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

 

Blok zahraničních reportáží 

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.  

Tvůrci pořadu Svět 2009 si zavěštili i začátkem tohoto roku. 

Předvídáme, že letošní rok bude rokem vola, Baracka Obamy (to 
jsou, prosím, dvě odlišné bytosti) a ekonomické krize. Jestli bude 
pro nového amerického prezidenta i světové hospodářské potíže platit to, 
co pro symbol v čínském kalendáři, nebude to vůbec špatné. Rok vola (v 
češtině se používá „buvol“, ale přesnější překlad je vůl), to je síla, 
vytrvalost, vůdcovství a prosperita získaná tvrdou prací.  

Ale čeká nás, tak jako každý rok, i spousta nepříjemných věcí.  

FILMOVÉ OSCARY: 

22. února budou v Americe uděleny ceny filmové Akademie. Filmem 
roku se podle většiny členů týmu Světa 2009 stane Milionář z chatrče, ale 
ve hře budou i Temný rytíř, Podivuhodný případ Benjamina Buttona a 
Wall-E. Ale stejně jako vloni, i toto proroctví jsme sestavili ještě před 
zveřejněním samotných nominací na Oscara.  

SLOVENSKO A PREZIDENTKA? 

V březnu hodně uslyšíme o Slovensku a Číně. U našich sousedů půjde 
o volbu prezidenta. Poprvé by si Slováci mohli zvolit ženu. Hned na 
druhém místě ve volebních preferencích je politička Iveta Radičová. Jak už 



se ukázalo v minulosti, slovenští voliči dokáží překvapit. Ale my si 
myslíme, že nakonec prezident Gašparovič obhájí svoje křeslo.  

ČÍNA A PROTESTY: 

Březen je i měsícem výročí krvavě potlačeného povstání proti 
čínské okupaci Tibetu. Letos navíc kulatého, padesátého. Navíc v 
červnu to bude dvacet let od zmasakrování studentské demonstrace na 
Náměstí Nebeského klidu. Nejen proto předvídáme, že čínské vládě letos 
bude pořádně horko.  

OBAMA A ATENTÁT: 

Už byla řeč o tom, že letošní rok ovládne americký prezident 
Obama. Na tom, jak bude silný, odvážný a citlivý, bude hodně záviset 
vývoj celého světa. Ale my věštíme i jednu nepříjemnou věc: nepřátelé 
Baracka Obamy se ho pokusí zabít, tak jako se to stalo (nebo málem 
stalo) 16 jeho předchůdcům.  

WILLIAM A ROMANTIKA: 

Následník britského trůnu princ William a Kate Middleton letos 
oznámí zásnuby nebo se dokonce rovnou vezmou. Vloni jsme překvapení z 
Buckinghamu netrefili, letos se to už povede.  

SVĚT A KRIZE: 

Jak se bude vyvíjet finanční a hospodářská krize, nevědí pořádně 
ani nejlepší ekonomové. Tvůrci Světa 2009 se ale nakonec shodli na 
předpovědi, že to nebude tak hrozné a situace se ještě během letoška 
začne zlepšovat.  

EVROPA A TERORISMUS: 

Evropa bude mít štěstí i v bezpečnosti a nečeká ji žádný velký 
teroristický útok. Malým útokům typu španělská ETA se ale nevyhneme.  

ZÁPAD A RUSKO: 

Za to vztahy západu a Ruska se ještě víc zhorší, Moskva bude 
pokračovat v ukazování své síly.  

SOUKROMNÍCI A ORBITÁLNÍ DRÁHA: 

První soukromý pilotovaný let na oběžnou dráhu, SpaceX Dragon, 
plánovaný na letošní rok, bude mít zpoždění a dočkáme se ho až v roce 
2010.  



ČEŠI A MS VE FOTBALE: 

Českým fotbalistům se podle většinového mínění věštců redakce 
Světa 2009 nakonec nepodaří postoupit na mistrovství světa v Jižní Africe 
z prvního místa v kvalifikační skupině. Ale nebojte se, druhé místo 
znamená ještě další dvojzápas o postup.  

CASTRO: 

Stupňující se zdravotní potíže udolají někdejšího dlouholetého 
vůdce kubánské rudé revoluce Fidela Castra. Jeho úmrtí ale nebude 
mít na Kubu velký vliv, moc už dávno převzal a řetěz Kubáncům 
zlehounka povoluje jeho bratr.  

LISABONSKÁ SMLOUVA: 

A Lisabonská smlouva? Vstoupí v platnost. Schválíme ji my i Irové. 
Můžete se těšit na evropského prezidenta. Možná to bude Tony Blair. To 
ale až příští rok.  

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

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

 


