
Věštba Světa 2008 
Co nás letos zase čeká, říká si kdekdo na přelomu roku. My v redakci Světa 2009 jsme se 
to pokusili předpovědět.  

 

V pětadvaceti minutách pořad přináší zajímavosti z celého světa. Se smyslem pro zachycení 
velmi poutavých, aktuálních či bizarních událostí předkládá formou objektivního záznamu 
netradiční pohledy na politiku, nezvyklé sportovní výkony, na pohromy, akční příběhy a 
dramata.  

V dopoledním, téměř ranním čase nedělního dne mají diváci příležitost zhlédnout premiéru, 
ve středečních naopak pozdních hodinách pak reprízu.  

V pětadvaceti minutách pořad přináší zajímavosti z celého světa. Se smyslem pro 
zachycení velmi poutavých, aktuálních či bizarních událostí předkládá formou objektivního 
záznamu netradiční pohledy na politiku, nezvyklé sportovní výkony, na pohromy, akční 
příběhy a dramata.  

Věštba roku 2008 

Co nás letos zase čeká, říká si kdekdo na přelomu roku. My v redakci Světa 2009 jsme se 
to pokusili předpovědět. Vloni v lednu jsme věštili všechno možné od výsledků fotbalového 
Eura až po euro v peněženkách na Slovensku, od nových prezidentů v Rusku a Spojených 
státech až po filmové Oscary. Letos jsme si to zopakovali pro letošní rok. Ale pojďme si 
nejprve shrnout, jak se nám to povedlo vloni.  

RUSKO-PUTIN-MEDVĚDĚV: 

Na začátek musíme přiznat, že některé věci byly jasné dopředu. Třeba jméno nového 
ruského prezidenta. Prezident Vladimir Putin si prostě prohodil kancelář s premiérem 
Dmitrijem Medvěděvem a bylo. Novou funkci obou dvou jsme trefili.  

FRANCIE-SARKOZY: 

Podobně lehké bylo vyvěštit očekávané jméno nové manželky francouzského prezidenta. 
Carla Bruni je po boku Nicolase Sarkozyho skutečná první dáma. Ale tipovali jsme, že její 
manžel Nicolas Sarkozy prožije aférku s milenkou, dokonce českou. Nic takového se ale 
nepotvrdilo.  

FILMOVÉ OSCARY: 



Skutečný zářez se nám povedl s Oscary. Sošku pro film Tahle země není pro starý a pro 
Markétu Irglovou s Glenem Hansardem jsme uhádli nejen před udělením Oscarů,. ale 
dokonce ještě i před nominacemi. Jen s Cate Blanchett a Jamesem McAvoyem jako 
nejlepšími herci jsme se přepočítali.  

KOSOVO A PÁKISTÁN: 

Tím už ale naše úspěchy pomalu končí. Kosovo sice získalo nezávislost, velké etnické 
nepokoje - jak jsme prohlašovali - se ale zatím neobjevily a relativní klid je i v Pákistánu. 
Prezident Mušaraf se u moci neudržel a ptačí chřipka se z jeho země nešíří.  

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ: 

Na rozdíl od toho, co jsme věštili, je zatím v nedohlednu dohoda o tom, co dál s 
globálním oteplováním. Ale prý se něco chystá na příští rok.  

SLOVENSKÉ €: 

Ve Věštbě 2008 jsme vyhořeli i s odkladem eura, které se podle plánu stalo novou 
slovenskou národní měnou.  

FOTBALOVÉ EURO: 

A vedle jak ta jedle jsme byli i s Eurem fotbalovým. Naši ani nepostoupili ze skupiny. A 
místo Francouzů nebo Němců, které jsme tipovali na vítěze, zvedli pohár nad hlavu Španělé.  

OLYMPIÁDA: 

Nejdražší, největší, nejpompéznější. Nej měly olympijské hry v Číně mnoho. Nejvíc 
medailí ale nezůstalo domácím sportovcům, odvezli je Američané.  

TERORISMUS: 

Ačkoliv jsme to předpovídali, teroristický útok se v Británii, Austrálii ani Belgii naštěstí 
nekonal. Na Bombaj se ale asi jen tak nezapomene.  

CASTRO: 

Naopak se skoro zapomnělo na Fidela Castra. Vůbec se neukázal, ale ještě nezemřel, jak 
jsme očekávali. Nebo to zůstalo utajeno.  

NOBELOVA CENA ZA MÍR: 

Nobelovu cenu za mír nezískali Bono ani posmrtně Benázir Bhutto, ale Martii Ahtisaari.  

PŘEKVAPENÍ Z BUCKINGHAMU: 

Z Buckinghamského paláce jsme žádné překvapení neslyšeli. Babička zřejmě všechny 
poprosila, aby aspoň letos všichni sekali dobrotu.  



PREZIDENTKA A ČLOVĚK ROKU: HILLARY 

Barack Obama, nový americký prezident a Člověk roku podle časopisu Time. My jsme 
si ale na začátku roku 2008 mysleli, že to má Hillary Clinton v obou kategoriích v kapse. 
Takže zase špatně.  

Po slibném začátku roku se nám tedy Věštba 2008 zbořila jako domeček z karet.  

To nás ale neodradilo od… 

• Věštby 2009 pořadu Svět 2009! 

Jak se povede letošek, budeme ve Světě 2009 průběžně sledovat.  

• Dívejte se s námi! Každou neděli po deváté na Primě! 

 


