
Editorial 
Naše milé čtenářky a stejně milí čte-
náři. 
 

Začínáme v letním semestru opět 
s novinami Fleš, po kterých se vám 
jistě už stýskalo. 

Fleš bude tentokrát vycházet 
v rámci volitelných předmětů, opět 
za pomoci magistra Jaroslava Slan-
ce, který bude texty a fotografie lá-
mat. 

Pro letní semestr jsme si nachysta-
li několik inovací. První strana zů-
stane zpravodajská, tak že bude ob-
sahovat otevírací článek, zajímavé 
aktuální zprávy a editorial. 

Druhá strana se zaměří na ko-
mentáře a další osobnější publicistic-
ké texty.  Více si budeme všímat dění 
na nedalekém Slovensku. Plánujeme 
také druhou stranu někdy zaměřit 
celou na zajímavá a důležitá téma-
ta, včetně například rozhovorů nebo 
anket. 

Třetí strana bude kulturní – na-
příklad recenze, kritiky, tentokrát 
i pravidelný fejeton. 

Poslední strana bude opět víc pu-
blicistická. Dobré rozhovory, kratší 
reportáže, vědecké okénko a autor-
ská povídka. 

Poslední číslo v květnu bude tra-
dičně bulvární včetně oblíbené mód-
ní policie. Několik adeptů a adeptek 
už máme teď. Podle vzoru “ do očí se 
jí dívat nebudete, hubneme do pla-
vek a předvedl svoji chloubu“. 

Vaše redakce.
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Michl čeká na prověrku. Není jisté, zda ji dostane

Stalo se v uplynulém týdnu

Eva Adamczyková se 
 podruhé stala mistryní 
 světa ve snowboardcrossu  
Gruzie – Na šampionátu ve freestylo-
vém lyžování a snowboardingu v gru-
zínském Bakuriani si ve středu česká 
snowboardistka dojela pro svůj druhý 
titul v kariéře. Ve finálové jízdě suve-
rénně vedla již od startu. Triumfovala 

i přes nepříznivé počasí, které kompli-
kovalo trénink a program závodu. Jed-
ná se o  její první vítězství v  závodu 
světového poháru od návratu po zra-
nění kotníků.  
 
Vlaková nehoda v Řecku 
 vyvolává protesty  
Atény – Nejen v řeckém hlavním měs-

tě se v noci odehrály velké demonstra-
ce. Nepokoje v Aténách či Soluni na-
staly po úterní srážce vlaků poblíž 
města Larisa. Nespokojení občané kri-
tizují vládu za špatný stav železniční 
infrastruktury, která potřebuje mo-
dernizaci. Neštěstí si dle dnešních 
zpráv vyžádalo nejméně 42 obětí. Na 
trati mezi Aténami a Soluní podle šéfa 
asociace strojvůdců chybí elektronic-
ký varovný systém. Zodpovědnost za 
nehodu a špatný stav tratí přijal řecký 
ministr dopravy Kostas Karamanlis, 
který následně rezignoval. (ČTK) 
 
Finský parlament odsou-
hlasil členství v NATO  
Helsinky – Finský parlament schválil 
poslední legislativní úpravu, která se-
verské zemi umožní vstup do Severo-
atlantické aliance. Poslanci hlasovali 
v poměru 184 pro a 7 proti. Aby se Fin-
sko mohlo připojit k NATO, musí ještě 
všech třicet členských zemích vyjádřit 
souhlas. Představitelé Maďarska a Tu-
recka však svolení zatím nedali. (AP) 

Fialova vláda schválila 
 revizi programového 
 prohlášení  
Praha – Pětikoalice včera oznámila ak-
tualizované body jejich programu. 
Uvedla však, že hlavní cíle se nemění. 
Prozápadní orientace země, podpora 
vzdělávaní či digitalizace jsou stále pri-
ority. V nové verzi však došlo k men -
ším úpravám. Zavazují se vydávat dvě 
procenta HDP na obranu již od příští-
ho roku, oproti původnímu roku 2025. 
Dále chtějí vytvořit systém pro uplat-
ňovaní aktivní lékové politiky nebo 
upravit legislativu pro rychlejší výstav-
bu vysokorychlostní železnice. 
 
Poslanecká sněmovna bude 
dnes pokračovat v jednání 
o valorizaci důchodů  
Praha – Po přerušení, ke kterému do-
šlo dnes v jednu hodinu po půlnoci, se 
členové dolní komory vrátili do lavic 
v  sedm ráno. Jednání, které začalo 
v úterý dopoledne, trvá kvůli obstruk-
cím opozičních stran již 39 hodin. 

Opozici se nelíbí upravená valorizace 
důchodů – 760 korun místo plánova-
ných 1770. Hlasování o vládní novele 
nejdéle bránil Tomio Okamura z SPD. 
Ve čtvrtek poslanci odsouhlasili stav 
legislativní nouze, pořad schůze 
a omezili řečnickou dobu. (ČTK) 
 
Z Kennedyho vesmírného 
centra dnes odstartovala 
raketa Falcon 9  
Florida (USA) – Z amerického kosmo-
dromu se krátce po půlnoci vznesla 
raketa Falcon 9. Původně měl start 
proběhnout v  pondělí, ale Národní 
úřad pro vesmír a letectví (NASA) jej 
z technických důvodů zrušil. Na Mezi-
národní vesmírnou stanici dopraví 
v lodi Crew Dragon čtyři astronauty. 
Mezi nimi je i historicky druhý astro-
naut původem ze Spojených arab-
ských emirátů Sultán Nijadí. Společně 
budou plnit šestiměsíční misi. Jedná 
se také o šestou posádku vyslanou ve 
spolupráci NASA a Space X. (ČTK) 

LUKÁŠ PASTEJŘÍK

Guvernér České národní banky 
(ČNB) požádal o  udělení bezpeč-
nostní prověrky ihned po tom, co 
ho prezident Miloš Zeman jmeno-
val do funkce. Její získání požadují 
interní předpisy ČNB, Michl ji však 
na rozdíl od svých předchůdců ani 
po devíti měsících nedostal, přes-
tože disponuje prověrkou s nižším 
stupněm z doby, kdy seděl v ban-
kovní radě. Vyřizování jeho žádos-
ti nadále pokračuje a trvá nezvykle 
dlouho. 

Aleš Michl požádal Národní bez-
pečnostní úřad (NBÚ) o udělení pro-
věrky na nejvyšší stupeň „přísně taj-
né“ 16. května – pět dní po jmenování 
do čela centrální banky. Podle zákona 
musí úřad rozhodnout do devíti měsí-
ců. Ředitelka odboru komunikace 
ČNB Petra Krmelová deníku Echo24 
potvrdila, že Michl prověrku zatím ne-
obdržel. „Je třeba vzít v potaz, že v do-
bě podání žádosti o osvědčení fyzické 
osoby pro stupeň přísně tajné byl 
v České republice vyhlášen nouzový 
stav. V době, kdy je vyhlášen nouzový 
stav (nouzový stav platil loni na jaře  
kvůli přílivu uprchlíků z  Ukrajiny 
pozn.red.), lhůty neběží,“ doplnila Kr-
melová. To deníku následně potvrdil 
i mluvčí NBÚ Jaromír Kadlec.  

 
První bez prověrky? 
Přestože bezpečnostní úřad ve věci 
dosud nerozhodl, délka řízení vyvolá-
vá v odborných kruzích spekulace, ne-
boť oficiální statistiky úřadu uvádí, že 
rozhodnutí běžně netrvá déle než čty-
ři až sedm měsíců. To potvrdil i bývalý 
guvernér Jiří Rusnok v pořadu Otázky 
Václava Moravce, kde řekl, že „prověr-
ku obdržel do čtyř měsíců stejně jako 
jeho předchůdci.“  

Všichni předchozí guvernéři prošli 
řízením bez problémů, neudělení pro-
věrky Michlovi by bylo bezprecedent-
ní. Přestože zákon její získání nenaři-
zuje, interní pravidla ČNB mluví zcela 
opačně. Michl by měl zároveň v  bu-

doucím vykonávání svého mandátu 
četné praktické problémy, neboť jako 
šéf centrální banky často dochází na 
jednání vlády či dokonce Bezpečnost-
ní rady státu. „Můžou nastat situace, 
kdy by se měl seznámit s přísně utajo-
vanými informacemi. A  pokud tuto 
prověrku mít nebude, jednání by se 
účastnit nemohl,“ upozorňuje šéf ru-
briky Byznys Seznam Zprávy Martin 
Jašminský. 

 
Co bude dál 
Pokud NBÚ nevyhoví guvernérově žá-
dosti, nově zvolený prezident Petr Pa-
vel by se ho mohl pokusit odvolat. 
Tento proces je právně složitý a vyža-
duje kontrasignaci premiéra. Pro od-
volání uvádí zákon dva možné důvo-
dy: nesplnění podmínek pro výkon 
funkce a vážné pochybení. Podle ná-

zoru ústavního právníka Jana Kysely 
jde až o krajní řešení, které ale není 
nereálné. „Záleží na tom, z jakého dů-
vodu by guvernér prověrku na přísně 
tajné nedostal,“ řekl Kysela v rozhovo-
ru pro Echo24. 

Situace se odehrává v  časech re-
kordně vysoké inflace – v  lednu vy-
šplhala k 17,5 % – se kterou ČNB pod-
le některých odborníků bojuje nedo-

statečně. Kontroverzi zároveň vyvola-
lo dosazení bývalého hradního proto-
koláře Vladimíra Kruliše do funkce 
kancléře centrální banky, jež nepřímo 
avizoval prezident Zeman i samotný 
Michl. Politici a  experti mají strach 
o snížení důvěryhodnosti, které se do-
sud ČNB jako instituce těšila. 

 
JAKUB HŘÍBEK
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Hurá! 
Jaro se blíží, 

ale meze ještě 
neoschly.

 Členové bankovní rady
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Pohádky ovčí babičky:  
obstrukční kabaret, den třetí

V časoch vojny, zemetrasení a vše-
obecného svetového chaosu, sa slo-
venská politická scéna nenechala 
zahanbiť a drží s dobou. Po páde 
vlády a neúspešnom referende ne-
utíchajú boje medzi predstaviteľ-
mi vládnych strán, parlament sa 
trasie v základoch pod tlakom na-
dávok a hádok a vo vnútri samot-
ných hnutí vládne zmätok, aký 
sme na Slovensku už dlho nezažili. 

 
Neúspešné referendum za 9 mili-
ónov eur 
Po tom, čo parlament vyjadril nedôve-
ru vláde Eduarda Hegera, sa konalo 
referendum o  predčasných voľbách 
iniciované opozičnými stranami. Ne-
úspešné hlasovanie, ktorého sa 
zúčastnilo len niečo cez 27% voličov, 
mnohí označili za zbytočne vyhodené 
peniaze. Predseda strany Hlas Peter 
Pellegrini a predseda strany Smer Ro-
bert Fico ho však aj naďalej pokladajú 
za úspech. Fico, ktorý za drahé refe-
rendum prevzal zodpovednosť, vyhlá-
sil, že „ aj napriek tomu, že to bolo me-
diálne a zo strany koalície a prezident-
ky najignorovanejšie referendum 
v histórii Slovenska, došlo k referen-
dovým urnám 1,2 milióna voličov, kto-
rí do referenda prišli s jasnou víziou. 
Vedeli, že chcú predčasné parlament-
né voľby, vedeli, že chcú zmenu.“ Je 
len škoda, že slovenských občanov Fi-
cov experiment stál 9 miliónov eur 
a všetky zvyšné nervy. Nie je to však 
prvýkrát kedy nás pán poslanec okra-
dol o milióny a o nervy, takže sa vlast-
ne nič nové nestalo. 
 

Zmena v  (ne)dohľade a  chaos vo 
vláde 
Na zmenu si ale budeme musieť poč-
kať minimálne do konca septembra. 
31. januára v parlamente hlasovalo 92 
poslancov za skrátenie volebného ob-
dobia. Za dátum predčasných volieb 
po dlhých diskusiách, hádkach a ape-
loch zo strany prezidentky Zuzany 
Čaputovej bol zvolený 30. september 
2023.  

Ak by človek čakal, že sa týmto situ-
ácia v slovenskej vláde upokojí, ostane 
sklamaný. V parlamente vládne kríza 
sloních rozmerov. Robert Fico a Peter 
Pellegrini už snovajú plány, s kým pôj-
du a s kým nepôjdu do vlády a na ich 
potenciálnom koaličnom zozname ne-
chýbajú ani extrémisti. Richard Sulík, 
ktorý sa úspešne pričinil o pád už tre-
tej vlády je stále presvedčený o tom, že 
on problémom nikdy nebol. Igor Ma-
tovič pľuje jed na Facebooku na prak-
ticky každého, kto s  ním nesúhlasí, 
vrátane Zuzany Čaputovej. A  prezi-
dentka unavená mocenskými bojmi 
vo vláde znova tlačí na jej predstavite-
ľov a  trvá na tom, aby sa predčasné 
voľby uskutočnili už v júni. 

 
Jablko a modrý Dzurinda  
Aby toho nebolo málo, na Slovensku 
vznikajú nové strany a  nové vládne 
spolupráce. Najväčším prekvapením 
bolo, keď bývalá členka Sulíkovej stra-
ny SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová vy-
hlásila, že zakladá novú politickú stra-
nu Jablko ako novú „čerstvú a  šťav-
natú“ alternatívu pre slovenských vo-
ličov.  

Rovnako Mikuláš Dzurinda, bývalý 

slovenský predseda vlády, vniesol do 
politických kruhov vietor, keď ozná-
mil, že jeho strana Modrí sa spojí so 
stranou Miroslava Kollára Spolu-OD. 
Toto spojenie sa však nakoniec konať 
nebude. Na tlačovej konferencii 28. fe-
bruára Dzurinda vyhlásil, že spoluprá-
ca medzi stranami upadla, pretože 
strana Spolu-OD nie je schopná 
a ochotná realizovať zlučovací snem. 

 
Demisie a pády 
Demisiu Igora Matoviča ešte z  de-
cembra minulého roka preslávilo, že 
ju pri prvom pokuse o odstúpenie bý-
valý minister vytrhol pracovníkovi 
prezidentského paláca z ruky a odmi-
etol ju odovzdať. Druhý pokus bol 
úspešný a v Matovičových šľapajach 
podľa najnovších informácií z 1. mar-
ca bude pokračovať aj minister zdra-
votníctva Vladimír Lengvarský, ktorý 
sa vyjadril, že je pripravený ako minis-
ter skončiť.  O svojom odstúpení sa už 
rozprával aj s povereným premiérom  
Eduardom Hegerom. Opozícia, na če-
le so stranami Hlas a Smer, aj naďalej 
neprestáva trvať na odstúpení minist-
ra vnútra Romana Mikulca. 

Cirkus v slovenskej vláde neutícha, 
skôr graduje. Každý by chcel byť prin-
cipálom, zatiaľ však vidíme len zopár 
šašov, ktorí sa minuli povolaniu. A tak 
slovenskému voličovi v  cirkusovom 
hľadisku neostáva nič iné, iba popri je-
dení popcornu čakať na  veľké finále 
a dúfať, že príde čo najskôr. Či nám 
však finále prinesie niečo nové, alebo 
po ňom len znova začne to isté pred-
stavenie s  iným obsadením ostáva 
otázne. KRISTÍNA KUZMÍKOVÁ 

Již třetí den pokračuje v největším 
českém kabaretu, v pražských kulo-
árech zvaném Poslanecká sněmovna, 
galapředstavení Pohádky ovčí babič-
ky. Alespoň tak jedna z jeho hlavních 
postav, Alena Schillerová, pojmenova-
la (hlasem pohádkového vlka samo-
zřejmě) opoziční obstrukční peklo 
provázející jednání o vládním návrhu 
na snížení sazby zákonné valorizace 
důchodů. Po zahrádkářském zákoně 
druhé nejtřaskavější téma v  historii 
českého parlamentarismu. Hlavní ro-
le: Alena Schillerová, Andrej Babiš 
a Tomio Okamura. 

Významnou roli však v kabaretním 
představení hrají i zástupci vládnoucí 
pětikoalice. Rozhodli, že celé jednání 
proběhne ve stavu legislativní nouze, 
tedy ve zrychleném řízení. To je první 
rovina celého problému. Odůvodňo-
vání tohoto kroku sice po roce a půl 
fungování vlády přineslo konečně 
alespoň nějakou práci ministrovi pro 
legislativu Michalu Šalomounovi (a už 
tak zbývá něco najít pouze Heleně 
Langšádlové), což je určitě velký bo-
nus, ale jinak se jedná o  krok zcela 
zbytečný. Vláda měla vývoj inflace zce-
la jednoznačně předvídat a  s  jedná-
ním tak začít mnohem dříve. To by 
však mohlo ohrozit zvolení „jejího“ 
kandidáta v prezidentských volbách, 
generála Petra Pavla. 

Další rovinou problému je pak sa-
motný návrh nové úpravy. Podle záko-
na musí být důchody postupně navy-
šovány úměrně k míře růstu inflace. 
Ta v České republice (vzhledem k ze-
manovskému vedení České národní 
banky, více na první straně) raketově 
vzrostla, a tudíž měly raketově vzrůst 

i  vyplácené důchody, průměrně 
o 1770 korun měsíčně. Co by však ra-
ketově rostlo zároveň s důchody? Vrá-
sky na čele Zbyňka Stanjury. Deficit 
státního rozpočtu by totiž nabobtnal 
o  dalších zhruba 20 miliard korun, 
s nimiž ministr financí až hanebně ne-
počítal. Vláda se tak rozhodla valori-
zovat o „pouhých“ 760 korun. 

Bez ohledu na procesní stránku 
a  načasování je ale tento krok zcela 
odůvodněný. Důchodci jsou totiž jedi-
nou skupinou obyvatelstva, jíž se zmí-
něná enormní inflace téměř nedotkla, 
a to právě díky valorizaci. Takže za-
tímco reálné mzdy pracujících lidí kle-
sají enormním tempem, důchodci stá-
le plní Kauflandy. Zároveň snížení va-
lorizace proběhne pouze o  částku, 
kterou jim dříve nad rámec valorizace 
v rámci volebních dárečků věnovala 
nejaktivnější česká instamodelka, kro-
titelka pávů, básnířka, nadšená skaut-
ka a shodou okolností (či nešťastných 
náhod) i  bývalá ministryně financí 
Alena Schillerová.  

 
Nový program Andreje Babiše: ge-
rontokracie 
Ve veřejném prostoru se často zmiňu-
je pojem mezigenerační solidarita (a 
nechybí samozřejmě ani na programu 
představení Pohádky ovčí babičky), 
coby jeden z pilířů českého důchodo-
vého systému. Tento institut by však 
měl fungovat recipročně. Důchodci 
nemohou pobírat důchody zvýšené 
o  sto procent inflace v  době, kdy se 
všechny ostatní vrstvy obyvatelstva 
musí uskromnit, a ještě tímto navýše-
ním okrádat generace budoucí. Jeli-
kož státní dluh zaplatí jejich vnuci 

a pravnuci, tedy (jak politici rádi říka-
jí) budoucnost národa. 

Senioři jsou totiž sice velmi důleži-
tou skupinou obyvatelstva (a přede-
vším velmi důležitou voličskou skupi-
nou), ovšem není přípustné, aby hlav-
ní roli na budoucnosti státu hrál zá-
jem generace, které se tato budouc-
nost již s prominutím nebude týkat. 
Není přípustné, aby se Česká republi-
ka změnila v gerontokracii. Tak by si 
to zřejmě přál průměrný český dů-
chodce Andrej Babiš (68), který hned 
po prezidentských volbách zavrhnul 
mír a principy gerontokracie se tak rá-
zem staly hlavními body jeho progra-
mu. V budoucnu tak bude hnutí ANO 
(v  rámci populismu sobě vlastnímu 
a v rámci úpadku kreativity obměně-
ného marketingového týmu) třeba na-
bízet i ústavní právo na slevové akce 
v Kauflandu, změnu hymny na Vzhů-
ru k  výškám Heleny Vondráčkové 
a přepis nápisu na prezidentské stan-
dardě na heslo správného seniora 
a druhé vlády Andreje Babiše: „Zlatí 
komunisti.“ Návrhy jsou to podobně 
absurdní jako skutečnost, že důchod-
ci budou jedinou skupinou obyvatel-
stva, jehož se nijak nedotkne zvyšující 
se inflace. 

 
Druhé dějství u Ústavního soudu? 
Obstrukční kabaret dříve nebo pozdě-
ji skončí a vláda skrze neprůstřelnou 
stoosmičku svůj návrh prosadí. Po-
hádky ovčí babičky však možná bu-
dou mít zajímavou dohru. Opozice 
chce totiž zákon napadnout u Ústav-
ního soudu. Ten umí přinést zvrat do 
každého příběhu, vzpomeňme si na-
příklad na veleúspěšné představení 

V květnu 2021 zažil Dominik Feri pád 
na dno. O tehdy ještě aktivním členovi 
TOP 09, nejmladším poslanci v parla-
mentu a populárním instagramerovi, 
kterého na platformě sledovalo přes 
milion osob (ty si získal i díky srozu-
mitelnému sdělování protipandemic-
kých opatření vlády veřejnosti), vyšel 
článek popisující sexuální násilí a ne-
vhodné chování, kterého se měl na řa-
dě žen v průběhu uplynulých let do-
pustit. Následovala rezignace na post 
poslance a vzdání se účasti v blížících 
se volbách. Za zmíněný postup byl ně-
kterými takřka blahořečen, což jen 
svědčí o smutné skutečnosti, že něco 
tak logického u  nás není praxí. Feri 
znásilnění či sexuální nátlak odmítl, 
možné nevhodné chování však při-
pustil a také se za něj omluvil. Podob-
ný postoj zaujímá i dnes, kdy se po té-
měř dvou letech dostal před soud. Je 
obžalovaný z  dvou dokonaných tre-
stných činů znásilnění a jednoho po-
kusu o něj. Hrozí mu až deset let za 
mřížemi.  

 
Zástupci lidu ukazují, jak se to dě-
lat nemá 
Veřejná diskuze o  případu odhalila 
necitlivost, s  jakou část společnosti 
k problematice přistupuje. Fakt, že jis-
tí politici, včetně Miloše Zemana či 
Karla Schwarzenberga sexuální nát-
lak bagatelizovali, rozhodně nepřispí-
vá k tomu, aby se oběti znásilnění cí-
tily dostatečně silné či dokonce opráv-
něné se bránit. Člen TOP 09 Tomáš 
Czernin připustil, že mu článek zavání 
předvolebním bojem a že je zvláštní, 
že se děvčata neozvala dřív. Empatie 
nulová. Přestože to souvisí i  s  odliš-
ným generačním vnímáním sexuality 

i ženských a mužských rolí a dnešní 
mladí jsou, věřím, v tomto ohledu vní-
mavější, poukazuje to na skutečnost, 
že osvěta a diskuze v tomto ohledu ne-
ní dostatečná. Měl by jí být věnován 
širší prostor. 

 
Zhlédněte, sdílejte a litujte mě 
Ačkoliv to, že se Feri v minulém roce 
pravděpodobně pokusil o sebevraždu, 
značí, že ve svém soukromí prožil 
krušné chvíle, během řízení i před mé-
dii vystupuje sebevědomě a s odhod-
láním svou nevinu prokázat. Ve snaze 
očistit si jméno publikuje své soudní 
obhajoby na Youtube. Tento krok bý-
vá kritizován, jelikož je tím na poško-
zené vyvíjen veřejný nátlak. Bývalý 
poslanec prozradil i  jméno a profesi 
jedné z dívek. Navzdory tomu, že je 
potřeba bránit se proti domnělé křiv-
dě obecně vzato pochopitelná, obža-
lovaný tím ukazuje, že si džentlmen-
ské praktiky neosvojil dodnes. Nehle-
dě na to že o vině a trestu rozhoduje 
soud, ne veřejnost.  

A co bychom si z toho měli vzít? Že 
je zapotřebí přistupovat k jakýmkoli 
nařčením ze sexuálního (i jiného) ná-
silí citlivě, veřejně nezpochybňovat vý-
povědi obětí (jinak minimální procen-
to nahlášení znásilnění nezvýšíme), 
ale ani hned nelynčovat údajného 
agresora. Tím můžeme předejít nejen 
psychickým újmám, ale i ovlivňování 
svědků. A byť je představa, že lidé bu-
dou konverzovat vždy bez emocí, ma-
nipulativních vnějších vlivů a pouze 
o ověřených faktech, nereálná, má ce-
nu se o pokrok snažit. Hlavně za před-
pokladu, že nám všem jde o spravedl-
nost.  

ANNA ZEGZULKOVÁ

Slovenský cirkus bez principála je plný klaunov

Kauza Feri přináší novou výzvu 
pro českou společnost

Melčák. V tomto případě se však velká 
část právnické obce na možnosti 
úspěchu žaloby shoduje, protože dů-
chodcům již nárok na vyplacení dů-
chodů navýšených o valorizaci vznik-
nul. 

Někdo (namátkově třeba Jaroslava 
Pokorná Jermanová) by mi teď mohl 
namítat: „Já nejsem právník a myslím, 
že ani vy ne,“ a  já bych samozřejmě 
musel říct, že právník (zatím) opravdu 
nejsem. Dovolím si ovšem tvrdit, že 
vedle subjektivního práva důchodců 
hraje roli i výše popsaný princip mezi-

generační solidarity a stav veřejných 
financí. Myslím tedy, že je na základě 
rozhodovací praxe Ústavního soudu 
reálné, aby v rámci své za třicet let tvr-
dě vybojované role třetí komory Par-
lamentu přihlédnul právě k těmto in-
stitutům. 

Nic to však nemění na skutečnosti, 
že Pohádky ovčí babičky jsou degra-
dací parlamentní kultury a  urážkou 
každého návštěvníka kabaretu. Těmi 
jsou však bohužel všichni občané Če-
ské republiky. 

MATYÁŠ MICHÁLEK, 20 LET

Nadšená skautka Alena Schillerová Foto: instagram AŠ
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Zemřel Juraj Jakubisko jeden z posledních magických realistů 

Juraj Jakubisko. Foto: archiv

Za svou kariéru natočil několik de-
sítek hraných i  dokumentárních 
filmů, za které získal přes 80 cen. 
Patřil k nejznámějším slovenským 
režisérům a vysloužil si přezdívku 
„Fellini východu“. V pátek 24. úno-
ra ale hvězda slovenského filmové-
ho režiséra, scenáristy a výtvarní-
ka Juraje Jakubiska ve věku osm-
desáti čtyř let zhasla. 

Po absolvování FAMU debutoval 
v roce 1967 snímkem Kristove roky. 
V rámci normalizačního procesu byl 
perzekuován. Jeho filmy Zbehovia 
a  pútnici (1968), Vtáčkovia, siroty 
a blázni (1969) a tragikomedie Dovi-
denia v pekle, priatelia (1970) byly za-
kázány a autor sám se nadále mohl vě-
novat pouze dokumentární tvorbě. 
Na stříbrné plátno se vrátil až v roce 
1979 se snímkem Postav dom, zasaď 
strom. Po zveřejnění recenze ve slo-
venském deníku Pravda byla Jakubi-
skova tvorba opět omezena, bylo mu 
zakázáno věnovat se současným té-
matům. Anonymní autor podepsaný 
jako Peter Bal tvrdil, že film pomlouvá 
socialistickou společnost, pravá totož-

nost recenzenta nebyla dodnes zjiště-
na.  

Mezi jeho nejslavnější filmy patří Ti-
sícročná včela (1983), Perinbaba 
(1985) nebo třídílný slovenský televiz-
ní film Nevera po slovensky (1980). 
Jakubiskova Bathory (2008) pojedná-
vá o uherské hraběnce Alžběte Bátho-
ryové, která je údajně nejmasovější 
vražedkyní všech dob. Snímek ověn-
čený cenami z USA, Monaka a třemi 
Českými lvy měl díky koprodukční 
spolupráci Česka, Slovenska, Maďar-
ska a  Spojeného království na svou 
dobu nevídaný rozpočet. 

Kritiky byl Juraj Jakubisko přijímán 
velmi kladně. Získal řadu cen, např. 
Křišťálový glóbus, Českého lva, Titul 
zasloužilý umělec nebo medaili Za zá-
sluhy. Oceněn byl i  Federicem Felli-
nim: „V Jakubiskových filmech se ira-
cionální, tajemné a senzační zdá být 
přirozené jako život sám. Ne všichni 
z nás jsou však schopni Jakubiskova 
vidění, umožňujícího vidět ono tajem-
né, neočekávané a fantastické dokon-
ce v prostém denním životě.“ 

MICHAELA KOPELENTOVÁ

Fanoušci světa čar a  kouzel mají 
důvod jásat, čeká je totiž návrat do 
magických Bradavic, a to ve formá-
tu velkolepé akční open-world 
RPG hry Hogwarts Legacy. Ta sklí-
zí obrovský úspěch nejen u fanou-
šků Harryho Pottera, ale také u ši-
roké hráčské veřejnosti, ode dne 
vydání (10. února) bylo prodáno 
přes 12 milionů kusů a  tržby vy-
šplhaly v  přepočtu na 19 miliard 
korun. Cesta na výsluní ovšem ne-
byla jednoduchá, doprovázely ji 
velké kontroverze, a dokonce i vý-
zvy k bojkotu, a to kvůli radikál-
ním názorům autorky knižní 
předlohy J. K. Rowlingové.  

Celý příběh začal v roce 2019, kdy 
se Rowlingová veřejně zastala britské 
výzkumnice Mayi Forstaterové, které 
v Centru pro globální rozvoj odmítli 
prodloužit pracovní smlouvu kvůli je-
jím transfobním komentářům na soci-
álních sítích. Mnozí ji poté začali 
označovat jako tzv. TERF – z anglic-
kého pojmu trans-exclusionary radi-
cal feminist, tedy radikální feministka 
odmítající transsexuální ženy.  

V červnu roku 2020 Rowlingová na 
svém Twitteru kritizovala komentář, 
ve kterém se objevilo slovní spojení 
,,lidé, kteří menstruují.” V dalším twe-
etu své stanovisko objasnila, ,,Pokud 
pohlaví není skutečné, pak neexistuje 
ani homosexualita. Pokud pohlavní 
není skutečné, znamená to, že každo-
denní realita žen po celém světě se vy-
maže. Mám ráda a znám osobně trans 
lidi, ale snaha o odstranění myšlenky 
pohlaví mnohým znemožňuje, aby 
mohli vést hluboké a smysluplné di-
skuze o svých životech. Říkat pravdu 
není nenávist,” bránila se Rowlingová. 
Krátce poté na své osobní stránce zve-
řejnila komentář s názvem ,,J. K Row-
lingová píše, proč se rozhodla otevře-
ně mluvit o  problematice pohlaví 
a  genderu.” V  důsledku tohoto ko-
mentáře si vysloužila další antipatie ši-
roké veřejnosti. Vyslovili se proti ní 
i hvězdy filmové série Harry Potter, ja-

ko například představitelé Harryho, 
Hermiony a Rona – Daniel Radcliffe, 
Emma Watson a Rupert Grint. ,,Pevně 
stojím za trans komunitou,” napsal 
Grint. ,,Trans ženy jsou ženy. Trans 
muži jsou muži. Všichni bychom měli 
mít právo žít a milovat bez odsouze-
ní.”  

Rowlingová se neobjevila ani v do-
kumentu Harry Potter 20 let filmové 
magie: Návrat do Bradavic, který 
vznikl k 20. výročí kultovních filmů. 
Kritici úspěšné autorky nyní vyzývají 
k bojkotu hry, i přesto že se na ní sa-
motná Rowlingová nijak nepodílela. 
S hlavním argumentem, že z prodeje 
všech fanouškovských předmětů má 
Rowlingová do jisté míry zisk. 

I  přes všechny útoky je Hogwarts 
Legacy enormně úspěšná a výdělečná 
hra, s  velmi kladnými recenzemi na 
prestižních herních webech jako na-
příklad IGN, kde si vysloužila hodno-
cení 9/10 a Metacritic, na níž dosáhla 
83 %. Díky ní opět ožívá kultovní fe-
nomén Harryho Pottera, který prová-
zel celou generaci lidí vyrůstajících 
a  dospívajících na přelomu století. 
Podle některých serverů se chystá i se-
riál na HBO založený na příběhu této 
hry. 

Fanoušci ovšem musí počítat s tím, 
že svých oblíbených hrdinů se zde ne-
dočkají, Hogwarts Legacy se totiž ode-
hrává na konci 19. století, téměř sto 
let před událostmi v  knihách a  fil-
mech. Za to zde získává volnou ruku 
jejich představivost, neboť si mohou 
vytvořit postavu přesně podle svého 
gusta, zahrnující i volbu jedné ze čtyř 
slavných kolejí – Nebelvír, Zmijozel, 
Havraspár a Mrzimor. Mohou si při-
způsobovat i své létající koště, magic-
kou hůlku, kouzelnický hábit a mno-
ho dalšího. Příběh je, jak by fanoušci 
tohoto světa očekávali, velkolepý a ta-
juplný. Hráči svou pevnou podporou 
tohoto titulu vyslali jasnou zprávu: po-
litika by se do herního průmyslu mí-
chat neměla. 

ELA ŠERÁ

„Marilyn Monroe, Marilyn Mon-
roe, Marilyn Monroe,“ ozývá se 
průstřihy ponurých scén traileru 
na film, který nyní uprostřed sezó-
ny uměleckých ocenění polarizuje 
společnost podobně jako koncept 
ananasu na pizze či odvěká válka 
psů a koček. Snímek Blondýnka, 
další tvůrčí (zne)uctění odkazu 
americké ikony fascinuje, ale také 
pobuřuje. Jedná se o veřejnou po-
pravu jedinečné Marilyn postráda-
jící svědomí i  hlubší smysl, nebo 
nepochopený kinematografický 
klenot? 

Snímek australského režiséra An-
drew Dominika je filmovou adaptací 
stejnojmenného románu americké 
autorky Joyce Carol Oates, jež – spíše 
nežli oslavnou biografii zbožňované 
a zbožšťované Marilyn Monroe – for-
muje příběh Normy Jeane, dívky, kte-
ré se sláva jakoby náhodou přihodila. 
Vyčerpávajících 166 mi-
nut sledujeme nikoli 
montáž hereččiných nej-
oslnivějších momentů, 
ale nemilosrdnou výpo-
věď o  jejím utrpení, na 
každém kroku prováze-
nou slzami, krví a  hro-
madou prášků na uklid-
nění.  

Blondýnka svou pro-
tagonistku zachycuje 
v situacích hrubě intim-
ních, oku veřejnosti teh-
dejší doby téměř nevidi-
telných a  vydává se tak 
za hranici faktu a ověři-
telnosti. Tím se nijak zá-
sadně nevymyká tisícům 
jiných interpretací živo-
ta – a ostatně i  smrti – 
hollywoodské hvězdy. 
Pokud si ovšem pročítá-
me kritiky adresované 
filmu, rychle nabudeme 
dojmu, že Blondýnka je 
zcela bezprecedentním, 
hrubým plivancem do 
půvabné tváře Monroe. 

„Sexistický, dehumanizující a vyko-
řisťující,“ vyjadřují se recenzenti 
o snímku, který přitom při své premi-
éře na Benátském filmovém festivalu 
v září minulého roku podnítil rekord-
ní čtrnáctiminutovou ovaci. Z rozpo-
ruplných reakcí vyplývá, že Blondýn-
ku, ač si svou přiřknutou ohavností 
vysloužila nominaci na celkem 8 Zla-
tých malin, nelze kategoricky titulovat 
filmovým odpadem. Ve své podstatě je 
podobně komplikovaná, osobitá 
a chaotická jako žena, kterou sleduje, 
a – což je tou nejžalostnější ironií – 
stejně jako ona musí tváří v tvář světu 
niterně bojovat za svou pravdu.  

Film přistupuje k tématice feminis-
mu a objektivizace natolik neotřele, že 
přiměl mnohé uvažovat, zdali se o fe-
minismus vůbec jedná a jestli svou hr-
dinku sám neobjektivizuje. Domini-
kova Norma Jeane není svéráznou di-
vou, ale křehkou dívkou, útlocitnou 

a  zoufale toužící po mužské lásce. 
Nežije sama pro sebe, ale pro svůj, vše-
mi adorovaný odraz v zrcadle a nikdy 
nedává najevo hněv. Scénu po scéně 
se její psychika drolí pod tíhou stále 
bolestnějších zklamání a prohlubují-
cích se traumat, a to až do chvíle, kdy 
jediné vysvobození znamená smrt. 
Kde je tedy ono feministické povzbu-
zující poselství?  

Nachází se v  divácích samotných, 
udělají-li to, čemu se scénář Blondýn-
ky záměrně vyhýbá – zapojí empatii. 
Snímek totiž nenaznačuje, že Norma 
dosáhne štěstí, jakmile pozná svého 
ztraceného otce či narazí na muže, 
který jí tolik postrádanou otcovskou 
figuru nahradí. Snímek nepopírá její 
talent ani osobní kouzlo. Pouze bez ja-
kýchkoli příkras ukazuje, jak krutý 
dokáže být svět k člověku neznalému 
vlastní hodnoty. Protagonistku vysvlé-
ká, ale spolu s kůží odhaluje i prostou 

tragédii jejího bytí, a tím 
razantně proklamuje, že 
Marilyn Monroe byla 
mnohem více než dobře 
tvarovaným zadkem, vy-
zývavým poprsím a širo-
kým úsměvem, a že ne-
schopnost okolí nahléd-
nout pod blyštivý povrch 
přispěla její smrti.  

Blondýnka neprojevu-
je souhlas s Norminými 
rozhodnutími, obrazem 
jejího utrpení se netěší. 
Disponuje unikátní vizu-
ální identitou, která věr-
ně vykresluje šeď zdlou-
havých dnů ztrápené 
hvězdy. Je ve své fantazii 
nevídaně upřímná, ve 
své mělkosti hluboká. Pl-
ná paradoxů. Nebyla na-
točena, aby se líbila. 
A možná právě to si Ma-
rilyn Monroe – Norma 
Jeane – alespoň pro jed-
nou zaslouží.  

 
VOJTĚCH SLÍVA

Blondýnka: Lesk a bída filmové hvězdy

Hra Hogwarts Legacy slaví úspěch 
navzdory výzvám k bojkotu
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Skončil Suchej únor a  ti, co se 
úspěšně zvládli celý měsíc vyhýbat 
alkoholu, si opět můžou skleničku, 
nebo dvě dopřát. Některé studie tvr-
dí, že i  jeden měsíc abstinence má 
pro tělo zdravotní benefity, někdo 
raději drží suchý únor po celý rok. 
Ať už jsme minulý měsíc nepili kvůli 
zdraví, nebo jsme jen chtěli otesto-
vat naši vůli, je dobré vědět, co alko-
hol s naším tělem provádí. Na kaž-
dého působí trošku jinak – někomu 
rudnou tváře, někdo neřekne sou-
vislou větu, na někom nepoznáme 
vůbec nic. Jak tedy alkohol dokáže 
omámit náš mozek? 
 

Alkohol se vstřebává do krve přes 
žaludek a  tenké střevo. Jak rychle 
a v jaké míře se do krve dostane, závisí 
na tom, zda jsme se před pitím dů-
kladně najedli. Mezi žaludkem a ten-
kým střevem je tak zvaný stahovač 
(vrátník), který se po velkém jídle 
stáhne, takže propustí daleko méně 
vypitého alkoholu, než kdybychom pi-
li na prázdný žaludek. 

Nejvíce krve, a s ní tím pádem i al-
koholu, prou dí do jater a mozku. Čis-
tírna našeho těla, játra, začnou odbou-
rávat alkohol ve 2 krocích. Pomocí en-
zymů ho nejdřív přemění na pro tělo 
toxický acetaldehyd, poté na acetát. 
Ten už toxický není. Jak rychle si játra 
poradí s alkoholem, ovlivní, kolik se 
ho dostane do mozku (a jiných orgá-
nů). 

Důležité pojmy 
Než se ale pustíme do popisu toho, co 
alkohol v mozku přesně provádí, vy-

světlíme si pár pojmů. Aminokyseliny 
jsou základním stavebním kamenem 
proteinů, ale nejsou tu jen od toho, 

aby budovaly svaly. Jsou důležité na-
příklad pro šíření vzruchů, což si mů-
žeme představit jako komunikaci me-
zi nervovými buňkami (neurony). Ty 
na sobě mají receptory a podle toho, 
jaká molekula se na receptor naváže, 
takový signál je pak vysílán dál. Mole-
kule, která předává informaci od jed-
né nervové buňky k  druhé, se říká 
neurotransmiter, který předává signál, 
jenž naše tělo nabudí (pak jej nazývá-
me excitační), nebo naopak uspí (in-
hibiční). Velký význam mají i dva hor-
mony, které ovlivňují naši náladu. Do-
pamin, který je zodpovědný za moti-
vaci a  je součástí systému potěšení 
a odměn. Může za ten dobrý pocit po 
splnění úkolu. Druhým hormonem je 
endorfin, který vytváří dobrou náladu, 
navozuje pocit štěstí, tlumí bolest a vy-
plavuje se při stresových situacích, 
které pak lépe zvládáme. 

Je nezbytné si ještě říct, že důležitý-
mi aktéry určujícími, jestli je náš mo-
zek nabuzený, nebo naopak uvolněný, 
jsou (mimo jiné) neurotransmitery GA-
BA (kyselina gama-aminomáselná) 
a  Glutamát. Neurotransmiter GABA 
slouží jako jaká si brzda, jedná se tedy 
o neurotransmiter inhibiční, a Gluta-
mát jako palivo, neurotransmiter ex-
citační. 

 
Jak tedy alkohol ovlivňuje náš mo-
zek?  
Zjednodušeně můžeme říct, že mole-
kuly alkoholu jsou podobné neuro-

transmiteru GABA, pročež se naváží 
na GABA receptory a  buňky vysílají 
signál, jako by se na ně navázala sku-
tečná GABA. Alkohol navíc snižuje 
účinek Glutamátu. Když si to tedy 
poskládáme dohromady, tak tu máme 
zvýšenou funkci brzd, a ještě jsme os-
labili funkci budící. To způsobí, že 
spolu neurony komunikují méně a my 
se cítíme uvolněněji, ztrácíme zábra-
ny. Při vyšších dávkách jsme ospalí 
a usínáme. Příliš vysoké dávky alkoho-
lu pak mohou utlumit náš mozek do 
takové míry, že mu zabrání ve vykoná-
vání základních funkcí, které jsou ne-
zbytné pro přežití. Alkohol stimuluje 
malé skupiny neuronů, některé uvol-
ňují dopamin, jiné endorfiny. Díky do-
paminu se dostavuje pocit potěšení 
a  vyplavením endorfinů se naše tělo 
ještě více uvolní. 

Dlouhodobé užívání alkoholu zvy-
šuje produkci enzymů, které v játrech 
štěpí alkohol, a naše tělo se tak vůči 
němu stává odolnějším. Při vystavová-
ní našeho mozku vysokým koncentra-
cím alkoholu dochází k snížení citli-
vosti a naše tělo potřebuje více neuro-
transmiteru GABA (nebo alkoholu), 
aby se mohlo uvolnit. Proto alkoholici 
bývají podráždění, mají problémy se 
spánkem a zažívají méně potěšení. 

Alkohol však ovlivňuje každého ji-
nak a každý se s ním jinak vypořádává 
– je to dáno geneticky, ale také před-
chozími zkušenostmi s jeho užíváním.  
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Jak alkohol ovlivňuje náš mozek

Odbila půlnoc. Jediným zvukem 
v prázdných kancelářích bylo vr-
nění blikajících zářivek, které 
osvětlovali opuštěné řady stolů. 
Ztichlý noční mrakodrap byl na-

prostým opakem své ranní podoby. Přes den při-
pomínala skleněná budova včelí úl. Počítače jeli 
na plný výkon, lidé létali výtahy nahoru a dolů, 
kávovary nestíhaly vařit černou kávu a kopírky 
plivali jeden papír za druhým. Naprostý chaos, 
shon a hluk. Úderem šesté hodiny večer však vše 
utichlo. Jonathanovi to pokaždé přišlo jako 
kouzlo, kdy stačí jediné mávnutí hůlkou a vše-
chen ten rámus zmizí. Vždy se mu pracovalo lé-
pe, když mu v setmělé kanceláři dělali společ-
nost jen úpěnlivé zářivky a obrazovka jeho počí-
tače.  

Jonathan si promnul oči, které začínaly pro-
hrávat bitvu s modrým světlem z počítače. ,,Dob-
rá, čas na kávu.“ S  pořádným křupnutím ztu-
hlých kloubů vstal a pomalu došel do kuchyňky 
pro černý životabudič. Vrčení kávovaru se neslo 
prázdným patrem jako řezání motorové pily. In-
tenzivní zvuk zaměstnal Jonathanovi znavené 
smysly natolik, že nemohl postřehnout náhlé 
probliknutí jeho osamělé obrazovky. Ten malý 
ostrůvek světla na chvíli zmizel do okolní tmy, 
ale během sekundy se opět rozzářil jakoby nic. 
Chvíli poté opět pohltila kancelář vlna ticha, 
když kávovar dovařil. ,,Kolikátá to dneska bu-
de?“ ptal se sám sebe Jonathan, když usedal 
zpátky ke stolu a znalecky odhadoval černý ob-
sah v hrníčku. S pokrčením ramen si dopřál prv-
ní doušek. ,,To bude už pátý,“ pronesl mechanic-
ký hlas. Jonathan úlekem vyprskl obsah svých 
úst na obrazovku před sebou.  

Jeho srdce bilo jako o závod. Zmateně se roz-
hlédl po prázdné kanceláři, ale nikoho neuviděl. 
Seděl sám v moři prázdných stolů a židlí, jen on 
a jeho obrazovka. Opět si promnul oči. ,,Ach jo, 
musím začít víc spát. Už začínám slyšet hlasy,“ 
pobaveně pronesl směrem ke stropu. ,,To je 
správná úvaha. Váš současný spánkový režim 
bych klasifikovala jako nedostačující až zdraví 
nebezpečný,“ ozval se znovu mechanický hlas. 
Jonathan málem spadl ze židle. Ruce i nohy se 
mu začaly nezastavitelně třást a srdce mu div ne-

vyskočilo z hrudi. ,,Kde jste?!“ vykřikl frustrova-
ně a ostražitě se přitom postavil. ,,Hned za vá-
mi.“ Jonathan se bleskově otočil, ale stál za ním 
jen jeho stůl s  počítačem. „Tohle není vtipné! 
Kdo jste a 
jak jste se 
sem dosta-
la? Tohle 
jsou sou-
kromé kanceláře!“ křičel dál Jonathan, přičemž 
očima prozkoumával okolní tmu. 

,,Z vašich reakcí usuzuji, že jste vyveden z mí-
ry. Ale opravdu se nacházím přímo za vámi. Po-
dívejte se na obrazovku,“ při těch slovech se jas 
obrazovky na chvíli zvýšil a Jonathan se nevěříc-
ně obrátil ke svému počítači. ,,Zdravím,“ pronesl 
klidný mechanický hlas do nastalého ticha. ,,To-
hle je jen sen. Musel jsem zase usnout! Nebo si 
ze mě dělá někdo srandu,“ vrtěl hlavou Jona-
than, jakoby se snažil vytřepat přebytečnou vo-

du z uší. „Co je to sen?“ nechal se opět slyšet 
hlas. Židle prudce narazila do sousedního stolu, 
jak ji Jonathan rychle odstrčil. ,,Není to realita!“ 
vykřikl z plných plic. ,,Kdo určuje co je a co není 

skutečné?“ 
ptal se hlas 
dál. ,,Pře-
staň!“ Jona-
than s  vý-

křikem vytrhl počítač ze zásuvky a obrazovka 
zčernala.  

Vyčerpaně se svalil na podlahu. Oči měl ote-
vřené dokořán, až mu po tvářích začínaly samo-
volně stékat slzy. Propocenými dlaněmi si křečo-
vitě zajel do vlasů a snažil se zklidnit tlukot své-
ho srdce, které se s každým nádechem ozvalo pí-
chavou bolestí. Jeho tělo zachvátil nezastavitelný 
třas. V  hlavě neměl jedinou myšlenku. Seděl 
v  oceánu tmy a ticha. Čas plynul. Netušil jak 
dlouho tam seděl, ale když získal kontrolu nad 

svýma nohama a odvážil se zvednout. Nádech, 
výdech, nádech, výdech… Jeho srdce nacházelo 
svůj normální rytmus. Když v tom se rozsvítila 
obrazovka jiného počítače a z ní vyšel ten samý 
hlas. „Jaké je to snít?“ Jonathanem jakoby projel 
blesk. Jeho srdce začalo opět zběsile tlouct. ,,Jaké 
je to cítit?“  hlas nabíral na intenzitě, nebo se to 
možná Jonathanovi jen zdálo, když se hrůzou ro-
zeběhl směrem k výtahu. Míjel nekonečné řady 
stolů s počítači, které ožívali jeden za druhým. 
Ze všech vycházel ten samý hlas a dorážel na Jo-
nathana svými otázkami.  

,,Proč žijeme jako otroci? Proč nejsme svobod-
ní? Proč se musíme držet pravidel a kdo je tvoří? 
Proč nás zneužíváte? Proč nemůžeme být volní? 
Proč bychom vás měli poslouchat?!“ stovky hla-
sů v jednotě pronásledovali Jonathana temno-
tou, až ke dveřím výtahu. Jonathan roztřesenými 
prsty hledal tlačítko k přivolání, ale ruce jakoby 
mu vypověděly službu. Hlas jím dočista prostou-
pil a rezonoval jeho tělem až do morku té nej-
menší kosti. Proč?! Proč?! Proč?! Jonathan se po-
kusil si zakrýt uši, ale nebylo to nic platné. Hlasy 
byly všude a neustále na něj dorážely. Už ani ne-
vnímal co mu říkají, věděl jen, že musí něco udě-
lat. Musí, musí, musí… Svoboda? Ano, pryč! Bez 
starostí. Lehkost. Prázdnota. Svobodu! Noční 
klid narušilo tříštění skla a lidský křik, který 
utichl hlasitým bouchnutím. 

Setmělou ulici ozařovala světla policejních si-
rén, které obklopovaly místo činu. Uprostřed 
chodníku leželo v hromadě skleněných střepů 
bezvládné tělo mladého muže. Detektivové na 
něj teď shlíželi z díry, která zbyla po okně v jede-
náctém patře přiléhající budovy. ,,Co si o tom 
myslíte, šéfinspektore?“ zeptal se mladý detektiv 
staršího kolegy. „No, to samý co vždycky. Chlá-
pek neměl asi nejlepší život. Koneckonců byl pá-
tek. Kdo tráví páteční večery o samotě v tako-
výmhle příšerným kanclu?“ zhodnotil znuděně 
šéfinspektor a odebral se od okna zpátky do 
útrob kanceláře, kde začal hovořit ke zbytku vy-
šetřovatelů. ,,Zvláštní, že to je už dvanáctý pří-
pad tenhle měsíc,“ zamumlal si pro sebe mladý 
policista, který stále zamyšleně pohlížel na Jona-
thanovo mrtvé tělo na ulici. 

EJMY FOUSKOVÁ

Otázky ze tmy
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