
Editorial 

Zemí, protkanou světovými krize-
mi a  stále sílící nenávistí, se 

v dnešních dnech nese závan naděje. 
Společně jsme oslavili svátek svobo-
dy a připomněli si odvahu našich ro-
dičů a prarodičů, kteří se v nesvobod-
ném režimu postavili za lepší bu-
doucnost pro nás všechny. Odkaz Sa-
metové revoluce nám i po 32 letech 
připomíná křehkost a nesmírně cen-
nou hodnotu svobodné volby. Demo-
kracie dává možnost rozhodnout se 
a otevírá dveře pluralitě názorů. Dí-
ky, že můžem. Důležité však je, aby-
chom mohli všichni stejně. Do naší 
svobody musíme ve snaze o rovno-
právnost zahrnout i  zapomenuté 
hlasy, rozvíjet solidaritu a empatii 
s ohroženými skupinami. Pokračo-
vat ve snaze o celospolečenský dia -
log, který nikoho nevylučuje. 

S vybojovanou svobodou přichází 
i zodpovědnost za vlastní činy i dění 
ve společnosti. Jako občané a občan-
ky máme v demokratické společnosti 
možnost vyjádřit nesouhlas, postavit 
se za naše hodnoty a bojovat za tole-
rantnější prostředí. Jako budoucí no-
vináři a  novinářky bychom měli 
chránit demokracii, k  informacím 
přistupovat zodpovědně a psát o té-
matech, na kterých záleží. V novém 
čísle univerzitních novin Fleš nale-
znete reportáže z oslav výročí Same-
tové revoluce, postřehy z klimatické-
ho summitu v Glasgow, vzpomínku 
na hudební legendu Mira Žbirku či 
feministickou analýzu nové Bondov-
ky. 

Pokračujme v odvážném aktivis-
mu, který proměnil naši společnost 
k lepšímu. Sjednoťme se v řešení kri-
zových situací, pomáhejme si a po-
stavme se proti nespravedlnosti. Aby 
odkaz listopadu 1989 nezůstal jen 
prázdnou mantrou, musíme i dnes 
aktivně bojovat o  svobodu a  lepší 
podmínky pro všechny. 

LAURA BILÍKOVÁ
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Jeho odkaz stále žije. Foto Karolína Chlumecká

Oslava 17. listopadu se nesla v mnoha rovinách

Anketa: Co pro vás znamená 17. listopad?

Každý rok si 17. listopadu připo-
mínáme násilné potlačení stu-
dentské demonstrace v Praze, kte-
rá v roce 1989 odstartovala same-
tovou revoluci. Po celé České i Slo-
venské republice se konaly pietní 
akce a  oslavy svobody. Největší 
z nich se odehrály v Praze.  

 
Vzpomínka na Jana Opletala 
a Václava Sedláčka 
Kromě pádu komunismu si každoroč-
ně připomínáme i rok 1939, kdy říš-
ský protektor Konstantin Von Neu -
rath nechal uzavřít české vysoké ško-
ly. Vyhlášku vydal potom, co studenti 
několikrát protestovali proti nacistic-
ké okupaci. Na jedné z demonstrací 
byl zastřelen mladý dělník Václav Se-
dláček a zraněn student medicíny Jan 
Opletal, který na následky později ze-
mřel. 

Pietní shromáždění k uctění jejich 
památky se konalo brzy ráno před 
Hlávkovou kolejí na Albertově. Před 
občany promluvil bývalý prezident 
Václav Klaus, rektor Univerzity Karlo-
vy Tomáš Zima, předseda Studentské 
komory Rady vysokých škol Michal 
Farník. Exprezident Klaus se k listopa-
du 1989 vyjádřil takto: „My, ke kterým 
17. listopad 1939 dodnes nepřestal na-
léhavě promlouvat, my, kteří jsme ak-
tivně prožili události listopadu 1989, 
začínáme mít obavu, že se navracejí ča-
sy, o nichž jsme si mysleli, že se už nik-
dy vrátit nemohou.“ Narážel tím na 
současná epidemiologická opatření. 
Mimo to ve svém projevu zpochybnil 
globální oteplování a zásluhu studentů 
na pádu komunistického režimu. 

Účastníci se po skončení akce pře-
sunuli do Žitné ulice k Památníku Ja-
na Opletala a Václava Sedláčka, kde 
studenti položili věnce k  uctění pa-
mátky.  

Oslava svobody na Národní třídě 
Hlavní vzpomínkové akce na 17. listo-
pad 1989 se symbolicky uskutečnily 
na Národní třídě. Již od časného rána 
chodili politici i veřejnost k památní-
ku klást věnce a  zapalovat svíčky. 
Dobrovolníci v informačních stáncích 
rozdávali trikolory. Během dne zde 
uctily památku tisíce lidí. Národní tří-
da byla několikatisícové návštěvnosti 
uzpůsobena. Zastavila se doprava a na 
hladký průběh celého dne dohlížela 
policie. 

Spolek Díky, že můžem ve spolu-
práci s organizací Post Bellum vytvořil 
venkovní galerii. Výstava Střípky his-
torie vinoucí se středem Národní třídy 

připomínala nejdůležitější události ro-
ku 1989 vrcholící sametovou revolucí. 
V  přistaveném vozidle s  označením 
Veřejné bezpečnosti probíhala zvuko-
vá instalace složená z  výpovědí de-
monstrantů i příslušníků zasahujících 
složek. 

V  17 hodin a  11 minut zazněla 
Modlitba pro Martu symbolicky v po-
dání slovenské zpěvačky Jany Kirsch-
ner z balkonu paláce Metro. Spolu s ní 
se v českých barvách rozsvítilo něko-
lik významných pražských budov, me-
zi nimi například Petřínská rozhled-
na, Tančící dům či Žižkovská televizní 
věž a mnoho dalších míst po celé Čes -
ké republice. 

 
Za svobodu jinak 
Symbolického data 17. listopadu vy-
užili i odpůrci vládních proticovido-
vých opatření. Demonstrace svolaná 
hnutím Otevřeme Česko – Chcípl 
PES se konala na Staroměstském ná-
městí po 15. hodině.   
Podle odhadů policie se akce zúčast-
nilo 10 tisíc lidí, valná většina z nich 
odmítala nosit  respirátor. Řečníci kri-
tizovali rozhodování vlády v boji proti 
šíření korona viru a  označovali jej 
 jako protiústavní. Mezi demonstru -
jícími se objevovala hesla jako „Svo-
boda je cennější než zdraví“ či „Justič-
ní a  komunistická mafie podporuje 
organizovaný zločin na našich dě-
tech“. 

Koncert pro budoucnost a  vizio -
nář Havel 
Celodenní oslavy vyvrcholily na Vác-
lavském náměstí Koncertem pro bu-
doucnost. Na pódiu pod sochou svaté-
ho Václava se od odpoledních hodin 
střídala hudební vystoupení předních 
českých a slovenských umělců. 

Hlavní část programu v  půl osmé 
večer zahájil proslovem o  svobodě 
a naději hologram prezidenta Václava 
Havla vytvořený pomocí moderních 
technologií. 

I zde zazněla Modlitba pro Martu, 
tentokrát v podání Ivy Bittové. Během 
následujícího hudebního programu 
byla mimo jiné vzdána pocta Miro 
Žbirkovi. Koncert zakončila ve 22 ho-
din Aneta Langerová. 

MARKÉTA PRAUZKOVÁ, KATEŘINA 
EBRLOVÁ, LENKA KUŘILOVÁ 

 
 

Andrea, 20 let, studentka Arts ma-
nagement 
17. november pre mňa znamená pre-
sne tú slobodu, ktorú cítim teraz. 
Všetci v tomto ohľade držíme spolu. 
 
Silvestr, 23 let, student 
Já si myslím, že to je věc, kterou hodně 
lidí bere jako samozřejmost. Ale vlast-
ně je hrozně fajn, že máme tady tu 
možnost vůbec vyjít do ulic a svobod-
ně projevit myšlenky, se kterýma tře-

ba já osobně nesouhlasím. Líbí se mi, 
že žijeme v době, kdy i lidi, kteří tady 
pochodovali proti vakcinaci, můžou 
vyjádřit svůj názor. 
 
Ivan, 62 let, ředitel společnosti 
17. listopad pro mě znamená úplně 
všechno. Byl to absolutní zlom v mém 
životě, něco, co jsme absolutně neče-
kali, že může nastat a ono to fakt na-
stalo. Začalo to Gorbačovem, ale i tak 
jsme si říkali, to není možné, ti naši 

ptáci to stejně zasabotujou a ono ne. 
Prostě absolutní bomba, od té doby je 
život do 17. listopadu ’89 a život od  
17. listopadu 1989. 
 
Vláďa, 70 let, tiskař v důchodu 
Vzhledem k  tomu, kolik mi je, tak 
jsem to dost aktivně prožil. Pro mě to, 
zaplať pánbůh, znamená začátek kon-
ce režimu, ve kterém jsem se narodil, 
a jsem rád, že jsem se dožil toho, že už 
není. To je pro mě 17. listopad. 

Roman, 43 let, doktor antropolo-
gie 
17. listopad pro mě znamená strašně 
moc. Je to předěl starého a mladého. 
Z  nesvobody do svobody. I  když mi 
tenkrát bylo dvanáct, tak mi bylo jas-
né, že lidi už nechcou šedost ale něco 
volnějšího. Bylo vidět, i u nás v Hrani-
cích, že konečně nastal volný duch.  
 
Marie, 75 let, výtvarnice v důchodu 
17. listopad je pro mě předěl v mém ži-

votě, protože jsem pochopila, že ten 
režim, který tady byl, je prostě od ďáb-
la a  je potřeba boží zásah, aby se to 
změnilo. Viděla jsem to jako vyslyšení 
modliteb ode mě, mých vrstevníků 
a prarodičů. Ti ještě zažili časy pánů 
prezidentů Masaryka a Beneše. Takže 
jsem děkovala pánu bohu, že se to sta-
lo. A taky, že se v našem národu proje-
vila odvaha změnit ty věci a mladý lidi, 
že se toho ujali. 

MARKÉTA PRAUZKOVÁ

Světlo pro svobodu. Foto Karolína Chlumecká Na věčnou památku. Foto Karolína Chlumecká



Fiala odtajnil jména členů 
 budoucí vlády 
Předseda vítězné koalice SPOLU Petr Fiala ve 
středu představil prezidentu Miloši Zemanovi 
seznam kandidátů na ministerské posty. S jed-
ním jménem hlava státu nesouhlasí. Zeman chce 
Fialu jmenovat do funkce premiéra 26. listopa-
du. 
 
Situace se nelepší, čísla 
 pozitivních rostou 
Ve státní svátek přibylo 14 119 nových případů 
covidu-19. Je to sice o 8 tisíc méně než v úterý, 
kdy testy odhalily rekordních 22  479 pozitiv-
ních, ale více než minulou středu. V nemocnicích 
je aktuálně hospitalizováno 4440 osob s korona-
virem. 

Testy už stačit nebudou 
Vláda od pondělí zavede obdobu tzv. bavorské-
ho modelu. K prokázání bezinfekčnosti bude po-
třeba očkování nebo potvrzení o prodělání ne-
moci. Platnost antigenních i PCR testů se zruší. 
To nebude platit pro děti do 18 let, rozočkované 
a lidi, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou 
nechat očkovat. Ti mohou dále využívat PCR tes-
ty. Výjimku dostanou i  zaměstnanci a  klienti 
zdravotnických zařízení, u nichž budou nadále 
uznávány antigeny. 
 
Zemanovo propuštění z nemoc-
nice lze očekávat velmi brzy 
Prezidenta Miloše Zemana v blízké době lékaři 
propustí z Ústřední vojenské nemocnice. Zeman 
to uvedl v rozhovoru pro televizi Nova. Přesné 
datum zatím není známé, roli bude hrát jeho 
zdravotní stav. V pondělí 15. listopadu doktoři 
přeložili hlavu státu na lůžko dlouhodobé péče. 
 
Jednání o dolu Turów pokračuje 
Česko zamítlo další polský návrh o dolu Turów. 
Na Twitteru to v úterý uvedla mluvčí minister-
stva životního prostředí Petra Roubíčková. Dle 
jejích slov nebyl přijatelný pro současné vedení 
resortu, ministerstvo zahraničí ani pro předsta-

vitele Libereckého kraje. Na výsledném řešení by 
se navíc měla podílet i nově vznikající vláda. 
 
Čaputová zavítala do Prahy 
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v úterý 
navštívila Prahu. Do Česka ji pozval předseda 
horní komory Parlamentu Miloš Vystrčil, od ně-
hož získala stříbrnou pamětní medaili. Nejvyšší 
ocenění Senátu obdržela za mimořádnou péči 
o svobodu, pravdu, politickou kulturu a vládu 
práva. Čaputová se setkala i s hospitalizovaným 
prezidentem Milošem Zemanem. V  předvečer 
výročí 17. listopadu položila květiny u památní-
ku na Národní třídě. 

Rozpočet Evropské unie schválen 
Parlament EU a zástupci členských zemí odsou-
hlasili rozpočet na rok 2022. Bude činit skoro 
170 miliard eur, v přepočtu 4,3 bilionu korun. 
Loni  byl rozpočet stanoven na 165 miliard eur. 
Část peněz se využije ve zdravotnictví pro boj 
s covidem-19, dále pro rozvoj výzkumu a moder-
nizaci ekonomik. 
 
Dvě české restaurace obdržely 
Michelinskou hvězdu 
Pražské restaurace Field a La Degustation Bo -
hême Bourgeoise obhájily cenu společnosti Mi-
chelin. Obě získaly jednu hvězdu, ale žádný nový 
podnik se k nim nepřipojil. Ocenění dnes zveřej-
nila organizace Michelin ve svém gastronomic-
kém průvodci. LENKA KUŘILOVÁ
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Tisíce lidí vyšly do ulic Glasgow, aby apelovaly na světové lídry. Foto: dw.com

Demonstrace na Staroměstském náměstí. Foto archiv
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Včerejší sedmnáctý listopad jako 
svátek svobody vybízel kromě 
oslav demokracie také ke komen-
tování současné politické a epide-
miologické situace. V centru Prahy 
se konalo nespočet demonstrací.  
Již tradiční byla akce pořádaná Mili-
onem chvilek pro demokracii na Sta-
roměstském náměstí ve 12.00. Po ní 
ve tři hodiny odpoledne následovala 
demonstrace hnutí Chcípl PES, usku-
pení, které se vymezuje proti korona-
virovým opatřením. Účastnilo se jí 
přes 10 000 lidí. Asi netřeba dodávat, 
že na akci nebyly dodržovány rozestu-
py a nikdo z demonstrantů neměl na-
sazený respirátor. V úterý přitom Čes -
ko zaznamenalo 22 479 nově nakaže-
ných, což je nejvíce od letošního břez-
na. Odpůrci roušek volali po osobní 

svobodě, která je podle nich současný-
mi opatřeními omezována. Jejich réto-
rika je radikální a odmítavá. Říkají ne 
očkování i karanténě, ale alternativní 
řešení nemají. Jejich přístup destabili-
zuje společnost a zamítá racionální 
debatu. 

V současné době se návštěvníci mu-
sejí prokázat v restauracích, službách 
a na hromadných akcích antigenním 
či PCR testem. To by ale mělo skončit. 
Od pondělí pravděpodobně začne pla-
tit takzvaný bavorský model epidemi-
ologických opatření. Negativní test 
nebude stačit. Jedinou možností tedy 
bude prokázat se proděláním nemoci 
nebo očkováním. Takové opatření ne-
očkované velmi znevýhodňuje. Ale ne-
máme jiné lepší nástroje, aby se ne-
opakovala uzávěra z počátku letošní-

ho roku. Současně probíhají kampa-
ně, které k očkování motivují. Očko-
vaných je i tak stále málo – něco přes 
60 procent.  Česká republika zatím 
patří ke státům s mírnějšími opatření-
mi. Například Rakousko zavedlo pro 
neočkované desetidenní karanténu. 
Pokuta za porušení dosahuje částky 
až 1400 eur. 

Staroměstské náměstí je pro Čechy 
velmi symbolickým místem.  V březnu 
náměstí zaplnilo 25 tisíc křížků, jeden 
za každou oběť koronaviru. Vidět tedy 
totožné náměstí zaplněné lidmi, kteří 
odmítají řešení, je smutné. Mávání 
vlajek, cinkání klíči a volání po svobo-
dě zůstalo od listopadu 1989 stejné, 
jenže hodnoty, za které se bojovalo, se 
rozmělnily. 

JANA STAŇKOVÁ

„Pokud nezačneme brát klimatic-
kou změnu vážně dnes, zítra už 
bude příliš pozdě na to, aby tak 
učinily naše děti.“ Věta, která za-
zněla v emotivním projevu Borise 
Johnsona na úvod světové konfe-
rence OSN o  změnách klimatu 
2021 (COP26). Odehrála se ve skot-
ském Glasgow od 31. října do 
12. listopadu a měla přinést reálné 
odpovědi na klimatické výzvy, kte-
rým svět v současnosti čelí.  

Konference v Glasgow navazovala 
na tu z  Paříže. Tam se světoví lídři 
v roce 2015 shodli, že je třeba zabránit 
nárůstu průměrné teploty většímu 
než 1,5 °C ve srovnání se stavem před 
průmyslovou revolucí. Překročení té-
to meze by to totiž znamenalo nevrat-
né změny v přírodních systémech a re-
álnou hrozbu pro naší existenci na té-
to planetě. Extrémní výkyvy počasí, 
sucha a tání ledovců – to jsou jen jed-
ny z hlavních, stále dokola omílaných 
důsledků klimatické krize. Zvýšení 
hladiny světového oceánu přímo 
ohrožuje celou řadu států. Příkladem 
může být drobný ostrovní stát Tuval 
v Tichém oceánu, kterému brzy hrozí 
úplné potopení. Právě zástupci Tuva-
lu byli na konferenci hodně slyšet. Od-
pověď ze strany světových velmocí 
však nelze pokládat za uspokojivou. 
Často se totiž pohybovala spíše v ab-
straktní rovině, než aby nabídla plán 

Klimatická konference: Zase se více mluvilo, než konalo

konkrétních kroků a dat, kdy dojde 
k jejich uskutečnění. 

Setkání COP26 sami politici pre-
zentovali jako poslední šanci zvrátit 
nepříznivý vývoj změny klimatu. 
Mnoho lidí konferenci očekávalo s na-
dějí, podpořenou silnými slovy státní-
ků a odborníků. S postupujícím prů-
během konference však bylo jasné, že 
přiblížit se vysněné metě jednoho 

a půl stupně bude prakticky nemožné. 
Do dnešního dne se průměrná teplota 
zvedla už o  1,1 °Celsia a  zastavení 
trendu by znamenalo radikální, fi-
nančně velmi nákladné zásahy do zá-
kladních struktur velkých světových 
ekonomik. 

Do centra dění se kromě představi-
telů jednotlivých států sjely i tisíce ak-
tivistů z celého světa. Svými protesty 

se snažili zvýšit tlak na zasedající a při-
mět je k razantnějším krokům. Mimo 
jiné však poukazovali i na nerovnost, 
která se s klimatickou krizí pojí. Za-
tímco vyspělé ekonomiky vypouští do 
vzduchu emise, řada rozvojových zemí 
čelí jejich důsledkům v podobě dras-
tických výkyvů počasí. Pomoci by jim 
měly finance ze Zeleného klimatické-
ho fondu OSN. Slíbená částka sto mi-

liard dolarů do roku 2020, kterou se 
zavázaly přispět vyspělé státy na zá-
kladě dohody v Paříži, však dodnes ne-
byla plně vyplacena. 

U řečnického pultíku „zazářil“ i čes -
ký premiér v  demisi Andrej Babiš. 
V projevu zkritizoval Zelenou dohodu 
pro Evropu, aniž by představil jakýko-
liv konstruktivní návrh řešení problé-
mu. Asi se nelze divit, že si tím příliš-
nou popularitu na mezinárodním poli 
nezajistil. „Evropská unie nemůže do-
sáhnout ničeho bez zapojení největ-
ších znečišťovatelů, jakou jsou Čína 
a Spojené státy americké,“ řekl. O tom 
jistě nelze polemizovat. Je to však dů-
vod vzdát snahy o  posun správným 
směrem? 

Navzdory řadě neurčitých stanovi-
sek, která žádný zázračný pokrok ne-
slibují, přinesla nakonec konference 
i několik úspěchů. Řadí se k nim jistě 
dohoda o zastavení odlesňování v pra-
lesních oblastech, redukce skleníko-
vého plynu metanu, omezování uhlí, 
či překvapivá dohoda o  spolupráci 
mezi Čínou a Spojenými státy. Lídři se 
také dohodli na další mezinárodní kli-
matické poradě, která by se měla ko-
nat už příští rok v Egyptě. Těžko říct, 
zda se z ní stane nová „poslední šan-
ce“, anebo už bude tentokrát opravdu 
příliš pozdě. 

ELIŠKA VOLENCOVÁ

Nejsme ovce, volaly tisíce odpůrců očkování na demonstraci hnutí Chcípl PES 



V devět večer 16.listopadu je už 
pořádná zima a venku tma. Při-
cházím k pasáži vedoucí do praž-
ské Lucerny, ale dlouhá fronta 
napovídá, že se budu muset vrá-
tit zpátky do Vodičkovy ulice. 
Řadím se na konec řady, kterou 
tvoří především vrstevníci mých 
rodičů.  

Jak postupujeme směrem ke 
vstupu do Lucerna Music Baru, sku-
pinky za mnou i  přede mnou se 
zvětšují. Polibky na tváře, vřelými 
objetími nebo jen nadšeným výkři-
kem „No nekecej, koho to vidím?!“ 
a  „Nazdár“ se zdraví a  vítají staří 
přátelé. S úsměvy od ucha k uchu se 
ujišťují, že se nemohou dočkat, že si 
“zatrsají” na Bulhary a  Zhublas. 
Právě dnes totiž klub ožívá už dru-
hým ze série tří listopadových vý-
ročních koncertů J.A.R...  

 
Po dvouletém čekání 
Nemísí se tu jen hudební žánry 
funk, rock a rap, ale jsou to právě fa-
noušci, kteří si kvůli pandemii na 
ikonický koncert museli počkat dva 
roky. Z “mladé” po revoluci naroze-
né generace je nás tu pár – chováme 
k J.A.R. výjimečný vztah možná pro-
to, že jsme na jejich albech díky ro-
dičům vyrostli, nebo jsme praví 
 undergroundoví fajnšmekři. Ovšem 
zcela s přehledem dominují ti, kteří 
17.listopadu ’89, shodou okolností 
přesně v den, kdy kapela oficiálně 
vznikla, na Národní třídě skutečně 
stáli a s nadějí se dovolávali svobo-
dy. O to víc je pro ně tahle událost 
symbolická.  

V tento den se totiž rok, co rok, 
promění zpátky v nadšené a možná 

trochu naivní studenty plné opti-
mismu. Odloží na chvíli všechnu 
svou vážnost a škrobená saka, těžké 
počítače plné tabulek a grafů necha-
jí v  kanceláři za zabouchnutými 
dveřmi. V tmavém roláku a džínách 
se potkávají se starou partou, aby 
“zapařili” na kontroverzní texty 
a  nestárnoucí hudební doprovod, 
jako by se nic nezměnilo. 

 
Pleš na pleši 
Scházím po schodech dolů, kolem 
mě proudí davy, ale nikam se netla-
čím a zastavuji až za okrajem hlediš-
tě. Znovu se rozhlížím, fascinovaná 
tím, jak to i pozdní padesátníci umí 
rozbalit. Přemýšlím, že bych frázi 
„hlava na hlavě“ mohla skoro pře-
tvořit v „pleš na pleši“, což by zrovna 
teď těmhle nadšeným strýčkům ani 
zachovalým dámám určitě nevadilo. 
Proto, aby se chvíli nebrali tolik váž-
ně, jsou teď a tady.  

Na pódium nastupuje kapela. 
Dav se najednou zcela semkne 
a pro pukne v hlasité ovace. Přesto, 
že si Michael Viktořík musí rýpnout 
a postěžovat, že nikoho neslyší, pu-
blikum je nepochybně tady – při-
praveno na jindy nemístné vtipy Oty 
Klempíře, kterým se ale všichni dob-
rovolně přišli společně zasmát. 
 Barevné reflektory se rozkrouží, 
 Roman Holý s nepřehlédnutelnými 
kadeřemi pokyne na pozdrav a use-
dá za klávesy. Dan Bárta se napije 
z lahve zářivě modré tekutiny, zhlu-
boka se nadechne a sálem se roze-
zní jeho výjimečný zpěv. Energií na-
bitá show začíná – dnes jako před 
třiceti lety. 

ANNA SUCHÁNKOVÁ 
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Nemoderný chalan, ktorý vynikol 

Meky Žbirka. Foto archiv

Je to už viac ako týždeň, čo Sloven-
sko a Česko zasiahla nečakaná 
smutná správa o tom, že v stredu 
10. novembra zomrel obľúbený 
Slovenský spevák Miro Žbirka. Je-
ho fanúšikovia na neho aj niekoľ-
ko dní po zarmucujúcej správe 
spomínajú nie len na sociálnych 
sie ťach, ale sviečky pribúdajú aj na 
rôznych miestach, ktoré sa spájajú 
s  jeho životom. Jedno z  takýchto 
pietnych center vzniklo aj na Žbir-
kovom obľúbenom mieste v Brati-
slave, kde ako tínedžer sedával 
a hral kamarátom na gitare.  

Na Mekyho nespomína iba generá-
cia jeho rovesníkov, či tých, ktorí svoje 
tínedžerské roky prežívali spolu s ním 
a dospievali zároveň s jeho hudbou. 
Takzvaný piaty slovenský člen The 
Beat les sám seba nazval nemoderným 
chalanom, no jeho nadčasová hudba 
a  originálne texty, nezameniteľný 
 humor a  postoje a názory dokazujú 
presný opak. Prišiel do módy už v ro-
ku 1969, kedy sa prvýkrát objavil na 
scéne, ešte modernejším sa ale stal  
po revolúcii a z trendu nevyšiel dote-
raz. 

 
Navždy mladý 
Výrazne sa dotkol aj nás, tých neskôr 
narodených, ktorí sme možno nevy-
rastali v dobe, kedy jeho najväčšie hity 
vznikali, ale aj napriek tomu sprevád-
zali náš život odmalička. Už od det-
stva s ním hľadáme stratenú Atlantí-
du, prvý rozchod nám mnohým po-
máhala prežiť pesnička Prvá a pri tá-
borákoch nikdy nemohli chýbať pies-
ne ako Biely kvet či 22 dní. A tak ne-
bolo prekvapením, keď v stredu večer 
zaplavili sociálne siete spomienky na 
Mekyho a  keď v  podniku, kde sme 
práve so spolužiakmi sedeli po zvyšok 

Před měsícem měla premiéru v po-
řadí dvacátá pátá bondovka Není 
čas zemřít, kde hlavní postavu Ja-
mese Bonda naposledy ztvárnil 
britský herec Daniel Craig. Teď při-
chází otázka, kdo bude příští Ja-
mes Bond. 

Nabízí se spousta talentovaných 
herců, kteří by mohli roli po Craigovi 
převzít. Je to například Tom Hiddles-
ton, který je známý jako Loki z Marvel 
filmů, nebo Richard Madden, kterého 
diváci znají třeba jako Robba Starka 
ze Hry o trůny. Je tady ale i možnost, že 
by příští James Bond mohla být žena.  

V hlavních rolích akčních filmů že-
ny prakticky nenajdeme. Scénáristé 
zatím nepřišli s  hrdinkou, která by 
mohla být vzorem pro dnešní generaci 
dívek. Publiku ale takové filmy chybí, 

a tak vznikl nápad, že by příští James 
Bond mohla být žena. Je potupné, že 
musíme přepsat sedmdesát let starou 
postavu, abychom se dočkali ikonické 
ženské protagonistky. Bohužel by-
chom si takovým krokem ale spíše 
ublížili. Feminismus je v současnosti 
často špatně vykládán jako snaha nac-
pat všude ženy bez ohledu na jejich 
schopnosti. Změněním legendární po-
stavy, kterou milují všechny generace, 
bychom k rozšíření tohoto názoru je-
nom pomohli. To nám potvrdil i ne-
dávný výbuch emocí diváků, když 
společnost DC Comics oznámila, že 
nejnovější Superman bude bisexuál.  

 
Lepší vedlejší postavy 
Ve filmu Není čas zemřít se objevuje 
několik vedlejších ženských postav. 

Nejzajímavější z nich je nová agentka 
007, Nomi. Ta převzala Bondovo číslo 
po jeho odchodu. Zahrála si ji britská 
herečka Lashana Lynch a její role se 
opravdu povedla. Do příběhu byla do-
sazena s  citem, byla vtipná, byla 
schopná a nic z toho nám nemusela 
dokazovat svým vzhledem, jako to 
u ženských postav v akčních filmech 
bývá. Navíc právě ona je jednou 
z možností, jak by se do ústřední role 
bondovky mohla dostat žena. Sám 
Daniel Craig navrhl, aby příští film byl 
o souboji dvou možných agentů 007. 

Jako přítelkyně Jamese Bonda se 
představila francouzská herečka Léa 
Seydoux. Ta se objevila už i v minulém 
díle a  nikoho asi nepřekvapí, že je 
o  sedm náct let mladší než Daniel 
 Craig. Z nějakého důvodu totiž muži 

nad čtyřicet let ve filmech nemívají 
stejně starou manželku.  

Scénáristi si ale neodpustili ani sexy 
agentku s  pistolí za podvazkem. Ta 
spolu s Bondem vyrazila v utajení na 
večírek. Zahrála si ji kubánská hereč-
ka Ana de Armas a splnila všechno, co 
měla. Byla opravdu nádherná a oprav-
du nereálná. Výstřih jejích šatů se 
u  břicha málem potkával s  rozpar-
kem, boty měla na úzkých podpat-
cích, vlasy rozpuštěné a na rtech čer-
venou rtěnku. To všechno by bylo do-
konalé, kdyby takhle oblečená neza-
čala i  bojovat. Nereálné standardy 
krásy pro nás nejsou nic nového, 
problémem ale je, když se promítají 
do filmových postav, které si často do-
spívající berou za svůj vzor. Patnácti-
letá holka pak jde na svůj první ples 

a představuje si, že přesně takhle bude 
vypadat. Postupně ale zjišťuje, že si 
musí neustále hlídat výstřih, že se jí na 
podpatcích občas prolomí nohy, že se 
rozpuštěné vlasy lepí na rtěnku a že se 
po chvíli tance může i zpotit.  

 
Co dál? 
Ženské role se od dob prvního Bonda 
opravdu posunuly. Důkazem toho je 
i film Black Widow, který zbořil spous-
tu stereotypů o superhrdinkách. A už 
jenom fakt, že se vůbec spekuluje 
o možnosti ženského Bonda, je velký 
pokrok. Možná že v příští bondovce 
uvidíme ženu v hlavní roli, ale na ori-
ginální film se silnou ženskou posta-
vou si určitě budeme muset ještě po -
čkat.  

MARKÉTA PRAUZKOVÁ

Již od Casino Royale, prvního z pě-
ti filmů s agentem Jamesem Bon-
dem, ve kterém si zahrál Daniel 
Craig, se nám tvůrci snažili uká-
zat, že náš milovaný britský špion 
není tím, kým býval. Už není tím 
superzabijákem a  alfa samcem, 
který bez jakýchkoliv větších šrá-
mů a krvavých skvrn na svém oble-
ku porazí kdejakého padoucha 
a  během toho ještě svede téměř 
každou ženu. Naopak se tak v po-
sledních filmech agent 007 postup-
ně polidšťoval a tato transformace 
byla dovršena v nejnovějším sním-
ku Není čas zemřít.  

Ještě pár let nazpět by jistě máloko-
ho napadlo, že uvidíme Bonda jako 

věrného přítele a  milujícího otce. Je 
pochopitelné, že tento přístup fanouš -
ky rozdělil na příznivce a odpůrce.  

Každopádně lze s čistým svědomím 
konstatovat, že postupná proměna 
007 je dobře vystavěná a dává smysl 
i v posledním snímku. O filmu se sice 
nedá říct, že by byl nepovedený, na 
druhou stranu se tvůrci bohužel do-
pustili mnoha chyb a nedotažeností. 

Základní kostra příběhu je klasic-
kým klišé vlastním mnoha jiným po-
kračováním akčních filmů, kdy se 
hlavní hrdina snaží konečně si navždy 
odpočinout od své práce. Jenže okol-
nosti mu to nedovolují, takže je donu-
cen se vydat na svou poslední akci. 
Přijde mnoho zvratů a  emocionálně 

vypjatých chvil, které mnohdy jako by 
až skoro vypadly z melodramatu. Děj 
neobsahuje žádné ani trochu objevné 
scénáristické nápady, na druhou stra-
nu to snad ani nikdo od tohoto počinu 
nečekal. A například až téměř hororo-
vý úvod snímku se znatelným náde-
chem severských krimi patří k tomu 
nejlepšímu, co šlo minimálně v  mo-
derních bondovkách doposud vidět.   

Co rozhodně ale vytýkat lze, jsou 
některé detaily příběhu, které působí 
poněkud nedotaženě. Například mo-
tivace hlavního záporáka zde není vy-
světlena tolik, jak by divák potřebo-
val. Takových děr a nedomyšleností je 
ale ve filmu víc a je tak těžké se do něj 
pořádně ponořit. Navíc film příběhově 

výrazně navazuje na předchozí bon-
dovku Spectre. Pokud si děj moc ne-
pamatujete, případně jste snímek vů-
bec neviděli, váš zážitek z Není čas ze-
mřít bude neúplný. 

Vizuální stránka se rozhodně řadí 
k pozitivům. Ocenění hodná je také 
rozmanitost lokací, ve kterých se film 
odehrává. Podíváme se totiž do Itálie, 
Karibiku, Anglie, Skotska, Norska 
a na Faerské ostrovy. Akční scény jsou 
opět velmi efektní, a kromě samotné 
akce a  hezké krajiny si divák užije 
i krásná auta. 

Vyznění scén navíc podpoří hudba 
Hanse Zimmera, která sice není kdo-
víjak monumentální, ale hezky podtr-
huje atmosféru filmu starými známý-

mi i  novými motivy a  krásně se do-
plňuje s ostatními složkami filmu. 

Z hereckých výkonů lze především 
vyzdvihnout Daniela Craiga jako za-
tím „nejlidštějšího“ Bonda, který pů-
sobil v roli opravdu uvěřitelně. Rami 
Malek jakožto hlavní záporák Lyutsi-
fer Safin navzdory slabému scénáři ta-
ké odvedl dobrou práci.  

Není čas zemřít není rozhodně 
špatným zakončením Craigovy bon-
dovské éry, ovšem je také nutno po-
dotknout, že ze všech filmů této série 
je tento asi tím nejslabším. Každopád-
ně uvidíme, kam se Bond bude ubírat 
dál, konec tohoto snímku nám záměr-
ně příliš nenapověděl. 

ADAM HEMELÍK

večera, hrali z jukeboxu jeho najzná-
mejšie piesne. 

Svojou genialitou a originalitou stal 
sa vzorom a múzou pre mladších tex-
tárov a spevákov. Mnohí z nich, ako 
napríklad slovenská speváčka Katarí-
na Knechtová, či český spevák Tomáš 
Klus, uznávajú, že aj v  ich tvorbe sa 
dajú nájsť prvky, ktoré boli inšpirova-

né práve Žbirkou. Bol to človek so vše-
obecným rešpektom a úctou a  bude 
trvať ešte dlhú dobu, kým sa na slo-
venskej a  českej scéne znova objaví 
 niekto s podobne veľkým viacgenerač-
ným vplyvom. Zároveň verím, že naša 
generácia nie je tou poslednou, ktorá 
bude poznať a obdivovať jeho diela. 

KRISTÍNA KUZMÍKOVÁ

Daniel Craig se naposledy představuje v nejemocionálnější bondovce

Potřebuju, abychom přestali předstírat, že se na jehlách dá běhat

Starci na J.A.R.
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Tomáš Etzler. Foto archiv

Kdo vyhraje? Foto archiv

Co jsem to proboha udělal?

Letošní sezóna Formule 1 pomalu 
vrcholí a s tím se pojí nejen souboj 
o titul mistra světa, ale také bitva 
o umístění v Poháru konstruktérů. 
Stane se Verstappen poprvé šam -
pionem? Dokáže se McLaren ještě 
dostat na třetí příčku? A jakou mo-
tivaci mají další týmy do zbývajících 
závodů? 
 
Verstappenův náskok 
Současný rozdíl mezi Maxem Verstap-
penem a Lewisem Hamiltonem činí 14 
bodů. Do konce sezony zbývají ještě 
tři závodní víkendy a náskok se může 
lehce rozplynout. Hamilton po vítěz-
ství v Brazílii vyslal jasnou zprávu: ješ-
tě není zdaleka konec. Navíc s nově 
nasazeným spalovacím motorem bylo 
jeho auto na rovinkách naprosto bez-
konkurenční. 
 
Vzrušující nepředvídatelnost 
Po Velké ceně São Paula mohlo mno-
ho fanoušků nabýt dojmu, že šlo o zlo-
mové vítězství a Hamiltona s jeho ra-
ketovým Mercedesem půjde jen těžko 
zastavit. Může to být pravda, ovšem 
chtěl bych trochu uklidnit příznivce 
Red Bullu a Maxe Verstappena. Ten 
má stále bodový náskok, a  navíc se 
v posledních závodech podíváme na 

okruhy, kde Formule 1 nikdy nejezdi-
la. V případě Kataru a Saúdské Arábie 
se tedy řítíme do velkého neznáma 
a odhadnout, který tým bude mít na-
vrch, je v podstatě nemožné. Poslední 
závod v Abú Dhabí je taky těžké před-
povídat, jelikož okruh Yas Marina pro-
šel výraznými změnami. Taková nevě-
domost je přesně to, co jako fanoušci 
královny motorsportu milujeme. 
 
Ferrari jako favorit 
Nebojuje se ovšem zdaleka jen o pr-
venství v šampionátu. Mimo Red Bull 
a Mercedes, kteří se přetahují o vedení 
v  Poháru konstruktérů, tady máme 
i další zajímavé bitvy. O třetí příčku 
bojují McLaren a Ferrari. V průběhu 
sezóny byly oba týmy nesmírně vyrov-
nané, ovšem v posledních několika zá-
vodech se misky vah naklánějí více na 
stranu stáje z Maranella. Ferrari nasa-
dilo vylepšenou pohonnou jednotku, 
a od té doby McLaren pravidelně po-
ráží. Přestože nechci být poslem špat-
ných zpráv pro fanoušky papájově 
zbarvených monopostů, musím kon-
statovat, že na zvrat v boji o třetí pří-
čku to úplně nevypadá. Jistě, stát se 
může cokoliv, ale v současné situaci je 
pro mě favoritem italský tým.  
 

Rozhodovat budou tratě 
O  pátou příčku bojují týmy Alpine 
a AlphaTauri, které jsou na tom mo-
mentálně bodově naprosto vyrovna-
ně. Zde je jakákoliv predikce velice 
složitá, jelikož Pierre Gasly dokáže 
s vozem italské stáje zajíždět naprosto 
skvělé výsledky, jeho týmový kolega 
Júki Cunoda má proti tomu velmi ne-
vyrovnané výkony. U francouzského 
týmu Alpine jsou na tom oba jezdci 
výkonnostně relativně podobně. Mů-
že tedy záležet jen na tom, jak budou 
oběma týmům vyhovovat jednotlivé 
tratě.  
 
Ostatní týmy a parádní podívaná 
Co se týče zbytku startovního pole, na 
žádný velký souboj to nevypadá. As-
ton Martin má svou pozici prakticky 
jistou a  Sebastian Vettel s  Lancem 
Strollem tak budou bojovat jen o své 
vlastní umístění v  rámci hodnocení 
jezdců. Americký tým Haas je na po-
slední pozici a šance, že se na tom ně-
co změní, je téměř nulová. Williams 
a  Alfa Romeo si svá umístění také 
pravděpodobně udrží. 

Poslední tři závody rozhodnou 
o všem a určitě se bude na co dívat. 
Čeká nás neskutečně vyrovnaná bitva 
o titul i souboje ve středu pole. Nicmé-

Nobelova cena je nádejou, že spoloč-
nosť ako celok smeruje k rozumnej-
ším a progresívnejším zajtrajškom. 
Už viac ako jedno storočie získavajú 
intelektuálne kapacity z celého sve-
ta uznanie s pečiatkou múdrosti Al-
freda Nobela.  

Tohtoročné prestížne Nobelove ce-
ny za mimoriadne vedecké objavy 
a spoločenský prínos sú už rozdané. 
Oznámenie o  získaní ceny prebehlo 
od 4. do 8. októbra. Každoročne sa 
slávnostne odovzdávajú 10. decembra 
ako pietna pripomienka úmrtia zakla-

dateľa ceny. Laureáti a laureátka si ich 
kvôli pandemickej situácii prevezmú 
vo svojich rodných krajinách. 

 
Viera vo vedu a pokrok 
Prvé udelené ceny sa niesli v znamení 
vedy začínajúc ocenením za medicínu 
a  fyzioterapiu. Prestížnu nobelovku 
získali za výskum receptorov teploty 
a hmatu David Julius a Ardem Patapu-
tian. Porota tento rok ocenila aj poro-
zumenie komplexným systémom 
v oblasti fyziky Giorgia Parisiho za ob-
javenie vzorcov, ktoré koordinujú ná-

hodné fyzikálne procesy, a  vedeckú 
dvojicu v  zostave Syukuro Manabe 
a Klaus Hasselmann za fyzikálny mo-
del zemskej klímy, ktorý reflektuje 
predpovede globálneho otepľovania. 
Benjamin List a  David MacMillan, 
ocenení Nobelovou cenou za chémiu, 
sa venovali výskumu molekúl, vďaka 
ktorému už dnes dokážeme farmáciu 
meniť do udržateľnejšej podoby. 

  
Ľudské práva ako pilier demokracie 
Tento rok porota ocenila zásadnú 
hodnotu literatúry a  pripomenula 

nám dôležitosť i krehkosť mieru. Ce-
losvetové uznanie za svoje dielo získal 
tanzánsky novelista a profesor Abdul-
razak Gurnah. Jeho diela rozprávajú 
o  sociálnych a  humanitárnych té-
mach, odhaľujú pretrvávajúcu traumu 
z kolonializmu, hľadanie identity a po-
city vysídlenia. Vyhlásil, že ocenenie 
venuje Afrike a  všetkým Afričanom 
a Afričankám.  

Tohtoročnú Nobelovu cenu za mier 
získala novinárska dvojica Maria Res-
sa a Dmitry Muratov, pretože porota 
verí, že práve poctivá žurnalistika je 

základným predpokladom demokra-
cie s dlhotrvajúcim mierom. Novinári 
a  novinárky svojou profesionálnou 
prácou strážia slobodu prejavu, bez 
ktorej by občania a občianky nemali 
právo na vyvážené informácie. Filipín-
sku novinárku a ruského šéfredaktora 
opozičného média spája boj za slobo-
du tlače v krajinách s autoritatívnymi 
lídrami. Odvážne kritizujú mocenské 
špičky a neboja sa riskovať ani vlastné 
bezpečie v  mene spoločenskej spra-
vodlivosti. 
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V životě některých novinářů nasta-
ne okamžik, kdy začnou mít dojem, 
že toho prožili tolik, že je potřeba 
zážitky a  zkušenosti sdělit v  kon-
centrované podobě. Stačí si z histo-
rie vzpomenout na Karla Čapka 
a Karla Poláčka, z mladších Stani-
slava Budína a z nejmladších napří-
klad na televizní zpravodaje Marti-
na Jonáše, Jakuba Szantó nebo Mar-
tina Řezníčka. Letos vyšla pozoru-
hodná kniha Novinářem v  Číně 
s  podtitulem Co jsem to proboha 
udělal? jednoho z  nejvýraznějších 
současných žurnalistů Tomáše 
 Etzlera.  

Narodil se v  roce 1963 v  Ostravě, 
což zdůrazňuje v knize – byl zvyklý na 
smog, ale proti Pekingu prý to bylo 
čisté ovzduší. Vystudoval zeměpis 
a tělocvik na ostravské Pedagogické 
fakultě a je nadšený horolezec.  

Od práce dramaturga zábavných 
pořadů České televize Ostrava odešel 
roku 1991 do USA, kde byl umývačem 
oken, barmanem, zahradníkem a řidi-
čem v redakci CNN. Nakonec postou-
pil k  editování zpráv. Pracoval jako 
produkční a válečný zpravodaj redak-
ce CNN na Haiti, byl v Iráku a Afghá-
nistánu, jako kameraman a zpravodaj 
České televize působil v Číně, zároveň 
jako produkční externě spolupracoval 
dál se CNN.  

V nakladatelství Vyšehrad nejprve 
v roce 2019 vyšly jeho rozhovory s Jin-
dřichem Šídlem Kdo ví, kde budu zít-
ra; tentokrát vydal Vyšehrad první díl 
jeho autobiografických vzpomínek na 
působení v Číně. Kniha je spíš jako de-
tektivka, u každé kapitoly čtenář če-
ká, jak příběh dopadne. Nejsilnější je 
pravděpodobně pasáž o Tibetu a kapi-
tola Pochodeň na Everestu, kam se 
snažili čínští a tibetští horolezci před 
olympiádou 2008 dopravit speciálně 
upravenou pochodeň. O situaci novi-
nářů v  Číně vypovídá citát: „Nikam 
nesmíme a na tiskovkách slyšíme jen 
vyhýbavé odpovědi bez jakékoliv 
smysluplné informace. Nevzdávám se. 
Nepřestávám klást otázky ani na brí-
fincích, ani mimo ně. Je to moje práce, 
klást otázky a dozvědět se, co se děje. 
Mám povinnost vůči našim divákům, 
čtenářům i  posluchačům dodat jim 
spolehlivé informace, ne dohady nebo 
spekulace.“  

Z žurnalistického hlediska je zají-
mavá i pasáž o tom, jak se při poruše 
bGan (Broadband Global Area Net -
work) Etzler obrátil na konkurenční 
BBC, a kameraman mu půjčil náhrad-
ní. „Nemusel to dělat. Kdyby mi ho 
nepůjčil, BBC by CNN ve zpravodaj-
ství z Everestu úplně převálcovalo. Ta-
dy jsme ale daleko od politiky ústředí 
obou stanic. Ale hlavně, Peter se za-

choval jako chlap, pro kterého je lid-
ská slušnost víc než soupeření. A uka-
zuje to, že v nelehkých podmínkách si 
novináři uvědomují, že jsou v podsta-
tě všichni na stejné lodi, a navzájem si 
pomáhají. Setkal jsem se s tím dříve 
i v Iráku, Afghánistánu a v jiných vy-
pjatých situacích.“  

Během sedmiletého působení v Čí-
ně Etzler připravil a prezentoval skoro 
pět set reportáží nebo živých vstupů. 
V září roku 2008 jako první český žur-
nalista dostal Cenu Emmy za aplikaci 
satelitních přenosů s pomocí zmíněné 
technologie bGan. Ta dovoluje mobil-
ní živé vstupy bez použití přenoso-

vých vozů. Cena je považována za ob-
dobu Oskara. 

Jen poznámka na okraj: Kniha je si-
ce doplněna mapou čínských provin-
cií na patitulu, ale pro lepší orientaci 
zeměpisně slabších by neškodilo do-
plnění o sousedící země. 

REDAKCE

Nobelovou cenou ocenili novinárov, zaujal aj klimatický model

Verstappen nebo Hamilton? Jak dopadne závod o titul mistra světa?
ně, ať už fandíte komukoliv, tak si 
především užívejte tuto parádní podí-
vanou. Sledujeme totiž jednu z abso-

lutně nejlepších sezón posledních de-
seti let. 
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