličitého.
Webinář probíhal jako součást celo-
ročního programu Zelená města, je-
hož cílem je seznámit zastupitele če-
ských měst s klíčovými klimatickými
strategiemi a pravidly eU.

Další akci pod jménem Ukliďme
svět uspořádal Český svaz ochránců
přírody. Velké kampaně tento spolek
organizuje od roku 1993, v letošním
roce se zaměřili na likvidaci nelegál-

ních skládek odpadků. Po celé repub-
lice proběhlo přes 300 úklidových ak-
cí, do kterých se zapojilo na 10  000
dobrovolníků a také některé školy.
Společně shromáždili celkem 70 tun
odpadu. Kvůli pandemickým opatře-
ním se úklidy konaly spíše v menších
skupinách, nejčastěji v rámci rodiny.
Současná situace ovlivnila také obsah
odpadkových pytlů. Kromě tradičních
plastových sáčků a Pet lahví se v nich
často vyskytovaly použité roušky,
 re s pirátory a jednorázové rukavice.
Růz né další akce, hry a poznávací
stez ky připravily také menší místní or-
ganizace nebo Chráněné krajinné
 oblasti a národní parky. Například
 KRNAP přichystal návody na výrobu
ptačí budky nebo hmyzího hotelu.

V Praze se do oslav Dne Země zapo-
jili organizátoři Signal festivalu, kteří
do areálu Výstaviště Holešovice umís-
tili instalaci The Room of Change. Jed-
ná se o projekt italského studia Accu-
rat. ten sleduje změny životního pro-
středí na planetě Zemi. Využívá k to-
mu snímky z archivu NASA nebo tzv.
datové tapisérie. Instalace sleduje pro-
měny naší planety v souvislosti s prů-
měrnou teplotou, světovou populací
nebo spotřebou energie.

ANNA JINDRáKOVá

Státní ústav pro kontrolu léčiv
přijal k datu 20.4 od lidí 3399 hlá-
šení o podezření na nežádoucí
účinky vakcín proti koronaviru.
Na základě obdržených informací
sestavil tabulku, ve které zveřejnil
kategorie nežádoucích účinků
spolu s přesnými počty hlášení ke
každé z nich. SÚKL však upozor-
ňuje, že všechna hlášení jsou pou-
hými podezřeními, nikoliv proká-

zanými nežádoucími účinky vak-
cín.

Daleko nejčastěji se vyskytovaly ne-
přijemné reakce v místě aplikace
a mírné nežadoucí účinky, jako napří-
klad únava, malátnost, zimnice, ho-
rečka a pocit nepohody. SÚKl přijal
2111 hlášení spadajících do téhle ka-
tegorie. Poměrně často lidé také hlási-
li neurologické příznaky, jako napří-
klad bolest hlavy, mravenčení, migré-

na nebo narušení kognitivních funkcí.
Informací však bylo mnohem méně
(761) než v první kategorii. Podobné
množství hlášení měly kategorie s pří-
znaky svědčícími pro ovlivnění svalů,
kloubů nebo kostí, a trávicí soustavy.
Nejčastěji se vyskytovala nevolnost,
zvracení, průjem nebo bolest břicha.
třista dvanáct hlášení přišlo o přízna-
cích svědčících pro ovlivnění kůže
a podkoží, jako například pocit pálení

kůže, nadměrné pocení nebo zarud-
nutí. Podobný počet lidí upozornil na
ovlivnění dýchací soustavy. Problémy
měli s kašlem, s bolestí v krku a v ně-
kterých případech také s plicní embo-
lií. Kolem 200 hlášení se týkalo cévní-
ho, krevního a lymfatického systému.
lidé měli těžkosti s krevním tlakem
nebo s bolestí lymfatických uzlin. Ob-
jevilo se také 120 případů svědčících
pro ovlivnění ucha a labyrintu, infekce

očí, psychaitrických příznaků, ovliv-
nění kardiovaskulárního systému
a metabolismu. Podle hlášení se ve vý-
jimečných případech vyskytly také
pří znaky poranění a procedurální
kom plikace, ovlivnění imunitního sy-
stému, ovlivnění reprodukčního systé-
mu nebo ovlivnění ledvin a močových
cest. Vzácně byla ovlivněna játra a žlu-
čové cesty. Psalo se o nich jen ve čty-
řech hlášeních. RICHARD SteINDl

SÚKL zveřejnil statistiku nežádoucích účinků po vakcínách proti COVID-19

Správa státních hmotných rezerv
nemá v tuto chvíli ve skladech pro
školy žádné zásoby antigenních
testů na covid-19. Tendr na 5,6 mi-
lionů testů pro školy byl zrušen
poté, co žádný ze čtyř zájemců ne-
splnil zadávací podmínky. Posled-
ní dodávku 3,5 milionů antigen-
ních testů značky Singclean do -
staly školy 21. dubna a zásoby 

by jim měly vydržet zhruba do 
7. květ na.

Podmínkou docházky do škol pro
žáky a zaměstnance je dvakrát týdně
antigenní testování na covid-19. Od-
borníci zpochybňují spolehlivost sa-
motestování, rovněž s ním měli prob-
lém i učitelé a rodiče. Imunologové
doporučují přejít na PCR testy. 

Poslední dodávku 3,5 milionů anti-

geních testů od kritizované značky
Singclean vydala Správa státních
hmotných rezerv (SSHR) na základě
dopisu, který jim zaslal ministr škol-
ství Robert Plaga (za ANO). 

Předseda SSHR Pavel Švagr v pon-
dělí oznámil, že správa zrušila tendr
na dalších 5,6 milionů testů pro školy.
Žádny ze zájemců nesplnil zadávací
podmínky. S testováním by pak moh-

ly pokračovat jenom školy, které si již
dřívě zajistily testy bez pomoci státu.
Hejtmani nesouhlasí, aby školy muse-
ly plnit povinnost státu a samy naku-
povat testy. „Bohužel, s výběrovým ří-
zením na dodávky testů pro školy to
dopadlo přesně tak, jak jsme předpo-
kládali a opakovaně jsme na to riziko
upozorňovali. 

Stát nebyl schopen vysoutěžit do-

davatele a od 10. května nebude mít
čím testovat žáky ve školách. Pokud
v této chvíli argumentuje minister-
stvo tím, že školy si mohou nakoupit
ty testy samy, tak je to naprosto ne-
smyslné,“ vyjadřil se předseda Asoci-
ace krajů a hejtman Jihočeského kraje
Martin Kuba (ODS).

RICHARD SteINDl

Antigenní testy pro školáky už nejsou, tendr na nové je zrušený

Snad nepřijde pojistka
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Oscaři noví i stejní, cenu za nejlepší film získal Nomadland

Do čísla přispěli: 
vojtěch Donát, Michael Džindžichašvili (Džindži), Anna Jindráko-
vá, ilike Kumsová, Anna Müllerová, Magdaléna Netíková, Tereza
Spáčilová, Richard Steindl, Anežka Zemenová.
Laskavě lámal Mgr. Jaroslav SlanecFL

EŠ

Režisérka snímku Nomadland Chloé Zhao, dosud druhá žena oceněna soškou Oscara za nejlepší režii. Foto: archiv

Těžko říct, jestli 93. ročník udílení
Oscarů naplnil očekávání. Pro ně-
koho 3 a půl hodinový živý přenos
z budovy železniční stanice Union
Station v Los Angeles nepřinesl nic
než nudu, někteří ocenili komor-
nost ceremonie „bez pozlátka”. 

O to zajímavější byly oceněné filmy,
umělci a umělkyně. Nejlepším sním-
kem se stal favorit Nomadland, který
vypráví příběh vdovy putující po Ame-
rice. Natočen byl podle knihy novinář-
ky Jessicy Bruder a prostor v něm do-
stali neherci a skuteční nomádi. No-
madland byl podpořen dalšími dvěma
cenami, a to za nejlepší režii a nejlepší
herečku v hlavní roli. Režisérka Chloé
Zhao se tak stala první ženou asijské-
ho původu oceněnou v této kategorii.
Hlavní roli ztvárnila Francis McDor-
mad, v minulosti již sošku získala za
filmy Fargo a Tři billboardy kousek za
ebbingem. 

Nejlepším hercem a zároveň dosud
nejstarším oceněným v kategorii se
stal Anthony Hopkins za hlavní roli ve
filmu Otec. Snímek, který podle své
divadelní hry režíroval Florian Zeller,
má jako téma ztrátu paměti v důsled-
ku Alzheimerovy choroby, ale i vztah
mezi otcem a dcerou (tu ztvárnila Oli-
via Colman). Film zároveň získal cenu
za nejlepší adaptovaný scénář. 

Cenu za nejlepší původní scénář
dostala emerald Fennel za Nadějnou
mladou ženu, kterou sama napsala,

Česká centra v Severní Americe or-
ganizují 10. ročník největší pře-
hlídky filmů Czech That Film. Le-
tos ji pořádají ve spolupráci se
start-up společností Artinii a festi-
valem Finále Plzeň. Přehlídka
americkým a kanadským divákům
online nabízí 16 českých snímků
od 23. dubna do 2. května.

„Festival Czech That Film předsta-
vuje jakousi ‚vlajkovou loď‘ prezentač-
ních aktivit českých center ve filmové
oblasti pro severoamerické publi-
kum,“ říká generální ředitel českých
center Ondřej černý. přehlídku česká
centra spolu s Ministerstvem zahra-
ničních věcí čR organizují každoroč-
ně od roku 2012. pandemii koronavi-
ru se přizpůsobuje už podruhé. Letos
se festival uskuteční hybridní formou. 

„česká centra mají připravený onli-
ne program a mohou prakticky jako
na běžícím páse přidávat živé festiva-
lové projekce tam, kde to situace
umožní,“ vysvětlil hybridní formu fes-
tivalu Radovan čech ze společnosti

Artinii, která pro Czech That Film
zpro středkovala internetovou platfor-
mu na online promítání. Na vybra-
ných místech pak běžná či drive-in ki-
na promítají živě. To se týká třeba kin
v Los Angeles, Dallasu nebo Austinu.

výběr snímků vznikl ve spolupráci
s filmovým  festivalem Finále plzeň.
„Nezaměřujeme se jen na celovečerní
hraný film. Zařadili jsme i dokumenty
a minisérie z české televize nebo Mall
Tv. v neposlední řadě bych chtěla
zmínit krátké filmy, které v současné
době dělají české republice ve světě
dobré jméno,“ uvedla ředitelka Finále
plzeň eva veruňková Košařová na on-
line tiskové konferenci. při výběru
vhodných snímků se podle ní pořada-
telé řídili hlavně tím, zda je téma da-
ného filmu uchopitelné i pro zahranič-
ní diváky.

program Czech That Film zahrnuje
celkem 16 českých snímků. patří mezi
ně Šarlatán, který získal českého lva
za nejlepší film, snímek Havel s vikto-
rem Dvořákem v hlavní roli nebo 3Bo-

Největší světový filmový festival
orientující se na lidská práva, Je-
den svět, letos proběhne online od
10. května do 6. června. Třiadvacá-
tý ročník festivalu nabídne 101 fil-
mů, z nichž mnohé ve světové i ev-
ropské premiéře. Filmy budou ke
zhlédnutí na webové stránce jeden-
světonline.cz za vstupné 90 Kč.
V rámci festivalu také Člověk v tís-
ni udělí cenu „Homo homini“, kte-
rou jsou každý rok oceněny osob-
nosti, „které se významně zaslou-
žily o prosazování lidských práv,
demokracie a nenásilného řešení
politických konfliktů,“.

Festival zahájí projekce běloruské-
ho filmu Kuráž, který snímá život lidí
jednoho divadelního spolku při pro-
testech proti prezidentu Lukašenkovi.
Letošní téma přehlídky se skrývá za

slovem „vypadáváš“. Odkazuje tím na
novou online realitu společnosti a ne-
gativní změny, které s sebou nese.
podle festivalu hlavní kategorie nabíd-
ne variaci filmů, které se zabývají „vli-
vem online světa na naše životy, mani-
pulací ve virtuálním prostředí nebo
tím, jak technologie přebírají lidské
předsudky do svých algoritmů.“. 

Pomalu vykrvácet
Festival Jeden svět letos klasicky udělí
ceny ve čtyřech kategoriích, a to
v Hlavní soutěži, Mezinárodní soutěži,
české soutěži a v kategorii Máte právo
vědět. právě ta nejvíc reflektuje hlavní
téma všech ročníků, a to porušování
lidských práv. Soutěžní kategorie Má-
te právo vědět se zabývá případy bez-
práví, jimž chybí medializace. Najde
se mezi nimi například film „pomalu

vykrvácet“ režisérky Ramony S. Díaz.
vypráví příběh filipínské novinářky
Marii Ressa, zakladatelky zpravodaj-
ského serveru, který otevřeně kritizu-
je Filipínského prezidenta. podle pre-
zidenta stojí mezi ním a výhrou jeho
strany ve volbách do Senátu nezávislý
tisk a především Maria.

Sex náš vezdejší
Na stav politiky posledních týdnů je
naladěna nová kategorie jménem
„Rus ký standard“. Filmy „Stavební já-
ma“, „My jsme Rusko“ a mnoho dal-
ších se snaží ukázat nejen vnitropoli-
tickou situaci Ruska, ale také se zaobí-
rá různými životními příběhy jeho ob-
čanů. Další novou kategorií je „Sex
náš vezdejší“. Organizátoři přehlídky
vysvětlili, že „svým názvem odkazuje
na slova „Chléb náš vezdejší…“ nej-

známější křesťanské modlitby. Jedna
z nejopakovanějších duchovních
i svět  ských manter vyzývá k ukojení
jedné ze základních lidských potřeb
(hladu) a málokomu na tom přijde ně-
co znepokojujícího. A tak se Jeden
svět s nadsázkou a symbolicky díky té-
to nové ročníkové kategorii modlí za
účinnější osvětu v otázkách sexuální-
ho života. Těšit se v ní diváci můžou
třeba na film „Miluj bližní svou“, který
ukazuje lásku dvou jeptišek. Ostat-
ních osm nesoutěžních kategorií se
bude věnovat životu komunit, životní-
mu prostředí, situacím v zemích s ne-
demokratickým režimem a mnohému
dalšímu. 

Festival pro všechny
i přes přesun do online prostředí se
snaží festival Jeden svět překonat růz-

né bariéry, aby byl dostupný co nejvíce
lidem. Audiopopis je součástí velké
části filmů a prostřednictvím zvukové-
ho komentáře napomáhá vnímání au-
diovizuálního programu. K dispozici
jsou také titulky v českém jazyce
a v některých případech i v němec-
kém. část doprovodných akcí, mezi
které patří rozhovory s filmovými reži-
séry i hlavními hrdiny filmů, budou
tlumočeny do českého znakového ja-
zyka. Festival Jeden svět nabídne od
20. do 28. května výstavy v Leten-
ských sadech a Kasárnách Karlín, bo-
jovku po praze a mnoho dalšího, po-
kud to pandemická situace dovolí. Za
doprovodnými akcemi nebudou mu-
set návštěvníci jezdit do prahy, jelikož
pestrý bude i online program v podo-
bě virtuálních projektů, podcastů
a webinářů. iLiKe KuMSOvá

natočila i produkovala. Film byl nomi-
nován na nejlepší snímek a nejlepší
herečku v hlavní roli a mnozí kritici
mluví o moderní klasice v nově vzni-
kajícím žánru pohybujícím se na po-
mezí komedie, romantického filmu
a psychologického thrilleru. 

v kategorii nejlepší herec ve vedlejší

roli zvítězil Daniel Kaluuya za roli Fre-
da Hamptona v snímku Jidáš a černý
mesiáš, který sleduje události před-
cházející zavraždění chicagského vůd-
ce černých panterů. v kategorii byl
nominován i jeho kolega LaKeith
Stanfield, ve sním ku si zahrál zloděje,
který na základě dohody FBi na

Hamp tona donáší informace. první
herečkou asijského původu, která vy-
hrála cenu za vedlejší roli, se stala
Youn Yuh-jung. v Jižní Koreji slavná
herečka si zahrála babičku ve filmu
Minari, který zkoumá adaptování ko-
rejské rodiny po emigraci do Ameriky. 

ve velmi silné zahraniční kategorii

zvítězil dánský Chlast, snímek o sku-
pině středoškolských učitelů, kteří se
rozhodnou zkusit experiment s alko-
holem. Nominované byly rumunský
dokument Kollektiv, bosenské drama
Quo vadis, Aida?, čínské romantické
krimi Better Days a mezinárodně ko-
produkované drama The Man Who
Sold His Skin. 

,,Film o filmu” Mank z prostředí 
40. let a s nejvyšším počtem nominací
si odnesl ceny za nejlepší kameru a vý-
pravu. Ocenění za nejlepší střih
a zvuk získal snímek Sound of Metal,
příběh o metalovém hudebníkovi,
který přijde o sluch. 

Diskutovaným tématem je, nakolik
si Hollywood z odevzdávání cen udě-
lal promo akci a nakolik byly, slovy
Jindřišky Bláhové z Respektu „Oscary
hlavně nezastíraným cvičením ve vy-
tváření brandu Hollywoodu coby so-
ciálně a politicky zodpovědné institu-
ce, která stojí za jasně definovanou sa-
dou liberálních hodnot.“ Jisté je, že le-
tošní Oscary se do historie zapíšou ja-
ko jedny z nejinkluzivnějších a po-
skytly prostor mnohým talentovaným
umělcům a umělkyním různých barev
pleti. Můžeme doufat, že ze strany
Hollywoodu nejde „jenom“ o gesto so-
lidarity vůči hnutí Black Lives Matter,
ale že inkluze, diverzita a především
oceňování talentů zůstanou pro Osca-
ry důležitými hodnotami i v budouc-
nu. TeReZA SpáčiLOvá

Jeden svět neztratí své kouzlo ani online. Na nikoho totiž nezapomíná  

„Czech That Film“ odstartoval již po desáté

bule s Terezou Rambou a Kryštofem
Hádkem. Seriály zastupuje například
Herec, kde zazářili Jan Cina a Martin
Finger. Nechybí ani krátký animovaný
snímek Dcera, který získal Oscara
v kategorii Nejlepší krátký animovaný
film.

ANežKA ZeMeNOvá

Záběr z filmu Havel. Foto: archiv



Seriál psaný Karlem Boháčkem, re-
ferentem magistrátu města Plzně,
o pobytu v nemocnici na covid jed-
notce, v nemocnici Stod, který uve-
řejňujeme ve Fleši na pokračování.

4. února
Dnes tu byl za mnou pan primář.

Vymluvil mi, že jsem si něco pokazil
tou sprchou. Prostě…covid. Doporučil
co nejmenší námahu a trpělivost. Byl
totiž svědkem konce mého vysilující-
ho telefonního hovoru do práce. Dů-
razně mi delší mluvení do mobilu ne-
doporučil. Pak se přátelsky rozloučil.
Ale byla to past!!! Po pár minutách ti-
še nakoukl a viděl mobil v mé ruce.
„Hrom a blesky inženýre! Přestaňte
pracovat!“

Ukázal jsem mu, že si prohlížím na-
hé ženy. Usmál se, pokýval hlavou:
„Tohle doporučuju jako pravidelnou
součást léčby!“

Pak za mnou přišel anesteziolog
z ARO. Dostal jsem vlastní monitor
a novou kyslíkovou masku. V první
chvíli po nasazení jsem si myslel, že je
to nájemný vrah a chce mě udusit.
Vlídně na mne mluvil jak k vyděšené-
mu telátku a uklidňoval mě. Zklidnil
jsem se silou dračí vůle. Masku přestal
vnímat a můj klinický obraz šel rapid-
ně nahoru. Saturace atakuje 97, tep
šel dolů. jsem v kyslíkovém rauši!

Dali jsme „hajfajv“ a všichni měli ra-
dost.

Můj nový monitor má skvělé barvy
a obraz. Blikají na něm barevná čísíl-
ka. Rychle, taky pomalu. Vlní se na
něm sinusoidně malý had. A to my,
draci, milujeme! Vydržím se na ten
monitor koukat určitě déle než na to-
čící se buben automatické pračky.

A pozor tedy, mám lékařsky přede-
psáno koukat na hanbaté fotky hez-
kých žen… Přispějte mi tedy prosím
na léčbu.

5. února
Doma žena zápasí s covidovou úna-

vou a teplotami. Děti jí pomáhají, co
můžou. Díky jejich pomoci se byt změ-
nil v útulný, přísně chaotický, kočovný
tábor pouštních beduínů.

Špinavé nádobí vlevo, zbývající čis-
té vpravo. Když vpravo nic není, pře-
hodí se cedulky a čistého je dost. Na-
štěstí není nutné chodit sbírat velblou-
dí trus, ústřední vytápění ho nepotře-
buje.

Pes si zabral mou postel, peřinu
i polštář a předstírá, že na nich truchlí.
V nestřežených okamžicích čistí to
špinavé nádobí jazykem a pak nad mi-
skou s granulemi s plným břichem
předstírá, že steskem nežere.

Dnešek jsem věnoval, na doporuče-
ní nejlepších expertů na covid, „soci-
álnímu experimentu“ své podpůrné
léčby. Pečlivě jsem vybral 200 žen ve
své bublině a poslal tento vzkaz:

„Ukaž mi svou hanbatou fotku
a pomoz mi se udržet při životě!“

Reakce byly bleskurychlé. Následo-
valo 190 blokací během hodiny. Devět
žen ze zbývajících deseti mi poslalo
odkazy na různé porno stránky se slo-
vy: Hledej, šmudlo! Tímto chci tedy
poděkovat všem těmto porno model-
kám, aktivním i mimo hru již, za na-
bídnuté lano k životu. jmenovat nebu-
du, některé mne o to požádaly, žijí už
spořádaný rodinný život. Ale všechny
jsou z poslední doby a známé pod
mnoha pseudonymy. Proč je mám
v bublině? Někdy náhodně, jindy z he-
cu.

Ta zbývající žena a její zpráva jsou
autentické. chci tedy za nahé selfie
anonymně poděkovat zralé ovdovělé
ženě. Zdravím její děti, její vnuky …
i pravnuky … Děkuji této stoleté zá-
stupkyni lidského rodu za nezištnou
pomoc při záchraně mého dračího ži-
vota,

Příště požádám muže… uvidíme,
kolik se jich pochlapí.

Dál si válím šunky na kyslíku, uží-
vám ATB, kortikosteroidy, vitamínové
a minerální bomby s iontíky. A nehor-

ším se…
co jediné mě sere? chlapi na mém

pokoji neserou. I několik dní. Prosí
o něco, co by je prohnalo. já bez kyslí-
ku na hubě kolabuju, ale s prominu-
tím seru dvakrát denně. Včera už jsem
byl tak zesranej, že mi nezbyly síly na
„útěr“ a musel jsem být utřen.

Ó hanba, ó stud, ó má vyšpulená za-
del na cizí mladou ženu.

Na třetí stranu (tu druhou velkou
už nikdy nechci rozebírat!), udržím
i pár hltů místního čaje … a … začal mi
chutnat.

6. února
Dnešní třináctý díl „Dračích dnů

s covidem“ má podtitul „Digitální
a zákopová noční válka“ aneb covid to
zkouší různě. Hááájzl!

Když nám sestry i lékaři chodí měřit
tlak, mají vlastní přenosné tlakoměry.
U mě po nasazení nového monitoru
lze využít k měření tlaku přímo ten
a sestra to večer před spaním vyzkou-
šela. Až do teď dobrý. Zapsala, odběh-
la. Za dvacet minut monitor sám začal
nafukovat manžetu smotanou na sto-
janu pod ním. A okamžitě error

a alarm s oranžovými blesky, červený-
mi blesky a zvukovým doprovodným
efektem. Volám sestru. To nic, usmála
se a natvrdo pouze odpojila rukáv
z monitoru. chaotické pomačkání
všech dostupných čudlíků a výstražná
světla zhasnou. „Dobrou“, suverénně
špitne a odplouvá.

Za dalších půl hodiny bzzz…moni-
tor chce měřit tlak i bez zapojené
manžety. Error, alarm, blesky!

Zdravě se naštvu a říkám mu: „Tak
kéémo, byt mám plný elektroniky, Pc,
noťas, tablet, smartphone i smart kde-
co včetně TV a sušičky s pračkou,
zkrotím i Tebe!“

Sedám si k němu a první kontrola.
Po pravé straně šest tlačítek, sedmé
otočné. Bezva, míjím zrakem nezná-
mé a nepodstatné pojmy.

Hlavní menu, vida, cvak do něj.
A kurňa, tady je karet a možností. Se-
rvis, údržba, kalibrace, neznámé po-
jmy z říše lékařských tajemství. Projíž-
dím, očima kontroluji, vyhodnocuji
možnosti a pravděpodobnosti, ha?
Karta pacient. cvak. Huh, další mraky
podkategorií, ale…tohle určitě hle-
dám! 

Nastavení funkcí, hurá! Sice opět lé-
kařský žargon, ale podle SI jednotek
jsme u nastavování tlaku. cvak. jupí,
time management! Otočným čudlem
měním interval automatického měře-
ní z minut na desetiminuty, půlhodi-
ny, na hodiny až najdu… ruční měře-
ní! cvak! A teď ty alarmy. Hledám dál
v útrobách a najdu … reset alarm.
cvak! Ticho, žádné blesky! Monitor se
zeleně usmívá. jsem rodilý talent na
hračky s displejem!

Lehám si, ale fix, co zas? Proud kys-
líku u zdi na měděné trubičce syčí,
maska je ale prázdná. No jasně, vy-
padl přívod z regulátoru do masky.
Měděná trubička vedoucí kyslík z cen-
trální místnosti s jeho zásobou je za-
končena ventilem. Do něj je vešroubo-
ván regulátor průtoku s nádobkou,
kde je kyslík zvlhčován průchodem
přes nejspíše destilku, asi?

Na regulátoru je výústek a na něj už
se nasazuje pružná hadička vedoucí
kyslík do masky. A ta je mimo.

Ne, covide, tak snadno mě bez dal-
šího boje nedostaneš! Zvedám se, lapu
kyslík z regulátoru na trubce natvrdo
přímo do úst a zkoumám hadičku. je
right, není prasklá, jen ji tlak vyrazil
z nástavce. Silou i jemně á la ruční prá-
ce na, ehm, no, prostě precizně…nasa-
zuji hadičku na doraz. Maska se plní
kyslíkem. Lets go! Lehám. covid pod-
nikne poslední záškodnický výpad na
mou osobnost a z masky vytrhne tka-
loun, co mi masku drží na čumáku.
Potmě protahuju nepatrnými otvory
v plastových krajích masky…vážu uz-
líky. Klepou se ruce, ne že ne.

Zavírám oči a spoléhám na hmat.
King od the War!!!
To jsem já! V klidu zas konečně dý-

chám, saturace 98, tep 75, usínám.
Ráno jen poreferuji, že jsem se

v tom šťoural, jak a proč. Sklidím pot-
lesk, covid někde v koutě stydlivě plá-
če a kuje další pikle. Digitálně to ale už
zkoušet nebude, hajzlík!

Dívám se na sestřičku:
„Nechcete poštelovat třeba ještě ně-

co? Rentgen, cT?“
Zvonivý smích se z našeho pokoje

šíří chodbou, rezonuje mezi všemi po-
koji, a aspoň na chvilku přeruší to du-
sivé bublavé chrčení jako symbol to-
pení se ve vlastních zahleněných plí-
cích, které se z některých postelí plíži-
vě line jako memento toho, kde se
všichni nacházíme…

Pokračování zase příště
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R o Z h o v o R

V pondělí 26. 4. získali hráči Ocelářů Třinec titul. O své dojmy
z letošního play-off se podělil komentátor České televize Ro-
bert Záruba. 

Byl pro vás Třinec favoritem už na začátku play-off, nebo jste
věřil jinému celku?

Třinec patřil mezi tři týmy s největším potenciálem postupu do
finálové série. S ohledem na zkušenosti týmů z play-off byl jedním
ze dvou hlavních favoritů.

V čem byl Třinec ve finálové sérii lepší než Liberec?
Herně jistější, zdravější a disciplinovanější. Na postu brankáře

byly týmy vyrovnané, Třinec měl lepší obránce a výrazně víc ne-

bezpečných útočníků. Každý jeho útok byl schopen dostat soupe-
ře pod tlak – takovou sílu Liberec neměl.

Stala se rodinná tragédie kapitána Třince Petra Vrány fakto-
rem, který stmelil tým a pomohl k titulu?

To spíš ne. Viděl bych to spíš jako překážku, jejíž překonání po-
mohlo na začátku play-off.

Který z hráčů vás během play-off nejvíce překvapil? 
Ondřej Kacetl, který nikdy nechytal takhle dlouho sérii důleži-

tých zápasů. Dá se říct, že to byl nejpřekvapivější individuální vý-
kon brankáře od zapojení Martina Altrichtera v play-off 2004. Na-
víc s několika rekordy a sérií neprůstřelnosti ve finálové sérii.

Od koho jste naopak čekal více?
Od skoro všech hráčů Sparty mimo první útok a brankářů. Sil-

né individuality zůstaly v rozhodujících momentech na papíře –
z různých objektivních nebo i subjektivních důvodů.

Kteří hráči z  extraligy si podle vás řekli o nominaci na
mistrovství světa?

Mezinárodní hokej je trochu jiný, především v rychlosti. Na téh-
le úrovní obstojí Radan Lenc, David Šťastný, David Musil, Michal
Řepík nebo Martin Růžička.

VOjTěcH DONáT

Robert Záruba k Extralize ledního hokeje

Karel Boháček. Foto archiv autora


