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ROČNÍK 28
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Kamenné vzpomínky
na předky 9TOULKY

VV MMoosskkvvěě ssee vvččeerraa sseeššllii pprree--
zziiddeennttii RRuusskkaa aa KKuubbyy,, VVllaaddii--
mmiirr PPuuttiinn aa MMiigguueell DDííaazz--
CCaanneell,, kktteerrýý vv RRuusskkuu ppoobbýývváá
nnaa ttřřííddeennnníí pprraaccoovvnníí nnáávvššttěěvvěě..

Rusko a Kuba ve společném
prohlášení, které bylo pode-
psáno po jednání, mimo jiné
odsoudily využívání v meziná-
rodních vztazích donucovacích
opatření, jejichž »cílem je
výměna legitimních vlád«.
Moskva přitom podle Putina
podporuje Havanu v boji proti
ekonomické blokádě Kuby ze
strany USA. »Prezident Ruské
federace potvrzuje neměnnou
solidaritu ruského lidu s lidem
Kuby v boji za okamžité a bez-
podmínečné zrušení ekono-

mické a finanční blokády, kte-
rou zavedly před téměř 60 lety
USA,« uvádí prohlášení.

O americké blokádě Kuby se
hovořilo i při ranní schůzce
Díaze-Canela s předsedou
ruské Státní dumy Vjačeslavem
Volodinem. Ten vyzval Kubu,
aby vzdorovala sankční politice
Spojených států. Šéf dolní
komory parlamentu uvedl, že je
nepřípustné, aby Washington
využíval sankce proti zemím,
které mu nevyhovují.

»Sankční politika je to, proti
čemu se my všichni musíme
vymezovat, protože je v proti-
kladu k mezinárodním nor-
mám a pravidlům, která muse-
jí platit v našem multipolárním
světě,« řekl Volodin podle
agentury TASS. »Rozhodovat
může jen OSN a my se musí-
me chovat v souladu s rozhod-
nutími, která přijaly všechny
státy. Dnes jedna země poru-

šuje všechny dohody, což je
nepřípustné, a proti takové
politice se ohrazujeme,«
dodal.

V prohlášení ze schůzky
Putina s Díazem-Canelem se
také uvádí, že Rusko a Kuba
vyzývají USA, aby znovu zvá-
žily svůj záměr odstoupit od
rusko-americké odzbrojovací
smlouvy INF.

Pokud jde o rusko-kubán-
skou ekonomickou spolupráci,
Putin uvedl, že Rusko pomůže
Kubě při obnově a moderniza-
ci železniční sítě. Rusko také
na Kubě postaví pozemní sta-
nici systému Glonass, globál-
ního družicového polohového
systému, který Rusko uvedlo
do provozu v roce 2010, celo-
světové dostupný začal být
o rok později. Podle Putina
tím Kuba získá přístup k širo-
kým technologickým možnos-
tem. ((ppee,, ččttkk))

Naopak zástupci SPD by rádi
odměny hejtmanům, starostům nebo
radním z řad zákonodárců zrušili
úplně. Opatření má zabránit přílišné
kumulaci funkcí kvůli zvyšování zís-
kaných odměn, zdůvodnila za před-
kladatele návrh poslankyně, karlovar-
ská hejtmanka a šéfka Asociace krajů
JJaannaa MMrraaččkkoovváá VViilldduummeettzzoovváá
(ANO). »Konec závisti, konec dvěma
či třem platům. Když chce někdo pra-
covat od rána do noci, ať to bez výči-
tek dělá, ale ať nepobírá dvě celé
odměny,« uvedla. Vzhledem k tomu,
že patří mezi politiky s několika funk-
cemi, ví, o čem mluví, a bezesporu
vychází z vlastní zkušenosti.

Vildumetzová poukazovala také na
to, že přijetím novely se ušetří veřej-
né prostředky v obecních a krajských
rozpočtech. JJaannaa ČČeerrnnoocchhoovváá (ODS)
položila otázku, zda by tedy o část
platu měli být připraveni také učitelé
a lékaři z řad zákonodárců, kteří jsou
rovněž placeni z veřejných peněz.

Duplicita funkcí
je problém

»Duplicita funkcí je dle mého
názoru problém a cítím to také, že to
časový problém je,« prohlásil v roz-
pravě LLeeoo LLuuzzaarr (KSČM), který je
podle svých slov řadovým zastupite-
lem obce. »Bohužel obce v Ostravě.
Není to tady v Praze, kdy si někdo
odskočí z jednání na dvě hodinky.
Tady to nikdo nepozná, tam odhlasu-

je, a vrátí se zpátky. Ale třeba pro
Ostravu nebo pro Opavu je to pro-
blém. Dopravní vzdálenost je docela
velká, abychom zvládali účast, a ta
funkce tím samozřejmě částečně trpí.
A jestli mně někdo řekne, že ne, tak
se mýlí,« zdůraznil komunistický
poslanec.

Občan si vybírá většinou
stranu, ne politika

Luzar také kontroval názorům
některých poslanců, kteří říkali, že
občan je suverén, vybírá si ve svo-
bodných volbách lidi, kterým věří.
Luzar tvrdí, že občan si ve volbách
nevybírá konkrétního politika, proto-
že »přímá volba politiků není, bohu-
žel, bohudík, nevím, diskuse o přímé
volbě tady ještě pořádně nezačala
a neproběhla,« řekl s tím, že občan si
vybírá politickou stranu. A ta rozho-
duje, které své členy na které místo
na kandidátce zařadí. Mnohdy se
pak, bohužel, stává, že občan se není
schopen ztotožnit se svým starostou.
Ten však byl zvolen na kandidátce
politické strany, které fandil a které
dal svůj hlas. Takový volič pak nic-
méně očekává, že starosta, primátor,
hejtman bude na sto procent vykoná-
vat svou práci.  

MMaarreekk BBeennddaa (ODS) poznamenal,
že návrh novely je založen čistě
jenom na závisti. Podle něj by bylo
vhodnější zastupitelům z řad poslan-
ců a senátorů zákonem umožnit, aby

se své odměny vzdali a nemuseli ji
dávat třeba na dobročinné účely.

A co poslanci,
učitelé nebo lékaři?

Do debaty vstoupili i mnozí
poslanci, kteří třeba na část úvazku
ve svém volnu učí, přednášejí či třeba
pracují v nemocnicích, a mnozí léka-
ři-poslanci slouží o víkendech, svát-
cích, za což berou přiměřenou odmě-
nu. A zdaleka nejde jen o soukromý
sektor, který jim adekvátní část mzdy
vyplácí. Měli by tedy pracovat jen za
sníženou odměnu? Někteří zákono-
dárci se ptali, zda za snížený plat
budou mít nejen třeba poslanci-staro-
stové, ale právě i poslanci-lékaři také
sníženou odpovědnost.

V navrhovaném omezení výše
platu vycházeli tvůrci předlohy ze
současné konstrukce, podle níž má
minimální odměna pro neuvolněného
starostu představovat 0,3násobek
platu uvolněného starosty. Podle
odpůrců však neplacení starostové
dostávají obvykle vyšší odměnu, tedy
až 0,6násobek. V případě přijetí návr-
hu by tak na tom byli neplacení staro-
stové z řad členů Sněmovny a Senátu
finančně lépe. Předloha prošla včera
ve Sněmovně zatím prvním kolem
projednávání, nyní se jí budou zabý-
vat poslanci z výboru pro veřejnou
správu. ((kkuu))

Bouře kvůli 
kumulaci odměn

Lidé po celé zemi vyrazili včera na hřbitovy u příležitosti tradičního svát-
ku Památky zesnulých, takzvaných Dušiček. Na snímku návštěvnice hřbito-
va v Pavlově na Břeclavsku. FFOOTTOO –– ČČTTKK//VVááccllaavv ŠŠÁÁLLEEKK

Návrh ANO a Pirátů snížit na dvě pětiny mzdu placených
zastupitelů obcí a krajů, kteří jsou členy parlamentu, vyvolal
včera ve Sněmovně bouřlivou reakci. Debata týkající se
kumulace odměn trvala dvě hodiny. Zejména občanští demo-
kraté označovali návrh za populistický.

Rozhovor Naší pravdy s europo-
slancem Janem Kellerem.

Když CIA »čistila« Vietnam
a Laos.

Ekologové se bojí o Amazonii.

V PONDĚLÍ ČTĚTE

Jak uvedla ruská média, při schůzce Putina s Díazem-Canelem (vpravo) se také hovořilo o moder-
nizaci kubánské armády. Rusko na ni poskytne půjčku ve výši 50 milionů dolarů. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Rusko vyjádřilo solidaritu s Kubou



ČČeesskkoosslloovveennsskkýý kkoossmmoonnaauutt
aa nněěkkddeejjššíí eeuurrooppoossllaanneecc VVllaaddii--
mmíírr RReemmeekk aa rruusskkýý aarrmmááddnníí
ssbboorr AAlleexxaannddrroovvccii zzíísskkaallii cceennuu
SSttřřííbbrrnnýý lluukkoossttřřeelleecc,, kktteerráá jjee
uudděělloovváánnaa zzaa rroozzvvoojj ččeesskkoo--rruuss--
kkýýcchh vvzzttaahhůů.. SSllaavvnnoossttnníí cceerree--
mmoonniiááll ssee uusskkuutteeččnniill vv ZZrrccaaddlloo--
vvéé kkaappllii pprraažžsskkééhhoo KKlleemmeennttiinnaa..
ZZááššttiittuu ppřřeevvzzaallii ččeesskkýý pprreezziiddeenntt
MMiilloošš ZZeemmaann aa rruusskkéé vveellvvyyssllaa--
nneeccttvvíí vv ČČRR..

Vladimíra Remka organizá-
toři ocenili v kategorii osobnost
česko-ruských vztahů. Alexan-
drovci získali zvláštní cenu,
neboť k česko-ruskému přátel-
ství mimořádně přispívají pravi-
delnými cestami do ČR. Oceně-
ní letos získali u příležitosti
90. výročí založení souboru.

Ceremoniálu v Klementinu
se zúčastnil ruský velvyslanec

Alexander Zmejevskij, Zeman
se z důvodu jiného programu
omluvil. Zaslal ale na slavnost-
ní večer zdravici, v níž vyjádřil
přesvědčení, že v době nesnad-
né politické situace je důležitěj-
ší než kdy jindy posilování
osobních vztahů mezi občany
ČR a Ruské federace. 

Slavnostní oceňování se letos
konalo potřetí. Sošky se udělo-
valy i za projekty v kategoriích
historické dědictví, mezikultur-
ní komunikace, byznys
a obchodní komunikace a vzdě-
lávací programy. Loni získali
hlavní ceny český písničkář
Jaromír Nohavica a bývalý
ruský hokejový brankář Vladi-
slav Treťjak. V prvním ročníku
cenu obdrželi zpěvák Karel
Gott a spisovatelka Lenka Pro-
cházková. ((mmhh))

O ČEM VČERA TAKÉ JEDNALA SNĚMOVNA l O ČEM VČERA TAKÉ JEDNALA SNĚMOVNA

Bojují za volno o svátcích
PPrraaccoovvnnííccii vv oobbcchhooddnníícchh řřeettěězzccíícchh,,

kktteeřříí ppooddppoorruujjíí nneerruuššeenníí zzáákkoonnaa oo vvoollnnuu
oo ssttááttnníícchh ssvvááttccíícchh,, ssee zzaaččaallii oozznnaaččoovvaatt
zzeelleennýýmmii ppáásskkaammii ss nnááppiisseemm »»NNeebbeerrttee
nnáámm ssvvááttkkyy««..

Natiskli je odboráři, zájem o ně mělo
kolem 80 tisíc lidí, nejen členů odborů,
řekla prezidentka Unie zaměstnanců
obchodu, logistiky a služeb RReennááttaa BBuurriiaa--
nnoovváá. »Zaměstnanci ve firmě Marks
& Spencer si dovolili označit se těmito
páskami a zaměstnavatel jim vyhrožoval
tím, že můžou být kvůli tomuto názoru
propuštěni. Považuji to za naprosto neho-
rázné, aby zaměstnavatel vyhrožoval pro-
puštěním za to, že se označí naprosto
nevinným náramkem,« uvedla Burianová.

Náramky chtějí pracovníci nosit alespoň
do 7. listopadu, kdy by se návrh na změnu

zákona měl projednávat ve sněmovním
hospodářském výboru. Jeden z pozměňo-
vacích návrhů počítá i s jeho zrušením.

Odbory tvrdí, že zákon o prodejní době
v obchodech se osvědčil. Obavy z propou-
štění se podle nich nenaplnily, obchod trpí
spíše nedostatkem zaměstnanců. Také malo-
obchodní tržby meziročně neklesly, uvedly
odbory, lidé se podle nich včas předzásobí.

Velké obchody musí mít podle platného
zákona zavřeno na Nový rok, Velikonoční
pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25.
a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít
otevřeno do 12.00. Na dodržování zákazu
dohlíží Česká obchodní inspekce. Zákaz
se nevztahuje na obchody s prodejní plo-
chou do 200 metrů čtverečních, lékárny,
čerpací stanice, obchody na letištích nebo
nádražích nebo na prodejny v nemocni-

cích. Zákaz se naproti tomu týká i bazarů,
zastaváren a výkupen odpadu.

Burianová připouští, že veřejnost může
být zmatená z toho, na který svátek je
otevřeno a na který ne. Jde však podle ní
o kompromis, volno je na část křesťan-
ských svátků a na část, která je přijatelná
pro veřejnost. Proto například není
v seznamu první máj, Svátek práce.
Odboráři by si dokázali představit, že by
byly obchody povinně zavřené na 13 čes-
kých svátků, tento návrh by měli předložit
do Sněmovny zástupci lidovců.

Maďarský parlament v roce 2016
obdobný zákon zrušil, a to zhruba po roce
jeho fungování. Tamní zákaz prodeje se
nelíbil podnikatelským svazům ani odbo-
rům, které poukazovaly na ztráty tisíců
pracovních míst. ((nngg))

STŘÍBRNÝ LUKOSTŘELEC

PRO REMKA A ALEXANDROVCE

NOTÁŘ NEMUSÍ BÝT

OBČANEM ČR
NNoottáářřii,, kktteeřříí cchhttěějjíí vvyykkoonnáávvaatt pprroo--

ffeessii vv ČČRR,, zzřřeejjmměě nneebbuuddoouu mmuusseett bbýýtt
vvýýhhrraaddnněě ččeesskkýýmmii oobbččaannyy.. VVllááddnníí
nnoovveelluu nnoottáářřsskkééhhoo řřáádduu vvččeerraa sscchhvváá--
lliillii ppoossllaannccii vvee zzrryycchhlleennéémm rreežžiimmuu..

Pokud stejně hladce projde Sená-
tem a podepíše ji prezident republiky,
budou moci u nás pracovat i notáři
s občanstvím některého ze států EU
nebo Evropského hospodářského
prostoru. Ministerstvo spravedlnosti
novelou reagovalo na březnový roz-
sudek Soudního dvora EU, který
konstatoval, že podmínka státní pří-
slušnosti požadovaná českou právní
úpravou pro přístup k povolání notá-
ře představuje porušení smlouvy
o volném pohybu pracovníků. Minis-
tr spravedlnosti JJaann KKnněěžžíínneekk (ANO)
včera řekl, že bez úpravy zákona ČR
hrozí peněžitý postih. Notáři, kteří

budou chtít působit v ČR, však nadá-
le budou muset mít vystudovanou
českou právnickou fakultu, budou
muset vykonat notářkou zkoušku
v češtině a pro provádění procesních
úkonů budou muset ovládat úřední
jazyk, tedy český. »Nelze očekávat
příliv cizinců do této profese,« řekl
Kněžínek.

E-NESCHOPENKY

BUDOU ODLOŽENY
PPrroojjeekktt eelleekkttrroonniicckkéé nneesscchhooppeennkkyy

mmáá bbýýtt ooddlloožžeenn,, kk jjeehhoo ssppuuššttěěnníí bbyy
mměělloo ddoojjíítt nneejjddřříívvee oodd rrookkuu 22002200..
ZZrruuššeenníí ssttaarrttuu pprroojjeekkttuu oodd ppřřííššttííhhoo
rrookkuu mmáá ppřřiinnéésstt nnoovveellaa zzáákkoonnaa
oo ppoojjiissttnnéémm nnaa ssoocciiáállnníí zzaabbeezzppeeččeenníí,,
kktteerroouu ddoollnníí kkoommoorraa ppoossllaallaa kk ppoossoouu--
zzeenníí ssoocciiáállnníímmuu vvýýbboorruu..

Vláda novelu předložila kvůli tomu,
že spuštění e-neschopenky od příštího
roku se nepodaří uskutečnit. Ministry-
ně práce a sociálních věcí Jana Malá-

čová (ČSSD) poslancům řekla, že by
projekt chtěla odložit o rok kvůli
tomu, že zavedení e-neschopenky od
ledna 2019 není technicky připraveno.
Návrh na roční odklad předložil
v úterý také poslanec Roman Sklenák
(ČSSD) v rámci úprav zákona o změ-
nách v lékařské posudkové službě,
který čeká už jen na závěrečné schva-
lování. Zdůvodnil to tím, že by vládní
novela o odkladu nemusela být přijata
včas do konce roku.

Lékaři mohou elektronicky nescho-
penky vystavovat už od roku 2010.
Mohou využít takzvané e-podání.
Potřebují k tomu pouze počítač s pří-
stupen na internet a lékařský softwa-
re, který službu e-podání podporuje.
Musí se pak u ČSSZ registrovat.
Podle údajů ČSSZ přibývá nescho-
penkových formulářů, které lékaři
přes počítač posílají. V roce 2015 jich
bylo 56 tisíc a loni už 117 tisíc. Zatím
není jasné, od kdy by e-neschopenky
měly být pro lékaře zcela povinné. Po

jejich zavedení volají zaměstnavatelé
kvůli lepší kontrole nad nemocnými
zaměstnanci.

VĚTŠÍ PŘEHLED

O LÉCÍCH
OOššeettřřuujjííccíí lléékkaařřii aa lléékkáárrnnííccii mmoožžnnáá

bbuuddoouu mmíítt ppřřeehhlleedd oo vvššeecchh llééccíícchh,,
kktteerréé mmáá ppaacciieenntt ppřřeeddeeppssaannéé.. PPřřeeddppoo--
kkllááddáá ttoo nnoovveellaa lléékkoovvééhhoo zzáákkoonnaa,,
kktteerráá pprrooššllaa úúvvooddnníímm kkoolleemm pprroojjeedd--
nnáávváánníí..

Sdílení údajů mezi poskytovateli
zdravotní péče má podle vlády zajis-
tit bezpečnější a kvalitnější předepi-
sování léků. Předlohu nyní posoudí
hned tři výbory – zdravotnický,
ústavně-právní a petiční. Přístup
k datům o předepsaných lécích bude
mít podle novely jen ošetřující lékař
nebo lékárník, který bude vydávat
lék. Pacient by jim však mohl vstup
do databáze o lécích, které užívá,
zakázat. Takovou konstrukci kritizo-

vali ZZbbyynněěkk SSttaannjjuurraa a Marek Benda
(oba ODS), podle kterých by měla
být opačná. »Proč nemám dát aktivní
souhlas?« ptal se Stanjura. Upozornil
i na to, že pacienti se nemusí dozvě-
dět o tom, že nesouhlas by měli
vyslovit do půl roku od účinnosti
zákona. »Není to tak, že do lékového
záznamu bude mít přístup jakýkoli
lékař,« hájil vládní návrh ministr
zdravotnictví AAddaamm VVoojjttěěcchh (ANO).
Do tzv. lékového záznamu pacienta
by měl přístup jen lékař, který mu
předepíše aspoň jeden recept a paci-
ent si daný lék také vyzvedne, nebo
na základě předložení občanského
průkazu. V současnosti má lékař pře-
hled pouze o lécích, které pacientovi
sám předepsal. Lékárník může zkon-
trolovat jen přípravky na předlože-
ných receptech. Lékový záznam by
mohl zamezit duplicitnímu předepi-
sování léků nebo předepisování léků,
které mají vzájemně nežádoucí účin-
ky. ((kkuu))

POSLANCE ČEKÁ MIMOŘÁDKA
ZZáássttuuppccii SSPPDD aa PPiirrááttii ddaallii ddoohhrroommaaddyy 4400 ppooddppiissůů kkee ssvvoolláánníí

mmiimmoořřááddnnéé sscchhůůzzee SSnněěmmoovvnnyy,, nnaa kktteerréé cchhttěějjíí jjeeddnnaatt oo ssnníížžeenníí
rrůůssttuu ppllaattůů úússttaavvnníícchh ččiinniitteellůů ppoo NNoovvéémm rrooccee.. VVččeerraa ss ppřřeeddřřaazzee--
nníímm ttoohhoottoo bboodduu vv ddoollnníí kkoommoořřee nneeuussppěěllii.. 

Žádost o svolání mimořádné schůze odevzdají příští týden, aby
termín projednávání odpovídal lhůtám projednávání vládní nove-
ly upravující růst platů zákonodárců. Včera to novinářům řekli
předsedové klubů JJaakkuubb MMiicchháálleekk (Piráti) a RRaaddiimm FFiiaallaa (SPD).
Hnutí SPD navrhuje zmrazit platy vrcholných politiků na další tři
roky. Piráti je chtějí počítat z průměrné mzdy v celé ekonomice,
nikoli z průměru ve veřejné sféře, jak je tomu nyní, což ovšem
poslanci KSČM prosazují už léta, nikdy jim to však neprošlo! 

Pokud změnu zákonodárci neprosadí do konce roku, platy jim
a dalším činitelům automaticky po 1. lednu vzrostou. Piráti
a SPD proto chtějí novelu projednat co nejrychleji. Poslanecké
úpravy podali v úterý při druhém čtení návrhu zákona. Výbory
návrhy Pirátů a SPD nepodpořily. Doporučily plénu přijmout
vládní předlohu beze změn. Michálek obhajoval svůj požadavek
argumentem, že když vláda zvýší platy učitelům a státním
zaměstnancům, zvyšuje tím i platy politiků. Platy ústavních čini-
telů se mají podle návrhu vlády od příštího roku sice zvýšit, ale
pouze v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnika-
telské sféře. Nezvýší se koeficient, kterým se tato mzda násobí.

((kkuu))

PROTI VÁLCE NA DONBASE
Společnost přátel Luganské lidové republiky a Doněcké lido-

vé republiky ve spolupráci s Levou perspektivou, KSM a Čes-
kým mírovým hnutím pořádá v pondělí 5. listopadu od 17 hodin
demonstraci proti válce na Donbase. Protest se koná před ukra-
jinským velvyslanectvím v Praze, ul. Charlese de Gaulla 29.
»Následovat bude pochod proti podpoře této války Českou
republikou,« informoval JJaarroommíírr VVaaššeekk, předseda pořádajícího
spolku. »Přijďte vyjádřit protest proti pokračování ostřelování
území lidových republik ukrajinskou armádou, proti zabíjení
bezbranného civilního obyvatelstva včetně dětí, proti podpoře
fašistického režimu na Ukrajině,« vyzval Vašek.

VEDE STÁLE ANO
Sněmovní volby by v říjnu podle agentury Median přes mírný

pokles voličské přízně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 28,5 procenta
hlasů, KSČM by dosáhla devítiprocentního zisku. Pohoršila si ODS,
která by stejně jako Piráti dostala 12 %. ČSSD a SPD se stejně jako
komunisté pohybovaly na devítiprocentní hranici, STAN, TOP 09
a KDU-ČSL na pětiprocentní. U hnutí ANO po vrcholech z června
a srpna nastal mírný pokles, jeho podpora by mohla být podle Me-
dianu srovnatelná s výsledkem v loňských sněmovních volbách. 

ZEMAN MÍŘÍ DO ČÍNY
Prezident Miloš Zeman se v pondělí v Šanghaji setká se svým čín-

ským protějškem Si Ťin-pchingem. Zeman odlétá do Číny na svou
celkově čtvrtou návštěvu dnes, hlavním cílem cesty je podpora hos-
podářských vztahů v souvislosti s dovozním veletrhem China Inter-
national Import Expo (CIIE), který začíná v pondělí v Šanghaji.
Zeman se do ČR vrací v úterý, v Číně se setká i s viceprimátorem
Šanghaje či s guvernérem provincie Che-pej. Zemanův program
v Číně zahájí nedělní večeře, na které budou Si Ťin-pching s manžel-
kou Pcheng Li-jüan hostit vrcholné představitele několika desítek
zemí. Podle serveru South China Morning Post se akce zúčastní
například premiéři Ruska, Maďarska, Vietnamu či Pákistánu. ((ssttee))

Předsedu komunistické Dělnické strany Maďarska Gyulu
Thurmera přijal na půdě parlamentu Vojtěch Filip, předseda
ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny. Při večeři společně
probrali současnou situaci nejen v České republice a Maďar-
ské republice, ale i v Evropě a ve světě. 

FFOOTTOO -- HHaallóó nnoovviinnyy//RRoommaann BBLLAAŠŠKKOO

Na sídlišti Vítězná v Sokolově skončila rekonstrukce prostranství u obchodu mezi ulicemi Spartakiádní a Jiřího z Poděbrad.
FFOOTTOO –– ČČTTKK//SSllaavvoommíírr KKUUBBEEŠŠ
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DOPORUČUJEME
VVoojjttěěcchh FFIILLIIPP, předseda ÚV KSČM

a místopředseda Sněmovny, bude v neděli od
12.00 hostem pořadu Otázky Václava Moravce
na České televizi. Diskutovat se bude například
o koaliční spolupráci na komunální úrovni,
důležitých ekonomických rozhodnutích na

vládní úrovni či o stavu vyjednávání nového vedení Senátu.



Nelze tolerovat okupaci
ÚÚssttaavvnníí ssoouudd ((ÚÚSS)) ooddmmííttll

ssttíížžnnoosstt pprroottii vvyykklliizzeenníí AAuuttoo--
nnoommnnííhhoo ssoocciiáállnnííhhoo cceennttrraa KKllii--
nniikkaa vv PPrraazzee.. SSttíížžnnoosstt bbyyllaa zzřřeejj--
mměě zzaattíímm ppoosslleeddnníímm ppookkuusseemm
vvyykklliizzeenníí KKlliinniikkyy zzaabbrráánniitt.. 

Opuštěnou budovu v Jeseni-
ově ulici obsadili na konci
roku 2014 aktivisté. Její maji-
tel, Správa železniční dopravní
cesty (SŽDC), ji ale chce
rekonstruovat na kanceláře.
Požadavek na vyklizení není
podle ÚS v rozporu s dobrými
mravy, justice v kauze nechy-
bovala.

»Nelze tolerovat okupaci
cizích objektů bez právního
důvodu jen proto, že jsou
momentálně nevyužívány,«
stojí v usnesení, které soud
zpřístupnil na svém webu.
»Měl-li by stát v úmyslu sám
sebe omezit ve vlastnictví
v podobných případech a zle-
galizovat takzvaný ‘squat-
ting’, musel by tak učinit ces-
tou legislativních změn,«
napsali soudci.

Aktivisté, za které u soudů
vystupovala Tereza Virtová,
žádali ÚS, aby odložil vykona-
telnost pravomocného verdik-
tu o vyklizení. Vzhledem
k rychlosti odmítnutí celé stíž-
nosti už soud požadavek na
odklad neřešil.

Aktivisté se bránili tvrze-
ním, že požadavek je v rozpo-
ru s dobrými mravy a že státní
organizace s budovou nakláda-
ly nehospodárně. Chtěli se
dohodnout na užívání budovy
alespoň do její plánované

rekonstrukce. Podle verdiktu
pražských soudů byla smlouva
o výpůjčce na dobu určitou
a aktivisté neměli žádný pevně
daný nárok na její prodlouže-
ní.

Nejvyšší soud počátkem
letošního roku odložil vykona-
telnost verdiktu o vyklizení.
Odklad ale platil jen do roz-
hodnutí o dovolání, které
podle justiční databáze padlo
2. října. Nejvyšší soud, stejně
jako nyní Ústavní soud, akti-
vistům nevyhověl. ((ssttee))

Uherskohradišťská nemocnice slavnostně otevřela novou vstupní budovu. Lidé v ní najdou
informační pult, sociální zařízení a samoobslužný bufet. FFOOTTOO -- UUhheerrsskkoohhrraaddiiššťťsskkáá nneemmooccnniiccee

První odejmuté tituly
RReekkttoorr UUnniivveerrzziittyy KKaarrlloovvyy TToommáášš ZZiimmaa

rroozzhhooddll oo ooddeejjmmuuttíí ddvvoouu mmaaggiisstteerrsskkýýcchh
ttiittuullůů aabbssoollvveennttoovvii šškkoollyy kkvvůůllii ppllaaggiiááttoorr--
ssttvvíí.. JJee ttoo ppoopprrvvéé,, kkddyy šškkoollaa kk ooddeejjmmuuttíí
ttiittuullůů zz ddůůvvoodduu ppllaaggiiááttoorrssttvvíí ppřřiissttoouuppiillaa.. 

Titul byl odebrán absolventovi Husitské
teologické fakulty UK, který na této
fakultě vystudoval dva programy. Obě
diplomové práce obhájil loni 26. září.
Přezkumná komise školy potvrdila, že jde
o plagiáty. Pokud je plagiát dodatečně
odhalen, může vysoká škola podle zákona
odebrat absolventovi diplom do tří let od
jeho udělení. Dříve tuto možnost neměla.
Změnu přinesla novela vysokoškolského
zákona v roce 2016.

Podle rektora se diplomové práce kon-
trolovaly v antiplagiátorském programu
ještě před jejich obhájením. V běžně pou-
žívaném softwaru Theses byla shoda
nízká, na nesrovnalosti ale ukázal další
systém, který škola má, řekl Zima. »Jak-
mile byl náznak, tak jsme to začali řešit
hned,« uvedl. 

»Na základě uvedeného zjištění rektor
UK došel k závěru, že je nepochybné
a zcela prokázané, že absolvent v důsled-
ku úmyslného a neoprávněného užití díla
jiných osob hrubě porušující právní před-
pisy upravující ochranu duševního vlast-
nictví, při sepisování svých diplomových
prací vědomě, záměrně, a přitom nepři-

znaně převzal, čili opsal podstatné části
z jiné diplomové a rigorózní práce,« sdě-
lil mluvčí UK VVááccllaavv HHáájjeekk.

Vedoucího práce podle rektora žádný
trest nečeká. Nebylo nalezeno žádné jeho
pochybení. 

Na problematiku kvality závěrečných
prací upozornila v červenci kauza plagiá-
torství bývalé ministryně spravedlnosti
Taťány Malé (ANO) a bývalého ministra
práce a sociálních věcí Petra Krčála
(ČSSD), kteří kvůli tomu rezignovali.
Problém s diplomovou prací měl letos
také ministr obrany Lubomír Metnar (za
ANO), který v ní neuváděl zdroje u někte-
rých pasáží převzatých z knih. ((ssttee))

Opravy morového sloupu v Poličce na Svitavsku jsou po čty-
řech letech restaurování téměř hotové. Včera byly osazeny dvě
nové sochy. FFOOTTOO –– ČČTTKK//JJoosseeff VVOOSSTTÁÁRREEKK
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l ČČíímm ppřřiissppěěllyy vváámmii vveeddeennéé oorrggaannii--
zzaaccee kk 110000.. vvýýrrooččíí vvzznniikkuu ČČeesskkoosslloo--
vveennsskkaa?? 

Byla to řada regionálních akcí,
které probíhají od ledna prakticky po
celé republice. Kromě toho nás
v souvislosti s výročím inspiroval

název téměř osmdesát let staré dvou-
dílné knihy Co daly naše země Evro-
pě a lidstvu. V této souvislosti jsme si
řekli, že asi nic tak neproslavilo naše
země ve světě jako hudba, jako pís-
ničky, které muzikanti a učitelé roz-
nesli do všech světových stran. Sám
jsem ty české, moravské, slezské
a slovenské písničky slyšel zpívat
v mnoha jazycích. Od gruzínštiny,
čínštiny, přes mongolštinu, japonšti-
nu, evropské jazyky, včetně těch
ugrofinských. Na svých podivuhod-
ných poutích se mnohé z těch milých
melodií zabydlely v nových zemích.
Dnes se už ví, že gruzínská píseň
Suliko má díky opernímu pěvci,
sbormistru a sběrateli folklóru Josefu
Navrátilovi z Dobšic (1840-1912),
známému jako Ratili, předlohu ve
staré moravské písni. Byl jsem v září
v Gruzii a viděl jsem, jak je tam Josef
Navrátil ctěn, že ulice vinoucí se
kolem budovy konzervatoře nese
jeho jméno. Méně je známé, že
japonská písnička Ó makiba wa
midori je vlastně Ej, lučka, lučka
zelená, nebo také Hořela lípa, hořela.
l JJaakk ssee ttaattoo ppíísseeňň ddoossttaallaa ddoo JJaappoonn--
sskkaa??

Z Ameriky byla do Japonska údajně
přivezena pastorem a později prvním
biskupem křesťanské církve v Japon-
sku jménem Juji Nakada (1870-
1939). A do Ameriky písničku přivez-
li moravští bratři. Ti se ostatně dosta-
li až do Grónska, Tibetu, do indické-
ho Kašmíru, a dokonce i do Jižní
Afriky. Působili v jihoamerických

pralesích i na Aljašce. A v Americe
vytvořili nejstarší americký symfo-
nický orchestr, čímž položili základy
k provozování vážné hudby v Ameri-
ce, kde ostatně působila celá řada
muzikantů z Čech, mezi jinými i hou-
slový virtuos Wenzel (Václav) Kopta

(1845-1916) z Kožlan, který si vzal
sestru prezidenta USA Thomase Wil-
sona Floru Pavlu. Jeho praprasynovec
je hudebník a herec Václav Kopta.
l VVíímm,, žžee jjssttee kk jjuubbiilleeuu vvyyddaallii
ččeesskkoo--rruusskkýý zzppěěvvnnííkk PPííssnněě ČČeesskkoosslloo--
vveennsskkaa……

Ano, protože nejvíce našich písní
je přeloženo do ruštiny a žijí
v Rusku. A také nejdéle. Nejstarší je
Hospodine, pomiluj ny z 10. století,
nejmladší Nohavicův Petěrburg. Od
dob Petra Velikého působily totiž
v Ruské říši desetitisíce našich muzi-
kantů. Měli svůj podíl na vzniku
ruské vážné hudby i na rozšíření
písní. Zpívali je také učitelé – sokolo-
vé, později českoslovenští legionáři
i příslušníci Svobodovy armády.

Po druhé světové válce si písničky
v ruštině odváželi domů zahraniční
absolventi sovětských vysokých škol.
S bývalými studenty, jejich dětmi
a našimi písněmi se dodnes setkávám
na mezinárodních rusistických kon-
gresech a konferencích. Zpěvník Písně
Československa je tedy česko-ruský,
s předmluvou a komentáři k některým
písním. S úspěchem jsme jej prezento-
vali a zpívali oběma jazyky na seminá-
řích pro učitele češtiny i ruštiny
v Mohelnici a na Střední škole při vel-
vyslanectví RF. V pražském Sloven-
ském domě byli kmotry Felix Slová-
ček a předseda Slovensko-ruské spo-
lečnosti Ján Čarnogurský, v Ruském
středisku vědy a kultury ředitel Andrej
Končakov. V obou místech nás i zpí-
vající publikum jedinečně doprováze-

la populární skupina Kapka, což
mnohé inspirovalo k názvu nové
hudební formace Klapka&Kapka.
Zpěvník jsme představili také na
Západočeské univerzitě a na Generál-
ním konzulátu v Karlových Varech.
l NNaa ttěěcchh ppoosslleeddnníícchh ttřřeecchh jjmmeennoo--
vvaannýýcchh mmíísstteecchh jjssttee ttaakkéé pprreezzeennttoovvaa--
llii jjeeddnnuu nneevvššeeddnníí kknniihhuu ss nnoovvýýmm ppřřee--
kkllaaddeemm EErrbbeennoovvyy KKyyttiiccee……

Ano, Erben přeci s písněmi souvi-
sí, protože řada z publikovaných čes-
kých písní se dochovala právě díky
jeho jedinečné sbírce s více než
dvěma tisíci českých lidových písní.
A to, prosím, vedle dalších děl, pře-
kladů, pohádek a jedinečné Kytice.
l TTuu jjssttee ppřřeeccee ppřřeedd ččaasseemm vvyyddaallii
ččeesskkoo--rruusskkoo--sslloovveennsskkyy??

Ano, to bylo v roce 2011 u příleži-
tosti 200. výročí narození Mistra.
Nádherný slovenský překlad pořídil
Ľubomír Feldek, autorem ruského
překladu z roku 1948 byl Nikolaj
Asejev.

Říká se, že »pod ležící kámen voda
neteče«. Od té doby vznikly tři nové
překlady do ruštiny. Ten poslední
vyšel v největším ruském nakladatel-
ství Exmo v knize Pověsti, pohádky
a mýty západních Slovanů. Vedle děl
Karla Jaromíra Erbena se v této knize
setkaly pohádky Boženy Němcové,
Adolfa Weniga a Matěje Mikšíčka.
Kniha vyšla v roce 2016 v edici svě-
tových klasiků. Musím říci, že naši se
ocitli v docela dobré společnosti:
Homér, Dante, Moliére, Shakespeare,
Goethe… a další. První dvě vydání
rozebrána! Na tomto úspěchu má
nesmírnou zásluhu jedinečný překlad
známé ruské spisovatelky (46 knih)
a talentované překladatelky Galiny
Lifšic-Artěmjevové..
l PPřřeeddppookkllááddáámm,, žžee VVeellkkáá kknniihhaa
ppoovvěěssttíí,, ppoohhááddeekk aa mmýýttůů zzááppaaddnníícchh
SSlloovvaannůů vvyyššllaa ttaakkéé uu ppřříílleežžiittoossttii 110000..
vvýýrrooččíí zzaalloožžeenníí ČČeesskkoosslloovveennsskkaa.. CCoo
ttoommuu ppřřeeddcchháázzeelloo??

Nakladatelství Exmo ji vydalo
v srpnu 2018.

V květnu letošního roku jsme byli
s paní Galinou pozváni s přednáška-
mi do Ruského kulturního centra

v Berlíně na Dny slovanské kultury.
A tam jsme se domluvili, že jí seže-
nu slovenské a rusínské pohádky,
kterými vydání doplní. Podařilo se.
Navíc paní Galina zařadila do knihy
balady Jana Nerudy a slezské
pohádky. Kniha má téměř osm set
stran, je velmi krásná, v Rusku se

výborně prodává a já se těším, že ji
v předvečer Erbenových narozenin
6. listopadu 2018 budeme společně
se zpěvníkem Písně Československa
prezentovat v Českém centru
v Moskvě.
l VV ttéé ddoobběě ttaamm ppřřeeccee bbuuddee JJaarroommíírr
NNoohhaavviiccaa ppřřeebbíírraatt oodd rruusskkééhhoo pprreezzii--
ddeennttaa vvyyssookkéé ssttááttnníí vvyyzznnaammeennáánníí
PPuušškkiinnoovvuu mmeeddaaiillii,, kktteerroouu jjssttee vvyy,,
jjaakk ssii nnaaššii mmnnoozzíí ččtteennáářřii ppaammaattuujjíí,,
oobbddrržžeell vv bbřřeezznnuu ttoohhoottoo rrookkuu..

Jak jsem již na jaře říkal – tu meda-
ili jsem nepřebíral za sebe, ale za ty

kantory – tedy hlavně kantor-
ky - kolem přehlídky Puški-
nův památník, za ty všechny
nadšence, kteří jsou ochotni
udělat něco pro druhé. Oteví-
rat oči, uši, srdce, dělat život
hezčí, zajímavější a přátel-
štější. 

To všechno platí i pro Jarka
Nohavicu. Tady bych těch
epitet mohl snést daleko víc,
ale přijde mi nejvýstižnější
názor Jiřího Žáčka, že Jarek
udělal pro českou kulturu víc
než pět jiných básníků.
l ZZnnááttee ssee ss NNoohhaavviiccoouu
oossoobbnněě??

To si nedovolím říci, ale
mám to potěšení si s ním
tykat, občas se vidět, mluvit
s ním, ale hlavně jej poslou-
chat. A jestli si zaslouží
Medaili Puškina? Překládá
verše Bloka, Okudžavy,

Vysockého, jeho písničky jsou pře-
kládány do ruštiny a některé až pět-
krát, jako třeba Petěrburg, který mi
dovolil publikovat ve zpěvníku. Mno-
hokrát jsem slyšel jeho písně zpívat
ruskými písničkáři. Z pódií, u ohňů,
nebo v kuchyni. Když jsem mu vloni
předával Cenu Stříbrného lukostřel-

ce, tak jsem říkal, že je mladší bratr
Karla Hašlera.

Ano, Jarkovy písničky budou zpí-
vat i další generace u nás, v Rusku,
Polsku, Maďarsku, Itálii, na Sloven-
sku. Jsou to písničky, které jsou sro-
zumitelné, které spojují lidi.

To vyznamenání pro Jaromíra
Nohavicu je od lidí, od národa. Je to
vyznamenání za upevňování přátel-
ství. Přátelství mezi národy. Už jen ta
věta zní krásně. Pro mne to je zpíva-
ný svátek, takové zpívané jubileum.

MMoonniikkaa HHOOŘŘEENNÍÍ

Zpívané jubileum – zpívaný svátek
Rozhovor Haló novin s předsedou Česko-ruské společnosti a České asociace rusistů Jiřím Klapkou

Puškinovu medaili jsem nepřebíral za sebe, 
ale za kantory a kantorky kolem přehlídky
Puškinův památník, za všechny nadšence, 
kteří jsou ochotni udělat něco pro druhé.

Nohavicovy písničky budou zpívat i další 
generace u nás, v Rusku, Polsku, Maďarsku,

Itálii, na Slovensku. Jsou to písničky, 
které jsou srozumitelné a spojují lidi.



Zamysleli jsme se v něm
nad aktuální podstatou slov
»patriotismus«,  »vlastenec-
tví«. V historických souvislos-
tech byl termín mnohokrát
měněn, formulován namísto
hlubších a exaktnějších vazeb
filosofických spíše podle
aktuálních »potřeb doby«. Ať
po zrádné mnichovské dohodě
před osmdesáti roky, ať během
hrůzné nacistické okupace či
jindy. Vždy však podle
momentálních zvyklostí
a potřeb. 

Navzdory těmto dobově
ohraničeným okolnostem
vlastenecká tematika (či ales-
poň názorová orientace) bývá
nezřídka nezanedbatelnou,
dokonce až výraznou součástí
také kulturního, resp. umělec-
kého dění - samozřejmě nejen
u nás a nejen v současnosti!
Idea totiž navazuje na dávnější
hodnoty, mnohdy je však sou-

časně obohacuje
novodobými trendy.   

Před týdnem jsme
»lákali« na exkurzi po
pražských centrálních
ulicích, jež jsou svými
názvy úzce spjaty se
vznikem samostatné-
ho Československa
v říjnu 1918. Jsou to
především pražská
uulliiccee 2288.. řřííjjnnaa anebo
k vltavským břehům
pokračující NNáárrooddnníí ttřřííddaa..
Jaké tam však příchozí čeká až
nemilé překvapení?

Bývali Čechové 
statní jonáci...

S jasným záměrem vnímat
nejen nedávnou slavnostní
atmosféru, nýbrž především
nynější realitu života, prošel
jsem oběma ulicemi opakova-
ně: ve dne jsem málem pro-

kličkoval v té jazykové směsi-
ci, jakémsi »mezinárodním
babylonu« v blízkosti Václav-
ského náměstí, večer pak již
v poklidnějším chodu, ovšem
s notnou příměsí neonových
reklam všeho druhu - téměř
všude nikoli českých. Ostatně
sami posuďte podle aktuálních
fotografií. 

Je-li člověk ve Francii,
Německu či jinde, dobře si
uvědomí, kudy prochází.
V naší »matičce stověžaté« se
však zřejmě za mateřštinu sty-
díme. Inu, bývali Čechové...
To je snad naše »poděkování«
dávným snaživým předkům,
úcta k naší řeči?  

Národ snad poddajný? 
Nejčastějším »me-

zinárodním jazykem« jsou
v centru Prahy (ale i jinde)

posunky, pokud člověk neo-
vládá přinejmenším devatero
jazyků. Tedy jako vždy
a všude v širém to světě. Kdo
přece rozumí jazykům národů
třeba z Afriky, Arábie a jiných
míst? Skutečnost, že tu
namísto libozvučné češ-
tiny vládne spíše univer-
zální angličtina, to je
v naší době zejména
uprostřed Prahy jev zcela
běžný. Dokonce až oče-

kávaný! Podobně jako tu
dávno často zněla latina
a následně němčina. 

Inu, jsme malý národ,
navíc často tak poddajný... -
dokonce spíše až podlézavý!
Připomínal-li kdysi profesor
TToommáášš GGaarrrriigguuee MMaassaarryykk
známou ideu »kolik jazyků
znáš, tolikrát jsi člověkem«,
jistě neměl na mysli jen
záměry moderní multikul-
turnosti či jazykové změti.
Byl totiž především vlasten-
cem. Někdy na to zapomíná-
me. Podobně jako svět vní-
mal o víc než půl století
později třeba obdobně

národnostně cítící
a uvědomělý prezi-
dent republiky LLuudd--
vvííkk SSvvoobbooddaa byť
o něm se nyní píše
jen málokdy, někdy
dokonce až dost
podivně. Inu, tací
jsme tedy nejednou
my, leckdy jen
vnějšně namyšlení
»národomilci«...

Spějme dál!
Tož tedy mé kroky

spěly od obecně
známého »Václaváku« až
k milované »zlaté kapličce
nad Vltavou«, tedy ke stále
uctívanému NNáárrooddnníímmuu
ddiivvaaddlluu.. Neprovázejí nás,
pěšáky, však předpokládané

portály a neony v jazyce
národním, jak bychom mohli
očekávat nejen my, údajně
ještě snad »domácí«, ale
samozřejmě také přijíždějící
turisté. Mnozí se té meziná-
rodní jazykové spleti, takřka
»haťmatilce«, čili až neuvě-
řitelné honbě za kosmopoli-
tismem všeho druhu, občas
až diví. Pro nás je to však již
– bohužel – úkaz takřka
běžný. Nikomu to snad
nepřijde až příliš divné? Co
na to politikové? Žel,
i v nedávných předvolebních
slibech se na to často zapo-
mínalo!

Mateřština
Navzdory nejrůznějším

dobovým proměnám rodný
jazyk neustále považujeme
za jeden z nesporných kleno-
tů národního povědomí, jis-
totu, jakousi pomyslnou tvrz
národní duchovnosti, ano,
pochopitelně identity. Také
hrdosti i potěchy, až jistě
oprávněné pýchy. Podobně
jako svatostánek múz, novo-
renesanční budovu divadla
zvaného Národní. Vždyť
stavba tohoto »paláce
ducha« vůbec nebyla jen
okázalým projevem národ-
ních snah, či dokonce jistou
revoltou, nýbrž především
niterným pocitem vzájemné
souvztažnosti, tedy i proje-
vem češství v nejpravdivěj-
ších podobách, byť v nejrůz-
nějších časech.

Tož se tedy vydejme alespoň
prostřednictvím fotoreportá-
že...              

TToommáášš HHEEJJZZLLAARR
FFOOTTOO –– HHaallóó nnoovviinnyy//

RRoommaann BBLLAAŠŠKKOO aa aarrcchhiivv

Praha 1, ulice 28. října 
Kdysi mezi těmi domy v krátké, až téměř cudně se krčící

ulici mezi mnohem pověstnějšími bulváry zvanými Na příko-
pě a Národní třída, sídlilo také administrativní a inzertní ústře-
dí celostátního deníku Svobodné slovo a jeho vydavatelství
blahé paměti zvané Melantrich. 

Mnozí už možná ani netuší, nepamatují. Obé bylo totiž po
roce 1989 nemilosrdně zlikvidováno, třebaže zmíněný deník
(původně zvaný České slovo) i tematicky dokonale vyprofilo-
vané vydavatelství nejednou sehrávaly historicky důležitou
roli v dění obecném i kulturním. Stalo se tak, snad abychom na
vše prospěšné a pozitivní zapomněli. Abychom si snad již neu-
vědomovali, že jsme bývali společenstvím gramotným a také
kulturně i obecně neobyčejně kultivovaným. V daných dobo-
vých podmínkách - a při porovnání s okolním světem - dokon-
ce až společenství úctyhodně vyspělé. Nejdříve byl po »revo-
lučním« roce 1989 záměrně zlikvidován svébytně orientovaný
deník, následně samotné jeho vydavatelství. Podivná to demo-
kracie...

l l l

Právě vydavatelství Melantrich, navazující na ojedinělé
dlouhodobé kulturní tradice, názorově sahající až ke středově-
ku, se v meziválečné i poválečné epoše rozvinulo do ojedinělé
šíře. Kdysi nesporná prvorepubliková pýcha české kultury
a vzdělanosti, následně přímo duchovní tvrz národního uvědo-
mování v krutých dobách po zrádné mnichovské dohodě, coby
mediálně uvědomělá instituce přibližovala cenné umělecké
hodnoty, ozřejmovala vlastenecké city, posilovala. Produkce
Melantrichu vždy zůstala věrna národnímu odkazu a svému
poslání.

l l l

Právě tam hned po osvobození na jaře roku 1945 vydali tis-
kem Lidické písně. Po otřesné tragédii zlikvidované středočes-
ké obce na Kladensku tímto písňovým cyklem varovala před
nacistickými zvěrstvy celý tehdejší svobodný svět sopranistka
JJaarrmmiillaa NNoovvoottnnáá, sólistka newyorské MMeettrrooppoolliittnníí ooppeerryy..
České, moravské a slovenské melodie zpívala slavná umělky-
ně za neméně působivého klavírního doprovodu a improvizací
exilového ministra zahraničí JJaannaa MMaassaarryykkaa. Ze zvukových
záznamů tento cyklus připravil do tisku hudební skladatel
VVááccllaavv DDoobbiiáášš -- po roce 1989 však nejen zapomínaný, ale
téměř až proklínaný. Často neprávem! Taková je pravda! 

V melantrišské hudební edici ovšem poprvé vyšla tiskem
také kompozice Památník Lidicím. Jako hluboce oslovující
ohlas na dramatické chvíle heydrichiády orchestrální dílo
zkomponoval v dalekém exilu veskrze vlastenecky cítící skla-
datel BBoohhuussllaavv MMaarrttiinnůů. Mimochodem byl to právě zmíněný
Dobiáš, kdo se v poválečné době snažil mnohdy pošpiněné
jméno už světoznámého Martinů nejen rehabilitovat, ale
samotnému tvůrci dokonce všemožně konkrétně pozitivně
pomáhal. Existují pravdivá doličná svědectví, stejně jako na
některé pozitivní snahy u nás nyní rovněž zapovězeného skla-
datele JJaannaa SSeeiiddllaa..

Mohli bychom dlouze pokračovat. Možná i proto byly
cenné melantrišské tradice u nás po roce 1989 nemilosrdně
zlikvidovány. A možná proto o tom všem až povážlivě mlčí
také mnozí - nynějšímu režimu poplatní - historici a publi-
cisté... Tedy: Pokud se o tom všem (i o mnohém jiném!) vlast-
ně chtěli objektivně dozvědět, nezkreslovanou pravdu také
zjevit národu.

l l l

Podobně byla po roce 1989 zničena také Lidová demokra-
cie (LD), deník a vydavatelství s často lidoveckou názorovou
orientací. List totiž musel uvolnit mediální trh nově vznika-
jícím - resp. obnoveným - Lidovým novinám (LN). Konku-
rence by pak jistě byla silná. Přiznejme objektivně, že právě
deník LD kladl velký důraz na mimořádně kvalitní a tehdy až
neuvěřitelně objektivní kulturní rubriku. Přispívali do ní
i naši špičkoví publicisté, specializovaní odborníci a skuteč-
ní profesionálové. Ti současní jim mnohdy nesahají ani po
pomyslné »paty«. Stačí jen zalistovat v archivech zažloutlý-
mi stránkami... Nástupnické LN takové profesionality dosa-
hují jen výjimečně.  

Je možné dlouze pokračovat historickými srovnáními, to
však není úkolem těchto úvah. Měli bychom spíše zvážit, zda
letošní oslavy století samostatného státu nebyly spíše jedno-
stranné, historizující. Zda se orientovaly také v premisách
perspektivního vývoje. Byly tedy  opravdu funkční? Vnucuje
se otázka, zda se jen »nevytahujeme« snahami našich ctižádo-
stivých a vskutku snaživých a dělných předků, abychom lec-
kdy raději zapomínali na reálnou současnost. Měli bychom
oslavy vnímat také vstřícně. Nejen tedy hodnotit, kam jsme
dospěli, nýbrž současně s hledačskou touhou se zamyslet,
kam vlastně spějeme, co chceme nacházet, čemu se snažíme
blížit.     

Tyto a další otazníky i fakta by nás neměly nechat jen
v »klídku« vlastního uchlácholení. Motivují však k vnímání
mnohem širších vazeb, než abychom se oddávali jen součas-
ným »parádám« všeho druhu? Také bychom se jistě neměli
nechat šálit sebelákavějšími vějičkami všeho druhu - natož
lacinými slovy.

Češi tam nechodí vyjadřovat
svou národní hrdost, nýbrž šveho-
lí to zde nejrůznějšími jazyky – asi
jako kdysi v sousedství bájné věže
babylonské. Všichni ostatně víme,
jak to s ní prý nakonec mělo
dopadnout... Tušíme však někdy
také osud nám všem mnohem
bližší a bytostně vlastní, tedy osud
vlastního národa v jeho novodo-
bých proměnách? 
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Kam jsme to dospěli?

Začátek známé lidové písně (kterou však už
povětšinou asi bohužel ani neznáme) může připo-
mínat reálnou situaci o podstatě článku, který vyšel
před týdnem pod titulkem »Vlastenectví – v nás, či
bez nás?«.

Kudy, kudy cestička...

Dům číslo 767/12 kde dnes sídlí nadnárodní řetězec
Burger King

Dům číslo 764/8 s londýnským obchodním
zastoupením Bag & Bag

Dům číslo 761/2 kde se rovněž prodávají suvenýry

Dům číslo 375/9 s kde byla továrna na kovové zboží

Průhled ulicí 28. října z Václavského náměstí



Jako obyčejně jsem se na České televizi
díval na pořad o lidových zvycích a lido-

vé písni. Jde o záslužný pořad, alespoň pro
nás starší, i když nevím, proč by ho nemě-
li poslouchat i ti z generací mladších. Jde
přece o naši minulost, o to, jak na ni nava-
zujeme, o naše tradice a jednou i o tradice,
až dospějí, těch nejmladších. U angloame-
rických hitů si těžko budeme upevňovat
své vlastenectví a rozvíjet své češství. 

Tentokrát na pořadu byl soubor
z moravských Boršic. Představil se nám
v krojích, které přetrvaly věky a na nichž
švadleny z dávné minulosti nechaly kus
svých očí a rozpíchaných prstů, a krásný-
mi písněmi, které nás stále mohou inspi-
rovat. Ani v tomto pořadu se však nevy-
stříhala televize politického školení. Zpo-
vídala pamětníka…, ale byl to vůbec
pamětník, když ho natáčeli mimo soubor
ve zcela jiném prostředí? Dozvěděli jsme
se od něj o začátcích souboru, o sbírání
písní na »Hradišťsku«, aby pak mohly být
znovu zazpívány lidem. Šlo jistě o zásluž-
nou činnost, pokud to takto bylo. Jenže

onen »pamětník« nám sdělil ještě jednu
informaci. Prý, řekl nám posluchačům,
»komunisté neměli zájem o lidovou
hudbu, taková to byla doba«. Měl pravdu,
nebo neměl? Chtěl se zalíbit televiznímu
štábu, nebo dostal přímo za úkol říci tako-
vý nesmysl? Nevím. Onoho muže jsem

viděl poprvé a zřejmě naposled. Byl ostat-
ně zajímavý jen zmíněným výrokem.
Jinak »tok děje« nám mohl klidně přiblí-
žit primáš souboru. Mimochodem per-
fektně hrajícího. Ale k věci.

Minulému režimu lze jistě vyčítat
mnohé. Tak jako režimu každému, tak jako
nejdokonalejší divadelní hře, nejlépe
napsané knize či písni zpívané Šulákovou.
I o ni se Česká televize otřela, když zparo-
dovala její způsob zpěvu. Vyčítat předlisto-
padovému režimu, že neměl zájem o lido-
vou píseň, je však absolutní nesmysl. Lido-
vé soubory dokonce vznikaly či obnovova-

ly svou činnost, jejich
primáši či vedoucí
chodívali po kraji
a vyptávali se nejstar-
ších pamětníků, aby
doplnili svůj reperto-
ár. Proto mnohá
z písní, která by jinak
zapadla, se navrátila
k lidem. Soubory byly
na jižní Moravě snad v každé vsi, ale zcela
jistě u každého kulturního zařízení, každé-
ho kulturního domu. Nebyla jen Šuláková,
byla i Gricová, byli další a další. Naše sou-
bory s lidovou písní, napadá mi jako pří-
klad Straňanka, z místa nepříliš vzdálené-
ho od Boršic, jezdívaly se svými písněmi
do světa. Byly však i jiné soubory. 

Kéž by dnes tolik podpory pro svou
záslužnou činnost, pro své snažení zacho-
vat lidovou píseň nejen pro současnost,
ale i pro generace budoucí, dostaly i ty
soubory dnešní.

VVááccllaavv ŠŠEENNKKÝÝŘŘ,, zzaassttuuppiitteell 
mměěssttaa DDěěččíínnaa ((KKSSČČMM))

REDAKČNÍ SLOUPEK Stát je garantem bezpečnosti
potravin, ale ne jejich kvality

Státní dozorové
orgány dělí nevyho-
vující potraviny na
nejakostní, falšované
a nebezpečné. Neja-
kostní jsou ty, co
nedodržují složení
určené právními
předpisy nebo uvede-
né v označení potra-

viny. Falšované uvádějí zákazníka při
nákupu v omyl, neboť zamlčují důležité
informace o složení potraviny nebo
o jejím původu. A ty, co jsou již označe-
ny za nebezpečné, obsahují nepovolené
látky, překračují limity povolených látek
nebo neuvádějí alergeny. Také často jeví
známky kažení, plísně, škůdce, obsahují
cizorodé předměty apod.

Často můžeme slyšet, že největší podíl
na nekvalitních potravinách mají sami
spotřebitelé, kteří vytvářejí obrovský
tlak na ceny potravin. Důsledkem toho
dostane výrobce nebo dodavatel jasnou
zakázku vyrobit potravinu za cenu, za
kterou nelze nakoupit ani správné suro-
viny, takže ji poctivě vlastně nelze vyro-

bit. Tlak na cenu ale přeci neospravedl-
ňuje ani výrobce ani prodejce k tomu,
aby se potraviny tak říkajíc na hraně
zákona na našich pultech objevovaly.
Nekvalitní potraviny nemají v obchodě
zkrátka co dělat a zákazník by neměl být
ten, co je bude s lupou a slovníkem
v ruce odhalovat. A to, že je pro řadu
spotřebitelů nejdůležitější cena je smut-
ný fakt, kterému se v případě většiny
důchodců nebo třeba matek samoživite-
lek nelze divit.

A jeden příklad, jak se dá cokoliv obe-
jít. Všemi oblíbený špekáček je druhem
uzeniny, připravovaný z jemně kulturova-
né směsi vepřového a hovězího masa,
s vložkou z uzeného špeku, která mu dala
název. Pravý špekáček podle původní
receptury by se měl skládat z 50 procent
hovězího zadního masa z mladých kusů,
z 20 procent bez kůže a 30 procent na
kostičky nakrájeného špeku a měl by být
kořeněn, pepřem, případně i trochou. Od
roku 2011 jsou špekáčky zapsané
v seznamu zaručených tradičních specia-
lit, který registruje. U spotřebitelského
testu většina špekáčků více či méně

nakonec původní receptuře vyhověla. Ale
existují i levnější tábornické pochoutky,
které, když se trochu jinak jmenují, už
žádné požadavky na recepturu nemají.
A tak různé opékáčky, buřty, buřtíky nebo
táboráčky mohou obsahovat kuřecí nebo
vepřové kůže, drůbeží separát, barviva,
tzv. éčka, sójovou nebo pšeničnou mouku
a podobně, také obsah masa není nikde
pevně stanoven.

Kvalitu potravin kontroluje SZPI podle
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kon-
trolní řád), ten odpovídá principům kon-
troly potravin uplatňovaným ve státech
Evropské unie. V rámci stanovených
kompetencí kontrolují zemědělské
výrobky, potraviny nebo tabákové výrob-
ky. Od roku 2015 také přibyla reklama
a pokrmy v zařízeních společného stravo-
vání. Sankce by měly být tak vysoké, aby
se nevyplatilo ani výrobcům ani prodej-
cům fungovat na oné hraně zákona. Kon-
trola totiž musí být hlavně v zájmu státu
a jeho kontrolních orgánů. A všichni
musí vědět, že se nekvalita a klamání
spotřebitele nevyplácí.

LLeeoo LLUUZZAARR,, ppoossllaanneecc ((KKSSČČMM))

A budou o tom číst
další generace 

V mnoha místech naší země se sté výro-
čí založení Československé republiky
oslavilo velmi neokázale, civilně, skrom-
ně. Srovnáme-li centrální akce, tedy ty ofi-
ciální probíhající zejména v hlavním
městě, s těmito místními, možno více
upřímnosti a nadšení nalézt právě na stra-
ně občanů malých a menších obcí a měste-
ček, kteří sto let od zrodu Československa
připomněli a oslavili hlavně díky své osob-

ní aktivitě. Peníze ani ocenění za to určitě nedostali, a ani je
neočekávají.

Tak například v městečku Nalžovské Hory na Klatovsku, kde
žije asi 1200 obyvatel, oslava probíhala takto: občané se na
základě výzvy obecního rozhlasu sešli u pomníku obětem první
světové války. Čestnou stráž zaujali dobově oblečení členové
klubu vojenské historie, kteří si říkají Pětatřicátníci. Starosta
pronesl projev, v němž citoval ze sto let starých záznamů míst-
ní obecní kroniky (jakým unikátem a pokladem jsou ty naše
obecní kroniky!). Představte si, že 28. října 1918 ťukal místní
řídící učitel, osvícený a vzdělaný člověk, na okna svých souse-
dů, aby je radostně zpravil o tom, co se všechno v Praze stalo.
Pak pánové ze sboru dobrovolných hasičů položili k pomníku
věnec a slavnostní okamžik završila státní hymna a čestné salvy. 

Radnice připravila i další program – na místním hřišti členové
klubu Pětatřicátníků zájemcům předvedli vybavení našich legio-
nářů v Itálii a pohovořili o jejich významu pro vznik republiky.
Ačkoli 28. října 2018 bylo značně nevlídno, občané se dostavili
v důstojném počtu.

V jiné části republiky, ve středočeských Staňkovicích, v před-
večer 28. října zasadili na návsi - v součinnosti obecního úřadu
a místního aktivního spolku chovatelů - tři lípy a položili také
věnec k památníku obětem první světové války. Na obec, v níž
žijí necelé tři stovky obyvatel, také pěkný příspěvek ke kulaté-
mu výročí.

Tyto drobné akce, jež se zcela samozřejmě odehrály ve stov-
kách, možná tisících našich obcí, jsou pro uvědomění si význa-
mu výročí i mezilidskou pospolitost stejně důležité jako ony
akce velké, jež občané mohli sledovat v přímých televizních
přenosech. Nejcennější na nich je, že ti, kteří se jich účastní, se
neskrývají v anonymitě a jejich účast není vedena pocitem
povinnosti ukázat se či předvést. Ovšem aby tradice pokračova-
la, pečovat je třeba o to, aby se jich účastnili hlavně mladí a děti.

Pochopitelně všechno dění kolem státního svátku v obcích
zaznamenají místní kronikáři, a tak si o tom budou moci číst
i další generace. Doufejme, že za sto let bude co slavit a budou
tady žít lidé hovořící česky. MMoonniikkaa HHOOŘŘEENNÍÍ

K VĚCI

Zrušení karenční doby: 
úspěch KSČM, populismus ČSSD

Po několika letech snažení se konečně
podařilo zrušit karenční dobu, která trestala
zaměstnance za to, že jsou nemocní. Dlouho
se KSČM usilovně snažila tuto asociální
reformu z pera Topolánkovy pravicové vlády
zrušit. Na krátkou dobu se to podařilo rozhod-
nutím Ústavního soudu, aby to vláda P. Neča-
se oklikou (obcházením zákona) vrátila.

Zdál se to být marný boj! Dokonce ani,
když byla ČSSD u moci, tedy ve vládě,

nenastal žádný posun k lepšímu. Proč asi? To snad tehdy ČSSD
neměla zájem pomoci zaměstnancům, tedy lidem, kteří pracují,
poctivě odvádějí daně a zaslouží si jistoty, i v době nemoci?
Tehdy však byla sociální demokracie jednou z nejsilnějších stran
a snažit se tak zřejmě tolik nemusela. Dnes máme však jinou
dobu. Levicové strany se bohužel netěší takové podpoře mezi
občany a ČSSD se propadá každým měsícem. Možná i to je ten
důvod, proč se strana rozhodla zabojovat o hlasy voličů a pod-
pořila zaměstnance. Jen populismus! Dnes sice můžeme společ-
ně se zaměstnanci slavit. Povedlo se! Na druhou stranu tady
zůstává ona hořká pachuť, kterou za sebou zanechali někteří
sociální demokraté, kteří asi již zřejmě zapomněli na to, že jsou
ve vládě již druhé volební období. Tedy dost dlouho dobu na to,
aby se s touto letitou křivdou vůči pracujícím vypořádali. Vítěz-
ství pro ČSSD? Nemyslím si. Spíš ostuda. Nezlobte se na mě!

VVoojjttěěcchh FFIILLIIPP,, 11.. mmííssttooppřřeeddsseeddaa PPoossllaanneecckkéé ssnněěmmoovvnnyy
aa ppřřeeddsseeddaa ÚÚVV KKSSČČMM 

Cesta ke zvýšení mezd řidičů 
i udržení dopravní obslužnosti

Mzdy řidičů autobusů jsou již nějakou
dobu politickým tématem, které se
v minulých letech dostalo i na jednání
vlády Bohuslava Sobotky. Ta rozhodla
o navýšení odměn pro řidiče. Za KSČM
mohu jednoznačně říct, že šoféři a šoférky
z povolání si vyšší ohodnocení své práce
rozhodně zaslouží! Avšak postup minulé
vlády se nesl v duchu hesla »chytání hada
cizí rukou«. Tedy vláda něco slíbila a kraje
byly a jsou nuceny toto realizovat. 

Nedávno vyšlo několik zpráv o aktuální
situaci s autobusovými dopravci v Jiho-
moravském kraji a vzhledem k tomu, že
není úplně jednoduché se v nich zoriento-
vat, je nutné přiblížit postup kraje, který
má podporu i klubu KSČM. Jihomorav-
ský kraj se snažil kompenzovat výše uve-
dené rozhodnutí vlády, nicméně další

»problém« přineslo zvyšování
minimální mzdy a kraj tak neměl
v rámci stávajících smluv
s dopravci za dodržení zákon-
ných podmínek prostor, jak rea-
govat na zvýšené finanční poža-
davky. Kraj se tedy rozhodl
ukončit smlouvy z roku 2011
s dopravci a vypsat nové soutěže,
které budou reagovat na danou
situaci. To se netýká například Znojem-
ska, neboť zde již v soutěži byly zahrnuty
zvýšené finanční požadavky na mzdy
řidičů. V posledních dvou letech ovšem
kraj uvolnil téměř 200 milionů na zvýšení
odměn řidičů – konkrétně 107 milionů
v roce 2017 a 86 milionů korun letos –
a k tomu během výpovědní doby přidá
kraj dalších 179 milionů korun.

Ukončení smluv bylo tedy
učiněno právě proto, aby mohli
řidiči dostat přidáno a zároveň
aby nebyla ohrožena dopravní
obslužnost kraje. Oba tyto
aspekty jsou pro KSČM důleži-
té, a proto tento postup vedení
Jihomoravského kraje zastupite-
lé za KSČM podporují. Věřím,
že se už neobjeví v souvislosti

s krajskou dopravou nesmysly typu »kraj
odmítá navýšení plateb dopravcům«, pro-
tože se nezakládají na pravdě. Kraj totiž
musí dodržovat zákon a nemůže vysoutě-
žené podmínky dle zákona o veřejných
zakázkách tak zásadně měnit.

ZZddeenněěkk KKOOUUDDEELLKKAA,, ččlleenn vvýýbboorruu 
pprroo ddoopprraavvuu aa úúzzeemmnníí pplláánnoovváánníí 
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Také politika

Mohla to být oslava skutečně všech
Plejáda chvály

na první republi-
ku nás doprová-
zela více dnů,
a zřejmě ještě
chvíli bude
d o p r o v á z e t .
Nejsem jejím
absolutním kriti-
kem ani stoupen-

cem. Vidím negativa i pozitiva. Tak
by se ke každé dějinné události mělo
přistupovat, kromě takových, jakými
byl Mnichov, mám-li se zastavit
u jednoho z osmičkových výročí. Ti,
kteří nás školili v nedávných dnech,
měli však jiný mustr. Kladný byl 28.
říjen 1918, i když zazněly i hlasy
skalních monarchistů, té anomálie
21. století, ale budiž, každý má právo
na názor. Každý? Každý ne, tedy
takový názor, který by byl zveřejněn.

Po plejádě chvály přišly i hany.
Mírné, pokud jde o rok 1938, velmi
ostré, pokud jde o čtyřicátý osmý.
Šedesátý osmý byl omezen na 
21. srpen. Alespoň v České televizi,
která určovala směr. Jde přece o veřej-
noprávní médium, tedy médium nás
všech, které si platíme, a tudíž myslí
za nás. Kousek za kouskem nám
redaktoři a lidé tvářící se jako histori-
ci vsugerovávali své myšlení. Měli
jsme jim věřit a mnozí jim jistě věřili. 

Ale nejde o osmičková data. Jde
o dobu, která jimi začínala nebo kon-
čila. Rok 1918 byl jasný. Tam byl
začátek samostatného národního
(česko-slovenského) vývoje, rok 1938
byl koncem vcelku demokratické
republiky, v každém případě ve srov-
nání s okolními zeměmi, vzorové,
a začátkem hrůzné okupace, i když
český fašismus se k ní krok za krokem

po Mnichovu dopracovával. Také rok
1948 byl začátkem, vlastně reakcí na
negativa z předmnichovské republiky.
Kdyby nebyla, těžko by byl »únor«.
Ta doba po něm přinesla nejen pade-
sátá léta, tedy jejich první polovinu,
ale i léta šedesátá a ohromný rozmach
průmyslu, vzestup školství a zdravot-
nictví, které tu najednou ve všech
svých disciplínách byly pro všechny.
Mnozí z těch, kteří tvrdí, že nemohli
tehdy studovat, často nemluví pravdu,
protože společně s námi, většinou stu-
dentů, na vysokých školách najednou
studovaly děti mnoha předválečných
veličin či dokonce těch, kteří před a po
Mnichovu byli u toho. Tím netvrdím,
že mohla být místa, kde msta zvítězila
nad tolerancí. 

Ani onen rok 1968 nebyl černobílý.
Přinesl Akční program, který nabízel
takové svobody, o nichž si generace

před tím, včetně těch předmnichov-
ských, mohly nechat jen zdát, uvolně-
ní, jaké nebylo ani v západních
zemích, hlavou státu se stal generál
Svoboda. To jako by nebylo. Vše
smazal 21. srpen. Ve shodě se všemi
stranami se také komunisté k němu
staví negativně. Následovalo období,
které se dnes nazývá »normalizace«.
Bylo však možné postupovat jinak?
Mohl se Beneš v době Mnichova neří-
dit diktátem mocností? Mohlo to udě-
lat tehdejší vedení státu? Gustáv
Husák jen řešil vzniklou situaci
a vyřešil ji. Na rozdíl od dnešních
hypotetických kritiků. Ti, kteří nám
dnes káží z obrazovek, tehdy nežili.
Nevědí, co se dělo. A ostatně, nikdo
nenabídl ani dnes nenabízí jiné řešení.

A je tu rok 2018. Prý nejlepší doba
v existenci našeho státu vůbec.
O desetitisících vykradených a zrui-

novaných fabrik se nemluví, o ztrátě
velkého kusu naší suverenity, o tom,
že značnou část našeho národního
bohatství, rodinného stříbra, vlastní
nadnárodní instituce, které své zisky
směřují mimo naši vlast, také ne,
o desetitisících nezasetých ploch, na
nichž mohlo zrát obilí, o tisících bez-
domovcích a naproti tomu desítkách
či stovkách miliardářů, kteří byli
u toho, »když se zhaslo«, ani o jedno-
tném výkladu dějin, jenž na hlavu
staví svobodné myšlení a jednání.
Škoda. Sto let republiky mohla být
oslava skutečně všech.

JJaarroossllaavv KKOOJJZZAARR
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SOCIÁLNÍCH POHŘBŮ

ZA 10 LET DESETKRÁT VÍC
V ČR se loni uskutečnilo 1450 sociálních pohřbů, meziroč-

ně o dva více. Jejich počet je zhruba stejný posledních šest let,
ve srovnání s rokem 2007 je ale více než desetkrát vyšší.
Sdělila to mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR)
VVeerroonniikkaa VVáárrooššii. Tyto pohřby zajišťují obce. Loni náklady na
tyto pohřby vzrostly o 1,7 % na 9,75 mil. Kč. Podle údajů ČSÚ
za loňský rok v ČR zemřelo 111 400 osob, nejvíce za posled-
ních 20 let. Meziročně počet vzrostl o 3,4 %. Sociální pohřby
tvořily 1,3 %. Obce tyto pohřby vypravují na základě zákona
o pohřebnictví a jeho vyhlášky. Od září 2017 je účinná novela
zákona o pohřebnictví, která obci stanoví povinnost uložit
urnu s lidskými ostatky ze sociálního pohřbu na hřbitov. Pokud
obec zajistí pohřeb místo pozůstalých, přihlásí svoji pohledáv-
ku do pozůstalosti. Pohledávka zahrnuje náklady na pohřbení
a opatření hrobového místa. Dědicové jsou pak povinni nahra-
dit státu tyto útraty. Pokud bylo řízení o pozůstalosti zastave-
no, nebo k němu nebyla dána pravomoc českých soudů, nákla-
dy obci uhradí MMR. V ČR loni bylo zhruba 5800 pohřebišť,
z toho asi 5500 veřejných a 300 neveřejných, zejména židov-
ských. Celkem je na hřbitovech v ČR asi 12,1 mil. pronajatých
nebo opuštěných hrobových míst.

ŘECKO DÁL ROZPRODÁVÁ

STÁTNÍ MAJETEK
Řecká privatizační agentura podepsala dohodu o prodeji

podniku na opravy železniční kolejové techniky ROSCO spo-
lečnosti TrainOSE, dceřiné firmy italského železničního ope-
rátora Ferrovie Dello Stato Italiane, za 22 mil. eur (569 mil.
Kč). Vyplývá to ze sdělení privatizační agentury. Železniční
firma TrainOSE, kterou Řecko italské společnosti prodalo
v loňském roce, byla jediným subjektem, který letos předložil
nabídku na ROSCO. Pro řeckou vládu ale byla příliš nízká
a požádala TrainOSE o zvýšení nabízené sumy, uvedla agen-
tura Reuters. ROSCO poskytuje služby v oblasti údržby, oprav
a rekonstrukcí kolejových vozidel pro železnice a jiné traťové
systémy. Řecko k privatizaci státních podniků přinutili jeho
věřitelé MMF, EU a ECB. Atény zatím prodejem státních
podílů získaly zhruba pět miliard eur a doufají, že do roku
2019 to budou ještě další tři miliardy eur.

Městské hromadné dopravě chybějí řidiči,
údajně je odrazují podmínky způsobilosti

Svaz sdružuje 20 největších
provozovatelů městské dopravy
v ČR, které zaměstnávají zhruba
9500 řidičů.

Macháček upozornil, že situa-
ce je o něco lepší u řidičů auto-
busů, naopak u tramvají a trolej-
busů se dopravní podniky potý-
kají s velkým nedostatkem. Pří-
činou jsou podle něj rozdílné
podmínky pro odbornou a zdra-
votní způsobilost řidičů, které
jsou pro řidiče drážních vozidel
přísnější než u autobusů. Podle
Macháčka se nejčastější problé-
my vyskytují například při
zkouškách z barvocitu, které
nejsou u silniční dopravy povin-
né, u drážní naopak. Mnoho řidi-

čů tak musí být časem převedeno
do autobusů. Přísnější pravidla
také odrazují část uchazečů.

Podniky proto jednají s minis-
terstvem dopravy o úpravě pod-
mínek. »O tomto problému víme
a řešíme ho,« uvedla LLeennkkaa RReezz--
kkoovváá z tiskového oddělení minis-
terstva. Úřad připravuje změny,
které by měly podmínky pro
řidiče drážních vozidel v rámci
městské hromadné dopravy
srovnat s podmínkami pro řidiče
autobusů.

»V tomto směru nevidíme
důvod, aby byly rozdíly z hledis-
ka zdravotní způsobilosti pro
řízení zejména trolejbusu a auto-
busu,« podotkla Rezková. Doda-

la, že vyhláška je vydávána spo-
lečně s ministerstvem zdravot-
nictví, které tak bude muset
úpravy odsouhlasit.

S nedostatkem řidičů se
dopravní podniky vypořádávají
různě. Podle Macháčka u části
podniků klesl počet řidičů pod
kritickou hodnotu a dopravci tak
musí snižovat počet spojů
a nevypravují některé linky
podle platných jízdních řádů.
Další část se snaží nedostatek
šoférů vyrovnat například vyšší-
mi přesčasy.

Problém se podle svazu navíc
prohlubuje. V období ekonomic-
kého růstu podle Macháčka
mnoho zaměstnanců odchází za
lepšími mzdovými podmínkami
zejména do soukromých firem.

S nedostatkem řidičů se potý-
kají i dopravci v dálkové autobu-
sové dopravě, kde schází asi
5000 šoférů. Přes 15 000 profe-
sionálních řidičů podle dopravců
chybní v nákladní dopravě.

Obrador chce zarazit čachry oligarchů
OObbyyvvaatteelléé MMeexxiikkaa vv rreeffeerreenndduu

rroozzhhooddllii,, žžee cchhttěějjíí zzaassttaavviitt
vvýýssttaavvbbuu nnoovvééhhoo mmeezziinnáárrooddnnííhhoo
lleettiiššttěě,, kktteerráá jjee nneejjvvěěttššíí iinnvveessttiiccíí
ddoo iinnffrraassttrruukkttuurryy vv zzeemmii zzaa
ppoosslleeddnníícchh nněěkkoolliikk ddeesseettiilleettíí..
PPrroo zzaassttaavveenníí ssttaavvbbyy ssee vvyysslloovvii--
lloo 7700 pprroocceenntt vvoolliiččůů,, úúččaasstt bbyyllaa
aallee vveellmmii nníízzkkáá..

AAnnddrrééss MMaannuueell LLóóppeezz OObbrraa--
ddoorr,, jenž nastoupí do funkce pre-
zidenta Mexika 1. prosince,
uvedl, že bude výsledek hlasová-
ní respektovat. Projekt za 13 mi-

liard dolarů (295 mld. Kč) je při-
tom už z jedné třetiny hotový,
informovala agentura AP.

»Rozhodnutí občanů je demo-
kratické a racionální,« uvedl
López Obrador. »Lid rozhodl,«
dodal.

Hlasování se stalo terčem kri-
tiky mimo jiné kvůli velmi nízké
účasti - ve 129milionové zemi
hlasoval totiž jen něco přes mi-
lion voličů. Nastupující prezi-
dent ale kritiku odmítá. Jak
uvedl, Mexičané ustoupením od

projektu ušetří asi pět miliard
dolarů (114 mld. Kč). Nejdůleži-
tější je ale podle něj to, že zasta-
vením projektu bude ukončena
korupce.

S výstavbou nového meziná-
rodního letiště blízko města
Texcoco, asi 30 kilometrů od
centra metropole Mexika, začala
nynější vláda prezidenta Enri-
qua Peňi Nieta v roce 2015. Do
letošního září uzavřela v rámci
tohoto projektu na 470 smluv
s firmami, mezi nimiž jsou

i podniky nejbohatšího muže
Mexika Carlose Slima, upozor-
nil deník El País.

Nové letiště mělo nahradit
současné mezinárodní letiště
Benita Juáreze, které je nejfre-
kventovanějším letištěm v Latin-
ské Americe. Nastupující prezi-
dent ale podporuje renovaci sou-
časného letiště a výstavbu nové-
ho letiště na místě vojenské
letecké základny u obce Santa
Lucía, která leží asi 50 kilometrů
od centra metropole Mexika.

Zveřejněn nový jízdní řád na dráze
NNaa žžeelleezznniiccii bbuuddee vv ppřřííššttíímm rrooccee oobbnnoovveenn pprroovvoozz nnaa ddvvoouu rreeggiioo--

nnáállnníícchh ttrraattíícchh,, nnaa ddaallššíí ddvvěě nnaaooppaakk jjiižž vvllaakkyy nneevvyyjjeeddoouu.. SSpprráávvaa
žžeelleezznniiččnníí ddoopprraavvnníí cceessttyy ((SSŽŽDDCC)) zzvveeřřeejjnniillaa nnoovvýý jjíízzddnníí řřáádd nnaa ssvvéémm
wweebbuu.. PPllaattiitt zzaaččnnee oodd 99.. pprroossiinnccee.. NNaa hhllaavvnníícchh kkoorriiddoorreecchh ssee ddoopprraa--
vvaa ppřříílliišš nneezzmměěnníí,, zzrryycchhllíí ppřřeeddeevvššíímm vvllaakkyy mmeezzii PPrraahhoouu aa PPllzznníí..

Mezi největší změny patří obnovení sezonního víkendového pro-
vozu na tratích Moravské Budějovice-Jemnice a Opava-Svobodné
Heřmanice. Nově naopak nebudou vlaky jezdit na trati mezi Svojší-
nem a Borem. Kvůli plánovanému otevření nových tunelů mezi Plzní
a Ejpovicemi zanikne také trať Plzeň-Chrást u Plzně.

Na hlavních koridorech se doprava příliš nezmění.
Novinkami v provozu Českých drah je nové noční spojení
jižní Moravy a Ostravy s Berlínem. Státní dopravce záro-
veň některé spoje posílí, jde například o spoje mezi Prahou
a Opavou a páteční linku z Prahy do Košic. Díky novým
tunelům zrychlí spojení mezi Prahou, Plzní a Mnichovem.

RegioJet rozšíří spojení o pár vlaků na trase Praha-
České Budějovice. Nově budou žluté vlaky zastavovat ve
Skalici nad Svitavou. Ostatní spoje RegioJetu mezi
Prahou, Ostravskem, jižní Moravou a Slovenskem zůsta-
nou beze změny.

Leo Express zachoval stejný rozsah provozu jako dosud,
největší změnou je zrychlení spojů mezi Prahou a Košice-
mi o 17 minut. Černozlaté vlaky tak budou opět jezdit
zejména trase Praha-Bohumín, v menším rozsahu budou
zajíždět do Karviné, Starého Města a na Slovensko.

Nový jízdní řád podle SŽDC obsahuje 9509 pravi-
delných a 152 příležitostných spojů celkem 13 dopravců.
Z pravidelných spojů je 704 dálkových a 8805 regio-
nálních.

Japonští sýraři očekávají evropskou invazi
VVzzppoommíínnáá nnaa ttoo,, jjaakkoo kkddyybbyy ttoo bbyylloo vvččeerraa..

KKaazzuuhhiikkoo OOččiiaaii oobbjjeevviill ppřřii nnáávvššttěěvvěě FFrraanncciiee
nneessppooččeettnnéé ddrruuhhyy ssýýrrůů:: ttvvrrddéé,, mměěkkkkéé,, kkrréémmoovvéé......
TToo jjeejj ppřřiivveeddlloo kk ttoommuu,, aabbyy zzmměěnniill ssvvoouu pprrooffeessii..
OO 3300 lleett ppoozzdděějjii vvyyrráábbíí tteennttoo bbýývvaallýý jjaappoonnsskkýý
vvěěddeecc,, kktteerrýý ssee ssppeecciiaalliizzoovvaall nnaa cchhoovv ddoobbyyttkkaa,, vvee
ssvvéémm ppooddnniikkuu sskkrryyttéémm vv hhoorráácchh uu mměěssttaa NNaassuuššiioo--
bbaarraa sseevveerrnněě oodd TTookkiiaa ppěětt ddrruuhhůů ssýýrrůů..

Prodej jeho sýrů se během deseti let zdesatero-
násobil a letos dosáhl 20 milionů jenů (4 mil. Kč).
»Nedokážu vyhovět poptávce!« řekl agentuře AFP
Očiai, obklopen svým malým týmem, který balí
brie, caciocavallo a další druhy sýrů.

Avšak čtyřiasedmdesátiletý výrobce sýrů nemá
v duši klid. Japonsko totiž letos v létě podepsalo
s Evropskou unií rozsáhlou obchodní dohodu
pojmenovanou JAFTA (Japan-EU Free Trade
Agreement), na jejímž základě se budou postupně
odstraňovat cla na dovážené sýry, která dnes dosa-
hují 29,8 procenta.

»Budoucnost mě zneklidňuje,« svěřuje se
výrobce sýrů, který se obává, že japonský trh
zaplaví velké množství evropských sýrů.
»Očekávám tvrdou konkurenci, pokud jde o cenu,
ale tu naši snížíme jen těžko, protože výroba je
náročná,« říká.

Dohoda uzavřená s Bruselem by měla vstoupit
v platnost příští rok. Týká se zóny volného obcho-
du, která by představovala téměř třetinu světového
hrubého domácího produktu.

Japonci si postupně zvykají sýry konzumovat:
v roce 2007 podle ministerstva zemědělství snědli
279 000 tun a loni už 338 000 tun sýra, z toho byly
tři čtvrtiny zahraničního původu. V přepočtu na

jednoho obyvatele to však je pouze 2,66 kilo-
gramu, zatímco Francouzi snědí 27,2 kg a Němci
24,7 kg sýrů ročně.

Evropským výrobcům se tak otevírají slibné
perspektivy. Většina sýrů totiž zatím pochází
z Austrálie a Nového Zélandu.

Na ostrově Hokkaidó, kde se produkuje téměř
všechno mléko používané k výrobě sýrů, se
chovatelům dobytka rovněž dělají vrásky na čele.
»Obáváme se, aby poptávka po sýrech vyrobených
v Japonsku neklesla,« uvedlo místní zemědělské
družstvo. Japonská vláda ve snaze udržet si voliče
již stanovila pomoc výrobcům sýrů ve výši
15 miliard jenů (3 mld. Kč).

V Japonsku se navíc mnozí z dohody s Bruselem
radují, například značka Vinos Jamazaki, která ve
svých 25 prodejnách nabízí třicet druhů sýrů dová-
žených zejména z Francie. Nyní se jejich cena
pohybuje kolem 1000 jenů (asi 200 Kč) za deset
dekagramů. To je dvakrát více než stojí podobný
japonský sýr. »Jestliže budou naše výrobky cenově
přístupnější, přilákáme mnohem více zákazníků,«
řekl JJooššiihhiirroo JJaaoo, který šéfuje obchodu v centru
Tokia. Sýr se dnes podává při slavnostních příleži-
tostech, ale v budoucnu se podle něj snad stane
všedním pokrmem.

IILLUUSSTTRRAAČČNNÍÍ FFOOTTOO –– nneeeeddppiixx..ccoomm
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SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviill IIvvaann CCIINNKKAA

Znovu bude uvedena do provozu Jemnická dráha. FFOOTTOO –– rraaiillwwaayyccaappiittaall..cczz

MMěěssttsskkýýmm ddoopprraavvnníímm ppooddnniikkůůmm vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee cchhyybběějjíí
ssttoovvkkyy řřiiddiiččůů.. NNeejjhhoorrššíí ssiittuuaaccee jjee kkvvůůllii ppřřííssnnýýmm ppooddmmíínnkkáámm ppoossuu--
zzoovváánníí zzddrraavvoottnníí aa ooddbboorrnnéé zzppůůssoobbiilloossttii uu řřiiddiiččůů ttrraammvvaajjíí aa ttrroolleejj--
bbuussůů,, řřeekkll vvýýkkoonnnnýý řřeeddiitteell SSvvaazzuu ddoopprraavvnníícchh ppooddnniikkůů ČČRR AAnnttoonníínn
MMaacchhááččeekk.. MMiinniisstteerrssttvvoo ddoopprraavvyy nnyynníí ppřřiipprraavvuujjee nnoovveelluu vvyyhhlláášškkyy,,
kktteerráá bbyy mměěllaa zzmmíírrnniitt ppooddmmíínnkkyy ppoossoouuzzeenníí zzddrraavvoottnníí zzppůůssoobbiilloossttii
řřiiddiiččůů ddrráážžnníícchh vvoozziiddeell..



Migrační exodus
ZZee SSaallvvaaddoorruu vvyyrraazziillyy ddaallššíí ddvvěě kkaarraavvaannyy

mmiiggrraannttůů,, kktteerréé mmíířříí kk hhrraanniiccíímm SSppoojjeennýýcchh
ssttááttůů.. NNáásslleedduujjíí ttaakk ddvvěě sskkuuppiinnyy aassii 99000000 lliiddíí,,
kktteeřříí ssee vvyyddaallii nnaa cceessttuu oo ddvvaa ttýýddnnyy ddřříívvee
zz HHoonndduurraassuu aa nnyynníí jjssoouu nnaa jjiihhuu MMeexxiikkaa.. 

Mexický ministr vnitra Alfonso Navarrete
včera označil situaci za humanitární krizi. Ve
skupinách, které jdou pěšky už asi tisíc kilo-
metrů, jsou i nemocné děti a těhotné ženy.

První skupina, v níž je podle médií asi sedm
tisíc lidí, se včera rozhodla změnit trasu mimo
jiné z bezpečnostních důvodů. Místo trasy dále
přes centrum státu Oaxaca se skupina rozhodla
jít přes stát Veracruz i proto, že na dříve zvole-
né trase nejsou zdravotnická zařízení, která by
mohla poskytnout pomoc zejména dětem.

Druhá karavana, čítající asi 2000 lidí, je nyní
jižněji v mexickém státě Chiapas. Další dvě
skupiny po tisíci migrantech ve středu vyrazily
ze Salvadoru. »Jdeme pryč, protože je tu chu-
doba a není tu bezpečno,« řekla agentuře EFE
María Cortezová (36), která na cestu vyrazila
s manželem a pěti dětmi ve věku 19 let až tři
roky.

Nynější situace je podle mexického ministra
vnitra nebývalá. »Není to už jen karavana, je to
migrační exodus. Mexiko zažilo málo migrač-
ních krizí jako je tato,« řekl včera ministr
Navarrete. Kritizoval také amerického prezi-
denta Donalda Trumpa, že z karavan migrantů
udělal téma kampaně před volbami do americ-
kého Kongresu. ((ččttkk))

OSN vyzvala ke zrušení embarga
VVaallnnéé sshhrroommáážždděěnníí OOSSNN vvee

ččttvvrrtteekk ooppěětt sscchhvváálliilloo rreezzoolluuccii,,
kktteerráá vvyyzzýývváá SSppoojjeennéé ssttááttyy
kk uukkoonnččeenníí jjeejjiicchh hhoossppooddáářř--
sskkééhhoo eemmbbaarrggaa vvůůččii KKuubběě.. TToo
zzaavveeddllyy UUSSAA zzaaččááttkkeemm 6600.. lleett
mmiinnuullééhhoo ssttoolleettíí.. 

K jeho zrušení vyzývá Valné
shromáždění OSN už od roku
1992, protože podle většiny
zemí jen zhoršuje ekonomic-
kou situaci Kubánců. Svůj
hlavní cíl, pád komunistické
vlády na Kubě, embargo
nesplnilo.

Pro rezoluci hlasovalo 189

ze 193 členských států, proti
byly pouze USA a Izrael. Mol-
davsko a Ukrajina se hlasování
neúčastnily. Rezoluce má jen
symbolický význam, není
nijak vymahatelná a protiku-
bánské embargo může zrušit
jen americký Kongres.

Spojené státy proti této rezo-
luci hlasovaly pokaždé s výjim-
kou roku 2016, kdy se americká
delegátka z rozhodnutí tehdejší-
ho prezidenta Baracka Obamy
hlasování zdržela. Obama totiž
v roce 2015 po více než půlsto-
letí obnovil diplomatické vzta-

hy s Kubou, proces usmiřování
ale jeho nástupce Donald
Trump zastavil.

Zákaz vývozu amerického
zboží na Kubu, vyjma léků
a některých potravin, zavedla
v říjnu 1960 vláda prezidenta
Dwighta Eisenhowera rok a půl
po vítězství kubánské revoluce
a poté, co kubánská vláda
mimo jiné znárodnila i majetek
zahraničních firem. V lednu
1961 přerušily USA s Kubou
diplomatické styky a rok nato
uvalily embargo na veškerý
obchod s Kubou. ((ččttkk))

Pákistán se noří do středověku
PPrrooppuuššttěěnníí kkřřeessťťaannkkyy AAssiiii

BBiibbiioovvéé,, ppůůvvooddnněě ooddssoouuzzeennéé
vv PPáákkiissttáánnuu kk ttrreessttuu ssmmrrttii zzaa rroouu--
hhaaččssttvvíí,, bbyylloo ppooddllee aaggeennttuurryy AAPP
ppoozzddrržžeennoo.. 

Ženu po osmi letech zprostil
nejvyšší soud tento týden viny,
což vyvolalo demonstrace radi-
kálních muslimů po celé zemi. Ti
požadují, aby byla žena veřejně
oběšena. Rozhovory mezi vládou
a islámskými radikály nepřinesly
výsledek. Protestní akce se včera
konaly v pákistánských městech
již třetím dnem, vlivná pákistán-
ská armáda včera ale varovala, že
její trpělivost má své hranice.

Většinu protestů proti verdiktu
nejvyššího soudu organizuje isla-
mistická strana Tehríke Labajk
(TLP). Demonstranti v minulých
dnech zablokovali důležité
dopravní tepny a zapalovali auto-
mobily.

Radiální pákistánský islámský
duchovní Háfiz Saíd, kterého
Spojené státy a Indie viní z pří-
pravy teroristických útoků
v indické finanční metropoli
Bombaji se 166 oběťmi z roku
2008, svolal na včerejšek masové
protesty. Uskutečnit by se měly
po tradičních pátečních modlit-

bách. Pákistánské úřady včera
uzavřely školy. 

Demonstranti požadovali, aby
Bibiové bylo znemožněno opus-
tit zemi, k čemuž se podle svého
bratra z bezpečnostních důvodů
po propuštění chystá. Pákistán-
ský ministr informací Fauád
Čaudhrí požadavek odmítl
a dodal, že vláda nepřijme žádný
diktát.

Úřady posílily bezpečnostní
opatření kolem blíže neupřesně-
ného místa, kde je Bibiová drže-
na. Představitelé věznice ve čtvr-
tek řekli, že minulý měsíc byli
zatčeni dva muži, kteří plánovali
Bibiovou uškrtit.

Rodina Bibiové očekává její
propuštění od čtvrtečního večera.
Její manžel se s dětmi vrátil
z Británie a čeká na propuštění
své ženy, aby mohli společně
odletět pryč z Pákistánu. Některé
země, například Francie a Špa-
nělsko, již rodině nabídly azyl.

Demonstranti, kteří kromě
oběšení Bibiové požadují i smrt
trojice soudců, kteří křesťanku
osvobodili, pokračují v blokádě
klíčové silnice spojující metropo-
li Islámábád s nedalekým posád-
kovým městem Rávalpindí. ((ččttkk))

»Houslový les«
poničen

PPrruuddkkéé bboouuřřee vv IIttáálliiii nneeggaa--
ttiivvnněě oovvlliivvnníí vvýýrroobbuu hhoouussllíí..
OOrrkkáánn aa pprruuddkkéé ssrráážžkkyy zznniiččiillyy
ii zznnaaččnnoouu ččáásstt »»hhoouusslloovvééhhoo
lleessaa«« vv rreezzeerrvvaaccii PPaanneevveeggggiioo,,
ooddkkuudd ppoocchháázzíí ddřřeevvoo pprroo vvýýrroo--
bbuu hhuuddeebbnníícchh nnáássttrroojjůů,, iinnffoorr--
mmoovvaallaa vvččeerraa aaggeennttuurraa AAPPAA..

Les u obce San Martino di
Castrozza v italských Dolomi-
tech je cenný díky svým smr-
kům a jedlím, jejichž dřevo je
obzvlášť vhodné pro výrobu
hudebních nástrojů. Takzvaný
»houslový les« se rozkládá na
ploše 2700 hektarů. Převážně
smrkový les je největším sou-
vislým lesem v italských
Alpách a leží v nadmořské
výšce od 1500 do 2000 metrů.
»Pětina lesa už neexistuje.
Stovky hektarů lesa byly zniče-
ny,« citoval deník La Repubbli-
ca lesníka PPaaoollaa KKoovvaaccee.

»Srážky promáčely půdu.
Vítr o rychlosti 200 kilometrů
za hodinu zničil celé části

lesa,« zdůraznil Kovac. Škody
jsou podle něj obrovské.
»Abychom opět získali cenné
dřevo, které se hodí na výrobu
nástrojů, budeme muset čekat
dvě staletí. Za 40 let snad
budeme mít mladý les,« věří
Kovac. Benátčané dříve použí-
vali dřevo z místního lesa na
stavbu lodí. Slavným se les
stal v období renesance, kdy se
zdejší stromy začaly používat
na výrobu houslí. V 17. století
oblast navštívil i slavný hous-
lař Antonio Stradivari z Cre-
mony, aby si tu opatřil nejlepší
kmeny.

Bouře si v Itálii od pondělka
vyžádaly nejméně 17 obětí.
Mezi nejpostiženější oblasti
patří alpské regiony, jako je
severoitalská provincie Bellu-
no, kde jsou mnozí lidé už
několik dní bez elektřiny
a některé obce jsou kvůli sesu-
vům půdy odříznuté od světa.

((ččttkk))

Maulana Fazalur Rehman, šéf islamistické strany Jamiar Ulema-e-islam, včera vyzýval k veřejné-
mu oběšení Bibiové. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez Parrilla (druhý zprava) v debatě s diplomaty růz-
ných států, kteří mu před hlasováním přišli vyjádřit solidaritu. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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OHLÁŠENA

DALŠÍ SCHŮZKA
RRuusskkýý pprreezziiddeenntt VVllaaddiimmiirr

PPuuttiinn aa jjeehhoo aammeerriicckkýý kkoolleeggaa
DDoonnaalldd TTrruummpp ssee kkee ssppoolleeččnnéémmuu
jjeeddnnáánníí sseettkkaajjíí nnaa ookkrraajj ssuummmmiittuu
nneejjvvěěttššíícchh eekkoonnoommiikk ssvvěěttaa GG2200
vv AArrggeennttiinněě,, kktteerrýý ssee kkoonnáá nnaa
ppřřeelloommuu lliissttooppaadduu aa pprroossiinnccee..
Včera to podle agentury Reuters
oznámil kremelský poradce Jurij
Ušakov. O schůzce obou prezi-
dentů v Argentině řekl, že to
bude dlouhé a významné jedná-
ní. Argentina hostí summit šéfů
států a vlád G20 od 30. listopadu
do 1. prosince. Trump s Putinem
se tento měsíc osobně setkají
také 11. listopadu v Paříži na
okraj oslav 100. výročí konce
první světové války. Tato schůz-
ka bude na rozdíl od té v Argen-
tině podle Ušakova jen krátká.
Setkání v Paříži již Bílý dům
potvrdil, k Argentině se ještě ofi-
ciálně nevyjádřil.

NEHODA

PO ŠARVÁTCE
ŠŠaarrvvááttkkaa řřiiddiiččee ss ppaassaažžéérrkkoouu

zzppůůssoobbiillaa vv ČČíínněě aauuttoobbuussoovvoouu
nneehhoodduu,, ppřřii nníížž zzeemmřřeelloo nneejjmméénněě
1133 lliiddíí.. AAuuttoobbuuss ssee vvee mměěssttěě
ČČcchhuunngg--ččcchhiinngg nnaa jjiihhoozzááppaadděě
zzeemměě zzřřííttiill zz mmoossttuu ddoo řřeekkyy JJaanngg--
ccęę--ťťiiaanngg..

Po prozkoumání záběrů
z kamery uvnitř vozu dospěla
čínská policie k závěru, že příči-
nou nedělní tragédie byla hádka
a fyzická potyčka jedné z cestu-
jících s řidičem, uvedla dnes.
Osmačtyřicetiletá žena byla
podle policie rozhořčena kvůli
tomu, že řidič projel zastávku, na
níž chtěla vystupovat. Začala
proto řidiče bít svým mobilním
telefonem, čemuž se muž bránil,
vracel jí údery a nevěnoval se
řízení. Na záznamu jsou slyšet
výkřiky zděšení pasažérů ve
chvíli, kdy autobus vjel do proti-
směru, prorazil zábradlí a zřítil
se do vody.

VZÁJEMNÉ

ZRUŠENÍ SANKCÍ
UUSSAA vvččeerraa zzrruuššiillyy ssaannkkccee vvůůččii

ddvvěěmmaa ttuurreecckkýýmm mmiinniissttrrůůmm,,
kktteerréé zzaavveeddllyy zzaaččááttkkeemm ssrrppnnaa
kkvvůůllii ddlloouuhhooddoobbéémmuu zzaaddrržžoovváánníí
aammeerriicckkééhhoo ppaassttoorraa AAnnddrreewwaa
BBrruunnssoonnaa vv TTuurreecckkuu.. 

Brunson byl v říjnu propuštěn
a odjel do USA. Agentura Ana-
dolu včera uvedla, že Ankara
ruší odvetné sankce vůči dvěma
americkým ministrům.

Agentura Reuters včera infor-
movala, že Spojené státy vyškrt-
ly ze svého sankčního seznamu
tureckého ministra spravedlnosti
Abdulhamita Gula a ministra
vnitra Suleymana Soylua. Anka-
ra v reakci na to ruší sankce vůči
americké ministryni pro vnitřní
bezpečnost Kirstjen Nielsenové
a vůči ministrovi spravedlnosti
Jeffu Sessionsovi. Po uvalení
sankcí na ministry si obě země
také vzájemně zvýšily cla na
dovoz zboží.

GATESOVI RUŠÍ

DARY SALMÁNOVI
NNaaddaaccee BBiillllaa aa MMeelliinnddyy GGaattee--

ssoovvýýcchh zzrruuššíí vvěěttššiinnuu zz ppřřííssppěěvvkkuu
ppěěttii mmiilliioonnůů ddoollaarrůů ((aassii 111155 mmii--
lliioonnůů kkoorruunn)),, kktteerrýý ssllííbbiillaa nneezziiss--
kkoovvéé oorrggaanniizzaaccii vveeddeennéé ssaaúúddsskkoo--
aarraabbsskkýýmm kkoorruunnnníímm pprriinncceemm
MMuuhhaammmmaaddeemm bbiinn SSaallmmáánneemm..

Podle mluvčího nadace je
hlavním důvodem rozhodnutí
vražda saúdskoarabského novi-
náře Džamála Chášukdžího.
Gatesovi vyplatí nadaci korunní-
ho prince nazvané MiSK 1,5
milionu dolarů, které už se zavá-
zali poslat na granty této nadace.
Ta podporuje vzdělávání a zapo-
jení mladých v oblasti digitál-
ních médií a technologií. Další
peníze už ale saúdskoarabské
nadaci manželé Gatesovi nepoš-
lou. Nadace Billa a Melindy
Gatesových je nejbohatší chari-
tativní organizací na světě. Na
konci loňského roku měla k dis-
pozici 51 miliard USD (1,1 bi-
lionu Kč).

Španělská prokuratura požaduje v obžalobě bývalého
vedení Katalánska 25 let vězení za vzpouru pro bývalého kata-
lánského vicepremiéra Oriola Junquerase. Tresty od 17 let do
osmi měsíců vězení navrhuje i pro další téměř dvě desítky
politiků kvůli jejich snahám o nezávislost Katalánska. Obžalo-
bu v případě činů ohrožujících stát vznáší španělská vláda pro-
střednictvím ministerstva spravedlnosti. Na snímku ministry-
ně spravedlnosti Dolores Delgadová na včerejší tiskové konfe-
renci. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP



Krejčí JJeessssee LLeeee, který
nedávno představil své kreace
na přehlídce zasvěcené trvale
udržitelné módě, tvrdí, že se
může nosit všechno včetně
polámaných deštníků. Návrhář
si uvědomil, že může využívat
všech věcí, když jeho rodina
vyhodila starou pohovku. Kůži
z ní přešil na vestu a od té
doby vyrábí oděvy ze záclon
a povlečení. Látku ze starých
deštníků přešívá na nepromo-
kavé pláště. Jesse se rovněž
snaží vyrábět unisex oděvy,
aby je mohla nosit celá rodina.
»Když je nechcete nosit,
můžete je někomu darovat, ať
je to chlapec nebo dívka,«
vysvětluje.

Nakoupili a vyhodili
Podle institutu McKinsey

nakoupili spotřebitelé celosvě-
tově v roce 2016 o 60 % oble-
čení více než v roce 2010.
Oděvy však nosili jen polovič-
ní dobu a pak je vyhodili. Jen
Hongkong denně vyhodí 343
tun textilu na ohromné skládky.

Organizace Greenpeace ve své
zprávě za rok 2016 uváděla, že
obyvatelé Hongkongu nosí jen
výjimečně nebo vůbec ne šesti-
nu oblečení, které si koupili.

Po tragédii
v Bangladéši

Jesse Lee se stejně jako jiní
snaží využít toho, jak si spo-
třebitelé začínají uvědomovat,
jaké dopady na lidi a životní
prostředí má takzvaná rychlá
móda, zejména poté, co se
v roce 2013 v Bangladéši zříti-
la budova s textilními dílnami.
Tragédie pobouřila celý svět
a povzbudila spotřebitele, aby
dávali přednost lokální módě
před výrobky nadnárodních
společností vyrábějících rych-
lou módu. Situace se však
obrací, soudí Christina Deano-
vá, zakladatelka charitativní
organizace Redress, která
nedávno uspořádala přehlídku
trvale udržitelné módy. Návr-
háři přišli s přešitými kimony,
svatebními šaty a dokonce

s výrobky z použitého silikonu
a kaučuku.

Klinika módy
Hongkongští krejčí KKaayy

WWoonnggoovváá a Toby Crisp, kteří

byli šokováni znečištěním
vyvolaným velkými značka-
mi a objemem vyhozených
oděvů, založili »kliniku
módy«, aby pomohli lidem
přešívat staré kusy oblečení.

»Rychlá móda přispívá
k tomu, že lidé snadno vyha-
zují oděvy, protože jsou příliš
levné. Jakmile se naučí tro-
chu šít, mohou si opravit
mnoho kousků, jako jsou

košile nebo ponožky,« říká
Wongová.

Kvalita z odpadu
Hongkongský ústav pro

výzkum textilu a doplňků
vyvinul vysoce vyspělou tech-
nologii, která umožňuje recyk-
laci látek. Nový závod, který
byl otevřen zcela nedávno, ste-
rilizuje a přetváří použitý textil
v nová vlákna, Denně zpracuje
tři tuny textilního odpadu.
Recyklované vlákno má stej-
nou kvalitu jako nové, ale pro-
dává se o 30 % levněji, vysvět-
luje ředitel ústavu Edwin Keh.
K otevření tohoto závodu
došlo v době, kdy Čína zavírá
dveře před přivážením většiny
pevného odpadu včetně textilu.
Území, které se v roce 1997
vrátilo pod správu Pekingu, je
tedy pod tlakem, aby si svůj
odpad také samo zpracovávalo.
»Čína nechce přivážet odpad,
ale je velmi ráda, když získá
vlákna a přízi, a to právě bude-
me dělat,« říká EEddwwiinn KKeehh.
Doufá, že inspiruje další
města. »Když jsme v tak pře-
lidněném městě, jako je Hong-
kong, nalezli řešení, jak zpra-
covávat náš odpad, měla by
toho být schopna i další města
ve světě,« dodává. ((aavvaa,, ččttkk))

Nad bronzovým monumen-
tem ve středu přeletěla letadla
indické armády, která památ-
ník zasypala květy. V oblasti,
kde socha stojí, podle místních
médií dohlížely během slav-
nosti na bezpečnost tisícovky
policistů kvůli obavám z pro-
testů. Policie už v úterý zatkla
neupřesněný počet zemědělců
a aktivistů, kteří požadovali
kompenzace za půdu, kterou
jim vláda podle nich kvůli
stavbě zabavila. Patél působil
ve funkci indického vicepre-
miéra po získání nezávislosti
na Británii v roce 1947. Tento
nacionalistický politik byl také
znám jako »indický železný
muž«, protože dokázal pře-
svědčit rozhádané státy, aby se
spojily a staly se součástí sjed-
nocené Indie. Patřil mezi blíz-

ké přátele a spolupracovníky
Mahátmy Gándhího.

Premiér Módí, který
z Gudžarátu pochází, Patéla
označil za plamen naděje pro
Indii v dobách krize a za inspi-
rativní osobnost i pro budoucí
generace. Patél je podle něj
symbolem »indické integrity
a odhodlanosti«. Monument,
nazvaný Socha jednoty, dva-
krát převýšil americkou Sochu
svobody. Doposud nejvyšší
sochou byl se 128 metry
měděný Buddha v obci Čao-
čchun v čínské provincii Che-
nan. Podle BBC ale Patélova
socha patrně už dlouho nej-
vyšší na světě nebude. V indic-
kém státě Maháráštra totiž
staví sochu krále Šivádžího,
která má být vysoká 190
metrů. ((ččttkk))

HHoonnggkkoonngg jjee ppoovvěěssttnnýý jjaakkoo cchhrráámm kkoonnzzuummuu,, aallee ppoossttuuppnněě ssee
ttuu zzaaččíínnáá ššíířřiitt hhnnuuttíí pprroottii mmóódděě,, kktteerráá ddlloouuhhoo nneevvyyddrržžíí.. RRoossttoouu
zzddee ddííllnnyy,, kkddee ssee ppřřeeššíívvaajjíí ssttaarréé oodděěvvyy,, bbuuttiikkyy,, kkddee ssii lliiddéé
oodděěvvyy vvzzáájjeemmnněě vvyymměěňňuujjíí,, aa ppoořřááddaajjíí ssee ttuu ppřřeehhllííddkkyy rreeccyykklloo--
vvaannééhhoo oobblleeččeenníí,, ppííššee AAFFPP..

VV iinnddiicckkéémm ssttááttěě GGuuddžžaarráátt bbyyllaa vvee ssttřřeedduu ooddhhaalleennaa 118822 mmeettrrůů
vvyyssookkáá ssoocchhaa iinnddiicckkééhhoo bboojjoovvnnííkkaa zzaa nneezzáávviisslloosstt VVaallllaabbhhbbhhááííhhoo
PPaattééllaa,, jjeežž jjee nneejjvvyyššššíí ssoocchhoouu nnaa ssvvěěttěě,, uuvvááddíí BBBBCC.. SSllaavvnnoossttnníí--
mmuu ooddhhaalleenníí ddííllaa,, kktteerréé ssttáálloo 440033 mmiilliioonnůů ddoollaarrůů ((99,,22 mmiilliiaarrddyy
KKčč)),, ppřřiihhllíížžeell ii pprreemmiiéérr IInnddiiee NNaarréénnddrraa MMóóddíí.. PPrroojjeekktt pprroossaaddiill
nnaavvzzddoorryy kkrriittiiccee,, žžee zzeemměě ssii ttaakk ddrraahhoouu ssoocchhuu nneemmůůžžee ddoovvoolliitt..

Největší sochu na světě mají Indové

Den mrtvých je pro Mexičany spíš veselým svátkem
ZZaattíímmccoo vv aanngglloossaasskkýýcchh

zzeemmíícchh vv ppoosslleeddnníí řřííjjnnoovvýý ddeenn
ssllaavvíí lliiddoovvýý ssvváátteekk HHaalllloowweeeenn,,
vv hhiissppaannooaammeerriicckkéémm ssvvěěttěě
pprroobbííhhaajjíí vv ttěěcchhttoo ddnneecchh pprrůů--
vvooddyy mmaasseekk uu ppřříílleežžiittoossttii DDnnee
mmrrttvvýýcchh ((DDííaa ddee MMuueerrttooss)),,
oobbddoobbyy kkřřeessťťaannsskkééhhoo ssvvááttkkuu
PPaammááttkkyy zzeessnnuullýýcchh zzvvaannééhhoo
vv ČČeecchháácchh ii DDuuššiiččkkyy.. VV KKaattaa--
lláánnsskkuu ssllaavvíí tteennttoo ttýýddeenn CCaassttaa--
nnyyaadduu ((KKaaššttaanniiáádduu)),, nnaappssaall
ddeennííkk EEll PPeerriióóddiiccoo..

Historie svátku Castanyada
je stará několik staletí. Dříve
při něm ženy ve farmářském
oblečení a s šátkem na hlavě
prodávaly na ulici pečené
kaštany, dnes Katalánci pořá-
dají party a jedí přitom různé
sladkosti. Typické jsou takz-
vané panellets - malé mand-
lové kuličky s piniovými
oříšky.

Pojídání kaštanů
Pojídání kaštanů o svátku

Castanyada vysvětlují některé
prameny tím, že tyto energe-
ticky vydatné plody jedli zvo-
níci v kostelech, když tam trá-

vili dlouhé hodiny vyzváně-
ním o svátku Všech svatých
(1. listopadu) a před dnem
Památky zesnulých (2. listopa-
du). Podle některých má pojí-
dání kaštanů symbolický
význam jako spojení s dušemi
zesnulých.

I připomínka situace
migrantů

V Barceloně si v tomto
týdnu také připomínají několi-
kadenní akcí i mexický svátek
Den mrtvých, který v Mexiku
slaví 1. a 2. listopadu. Mnohde
ale Mexičané oslavy protahují
i na týden. Už o minulém
víkendu prošel mexickou
metropolí průvod desítek tisíc
lidí v různobarevných kostý-
mech, jimž dominovali kost-
livci. Letos byla přehlídka
věnována nejen památce
zesnulých, ale měla připome-
nout i situaci migrantů, kteří
každoročně směřují do Mexi-
ka či dál na sever do USA
a kteří letos získali velkou
publicitu kvůli kritice od ame-

rického prezidenta Donalda
Trumpa.

Zářivé kostřičky
Průvod v mexické metropoli

před svátkem Dne mrtvých
uspořádala tamní radnice letos
potřetí. S touto tradicí začala
v roce 2016, inspirována natá-
čením filmu o Jamesi Bondovi
Spectre z roku 2015, v němž
se agent 007 v podobném prů-
vodu objeví také v kostýmu
kostlivce. Letošní oslavy Dne
mrtvých v Mexiku i v Barcelo-
ně se nesly v duchu dalšího
filmu, animovaného snímku
Coco z roku 2017, jehož hlav-
ní hrdina se souhrou okolností
ocitne v barevné Říši mrtvých.
Tento film zobrazuje i oslavy,
při nichž Mexičané vzpomína-
jí na své zesnulé nejen malými
oltáříky a květinami, ale
i hodováním na hřbitovech.
V Mexiku je tento svátek spíš
veselý, v obchodech se prodá-
vají barevné lebky, bonbony
ve tvaru kostlivců či figurky
veselých kostřiček v zářivých
barvách. ((aavvaa,, ččttkk))

Letí móda, která vydrží. Tzv. trvale udržitelná
Typická tvář na oslavách Dne mrtvých FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Vrtulníky zasypávají gigantický monument bývalého vicepre-
miéra Patéla květy. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP

Modelka předvádí šaty ozdobené čokoládou na veletrhu čokolády ve francouzském hlavním městě
Paříži. Její elegantní model ale zaručeně mezi trvale udržitelné nepatří. FFOOTTOO –– ČČTTKK//AAPP
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Kamenné vzpomínky na předky

Nový svátek se rychle šířil Evropou,
protože vyhovoval tradicím zděděným
po předchozích generacích. I když jeho
zavádění je třeba poměřovat středově-
kým časem. První český kronikář Kos-
mas si stěžuje, že ještě na počátku
vlády Břetislava II. (knížetem v letech
1092-1100) byli mnozí vesničané
napůl pohané a konali »bezbožné kra-
tochvíle, jež rozpustile provozovali
nad svými mrtvými, volajíce prázdné
stíny a majíce škrabošky na tvářích«.
Svátek zvaný dnes Památka zesnulých
či lidově Dušičky už pro řadu lidí ztra-
til pohanský či křesťanský význam. Je
ale příležitostí navštívit hřbitov, posta-
rat se o hrob blízkých, zapálit svíčku
a položit květiny. Je vlastně jedno, zda
tím naplňujeme odkaz dávných Keltů,
Slovanů či myšlenku opata Odila.
Hlavní je, že cítíme sounáležitost

s těmi, kterým vděčíme za život.
Doslova i přeneseně, protože mnozí ho
výrazně ovlivnili, aniž bychom je
osobně znali.

Kočárová tragédie
Jednou z možností, jak si alespoň

některé z osobností připomenout, je
i procházka největším pražským hřbito-
vem Olšany. Odborníci odhadují, že za
dobu jeho existence zde místo poslední-
ho odpočinku našly asi dva miliony lidí.
Hroby většiny z nich dávno zanikly
a nahradily je desítky tisíc nových náh-
robků. Stejně plocha hřbitova nedosta-
čovala a postupně se rozšiřovala až na
současných více než 50 hektarů. Na
místě nejstarší jeho části stávala osada
Wolšany. V jejím okolí od středověku
pěstovali pražští měšťané vinnou révu.
V roce 1558 koupila pražská obec na
tomto místě pozemek od rytíře Viléma
z Hradešína.

Poloha místa za městskými hradbami
se hodila v době, kdy Prahu v roce 1680
zachvátil mor. Vymíraly celé ulice.
Tolik zemřelých se na tehdejší hřbitovy
nevešlo. A tak se vyhloubily šachtové
hroby na Olšanech a těla se do nich svá-
žela. Děsivý zážitek se v roce 1682
odrazil ve vybudování kostela sv.
Rocha, kde se mohli věřící modlit
i k dalším svatým patronům proti moru,
Šebestiánovi a Rozálii. Jenže v letech
1713-14 uhodila v Praze další morová
rána. Odhaduje se, že zde bylo tehdy
pohřbeno dalších dvanáct tisíc obětí. Do
hrobu skosila tisíce lidí i epidemie z let
1771-72. Jména lidí ze šachet sice
neznáme, ale možná i mezi nimi jsou
naši předci, pokud stihli mít děti, které
přežily.

Zásadní zvrat pro Olšany přinesl
dekret císaře Josefa II. z 23.srpna roku

1784. Miloš Szabo v knize o IV. hřbito-
vě na tomto pohřebišti ho charakterizu-
je takto: »Naráz byly zrušeny veškeré
hřbitovy a pohřebiště uvnitř pražských
městských hradeb (s výjimkou Vyše-
hradu) a to včetně hrobek v kostelích
a klášterech.« Toto hygienické opatření
znamenalo, že se Olšany staly hlavním
pohřebištěm pro celý pravý břeh Vltavy
v Praze. K předchozím pozemkům
označovaným jako I., II. a III. Olšanský
hřbitov byl zakoupen další »o rozloze 5
jiter a 323 čtverečních sáhů«. Teď po
těchto čtyřech částech vede naučná
stezka, lépe řečeno u cestiček jsou roz-
místěny informační tabule o osobnos-
tech, které zde mají hroby. K některým
ale zajímavé údaje chybějí, i když by je
návštěvníci jistě přivítali. Hned u brány
do druhé části je například památníček,
kde většinou nechybějí květiny. Připo-
míná dvě dívenky, kterým kočár přejel
nohy. Stalo se to dávno, a tak je možné,

že květiny sem pokládají lidé i jako
uctění památky všech tragicky zemře-
lých dětí.

Ukradli mu vstupné
V nejstarších čtyřech částech Olšan-

ských hřbitovů jsou pohřbeni pražští
šlechtici, měšťané, bankéři, podnikatelé,
spisovatelé a mnozí další umělci. Nápi-
sy na pomnících často ukazují, čeho si
v 19.století ve svém životě nejvíce váži-
li. Měšťanům totiž pod jméno a životní
data nechávali pozůstalí často vytesat,
že byli majiteli nemovitostí. Někdy
třeba i jen jedné, ale postavení pana
domácího podle tehdejších představ při-
nášelo vážnost. Občas ale dali usedlos-
tem, v jejich době ležícím  ještě za Pra-
hou, své jméno, které tato část hlavního
města nese dodnes. Hrob příslušníků
bankéřské rodiny Ballabenů z počátku
19.století připomíná místo na rozhraní
Libně a Vysočan zvané Balabenka.

Nejvíce ale návštěvníky upoutají
hroby osobností s pozoruhodnými
osudy. V první řadě u ohradní zdi stojí
náhrobek vynálezce Josefa Božka
(1782-1835). Na informační ceduli
naučné stezky se píše: »Syn českého
mlynáře se chtěl stát profesorem
mechaniky a už na těšínském gymnáziu
sestavoval různé stroje. Pro těžké exi-
stenční podmínky se stal nakonec
mechanikem Ústavu polytechniky
v Praze, kam přišel z Těšín-
ska pěšky a s modelem stroje
na postřihování sukna.«
Božek se také vyučil hodiná-
řem a patřil v tomto oboru ke
špičce. Sestrojil například
hodiny pro Klementinum,
které sloužily až do roku
1984. Nejvíc si ho ale spoju-
jeme s vynálezem parního
vozu, který společně s parní
lodí předváděl veřejnosti ve
Stromovce. Dopadlo to pro
něho ale špatně: »V nenadálé
průtrži mračen však kdosi
ukradl vybrané vstupné
a Božek se ocitl ve velkých
dluzích, rozbil svůj vůz a už
nikdy se k parnímu stroji
nevrátil.«

Dávali kondice 
stejnému studentovi

Olšanské hřbitovy patří
i k místům, kde si můžeme
prohlédnout díla význam-
ných umělců. Například
hrobku původně rakouského
šlechtického rodu Pleschner
von Eichstett navrhl český
architekt a stavitel Josef
Kranner (1801-1871). Informační
tabule přímo u hrobky uvádí: »Mezi
jeho pražské stavby patří pomník Fran-
tiška I. na Smetanově nábřeží, Lannův
palác v Hybernské ulici, schodiště
z Karlova mostu na Kampu a přede-
vším pak dostavba Katedrály sv. Víta
na Pražském hradě.« Byl nejen prvním
předsedou Jednoty pro dostavbu chrá-
mu sv. Víta, ale i autorem novogotic-
kých úprav zámků Hluboká, Žleby
a Hrádek u Nechanic. Místo svého
odpočinku našel také na Olšanských

hřbitovech, ale v části VII. Hned něko-
lik náhrobků zhotovil sochař Václav
Prachner, například jeden pro Jan
Františka Bořka Dohalského z Doha-
lic. Ale zajímavé náhrobky jsou zhoto-
veny i pro dnes již prakticky neznámé
nebožtíky. Ten pro Marii Lamblovou
(zemřela v r. 1864), vdovu po úřední-
kovi, jejíž rodina se stýkala s předními
českými obrozenci, má geometrické
tvary označené odborníky za raný
kubismus.  Reliéf na náhrobku rodiny
Řivnáčových je zase dílem Jaromíra

Horejce (1886-1983), kte-
rého známe mimo jiné jako
tvůrce Golema z filmů
Císařův pekař a Pekařův
císař. Jedna z mála docho-
vaných plastik se nachází
na hrobě Josefa Pelikana
(1817-1885), který praco-
val ve službách hraběcí
rodiny Thunů.

Zvláštní směrovka uka-
zuje cestu k hrobu Karla
Havlíčka Borovského,
který patří ve starší části
Olšanských hřbitovů k nej-
navštěvovanějším. Na stej-
ném pohřebišti je pochován
také c.k. policejní a vládní
rada František Dedera
(1817-1878), který Havlíč-
ka transportoval do Brixe-
nu. Na tabuli u jeho hrobu
stojí: »Úsměvným parado-
xem Dederova a Havlíčko-
va života je, že ve svých
studentských letech dávali
kondice stejnému studento-
vi, pozdějšímu slavnému
skladateli Bedřichu Smeta-
novi.« Návštěvníci by
neměli minout ani náhro-
bek Jana Erazima Vocela

(1803-1871), zakladatele české archeo-
logie a dějin umění jako vědní disciplí-
ny. Lze připomenout, že jako první pou-
žil chemickou metodu při určování stáří
bronzových předmětů. Sepsal zásadní
dvoudílný spis Pravěk země české.
Hřbitovy tedy nejsou jen bolestnou
vzpomínkou na naše blízké, s nimiž se
už nesetkáme, ale také zdrojem poznání
výjimečných životů, které pokládaly
kameny na cestě k dnešku.

MMiirroossllaavvaa MMOOUUČČKKOOVVÁÁ
FFOOTTOO -- aauuttoorrkkaa
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OOppaatt bbeenneeddiikkttiinnsskkééhhoo kklláášštteerraa vv CClluunnyy vvee FFrraanncciiii OOddiilloo nnaa ttoo mmyysslleell uužž
ddlloouuhhoo.. BByyll jjiissttěěžžee rráádd,, žžee ssee rreeffoorrmmaa,, kktteerroouu zzddee zzaahháájjiillii,, ššíířříí ii mmeezzii jjiinnáá
mmnniiššsskkáá ssppoolleeččeennssttvvíí.. BByylloo ttřřeebbaa sskkoonnccoovvaatt ss rroozzmmaařřiillýýmm žžiivvootteemm řřeehhoollnníí--
kkůů,, kktteerrýý lliiddii ppoobbuuřřoovvaall aa ooddvvrraacceell jjee oodd jjeeddiinnéé pprraavvéé vvíírryy.. AAsskkeettiicckkýý OOddiilloo
bbrraall vváážžnněě nnáávvrraatt kk eevvaannggeelliijjnníímm hhooddnnoottáámm.. OOdd zzaalloožžeenníí ooppaattssttvvíí vv rrooccee 991100
ttoohhoo mmnnoohhoo vvyykkoonnaallii.. AAllee nnee ddoosstt.. II řřaaddaa vvěěřřííccíícchh ssee ssttáállee ppřřiiddrržžoovvaallaa ssttaa--
rrýýcchh zzvvyykkůů.. NNeeddaařřiilloo ssee vvyykkoořřeenniitt ppoovvěěrruu,, žžee vv ddoobběě ssttaarrééhhoo kkeellttsskkééhhoo ssvváátt--
kkuu SSaammhhaaiinn ssee dduuššee zzeemmřřeellýýcchh vvrraaccíí nnaa ssvvěětt.. VV mmnnoohhaa ddoommeecchh pprroo nněě
vv pprrvvnníí lliissttooppaaddoovvoouu nnoocc rroozzssvvěěcceellii ssvvěěttllaa,, aabbyy jjeejjiicchh ppřřeeddccii ttrreeffiillii ddoommůů..
ZZ jjiinnýýcchh zzeemmíí oossííddlleennýýcchh SSlloovvaannyy zzaassee ppřřiicchháázzeellyy zzpprráávvyy oo hhoossttiinnáácchh ppřříímmoo
nnaa hhrroobbeecchh.. OOddiilloo ssee ppoouussmmááll.. KKddyyžž nněěccoo nneejjddee vvyymmýýttiitt,, jjee ttřřeebbaa ttoo ppřřeettvvoo--
řřiitt nnaa kkřřeessťťaannsskkýý ssvváátteekk.. TTaakk ppřřeeccee ccíírrkkeevv ppoossttuuppuujjee uužž ppoo cceelláá ssttaalleettíí.. AA ttaakk
vv rrooccee 999988 zzaavveeddll cchhyyttrrýý OOddiilloo jjaakkoo ssvváátteekk ppaammááttkkuu zzeessnnuullýýcchh,, kktteerroouu
vvyyhhlláássiill pprráávvěě nnaa zzaaččáátteekk lliissttooppaadduu..

KKoosstteell ssvv.. RRoocchhaa nnaa pprraažžsskkýýcchh OOllššaanneecchh

NNááhhrroobbeekk ddíívveekk

Hrobka od architekta Josefa Krannera Náhrobek od Václava PrachneraPlastika na hrobě Josefa Pelikana

HHrroobb JJoosseeffaa BBoožžkkaa



OZNÁMENÍ

SVÁTEK MÁ DNES
HUBERT, ZÍTRA KAREL

l Okresní výbor KSČM Beroun a Základní organizace KSČM
Komárov se zármutkem oznamují smutnou zprávu, že dne
31. října 2018 opustil naše řady po dlouhé a těžké nemoci ve
věku 73 let IInngg.. VVííttěězzssllaavv SSRRPP, dlouholetý a obětavý člen
Stč. KV KSČM, místopředseda OV KSČM Beroun a předseda
ZO KSČM Komárov. Čest jeho památce. RR221188229955

RECEPT PRO TENTO DEN

Zavařená jablka - polotovar
PPoottřřeebbuujjeemmee:: jablka jakékoli jakosti (i padaná), cukr, sůl nebo

kyselinu citronovou.
Omytá jablka oloupeme a odstraníme stopky a jádřince. Hned je

vkládáme do studené vody s přídavkem kyseliny citronové nebo soli
(na 1 l vody 20 g soli nebo 5 g kyseliny). Když máme všechna jabl-
ka oloupaná, nastrouháme je na plátky nebo na hrubší nudličky. Jabl-
ka můžeme promíchat se lžící cukru (na 1 kg jablek) a potom je napě-
chujeme do sklenic. Do každé sklenice nalijeme 2 lžíce vody, uzavře-
me a sterilujeme například jako okurky. Jablkové řezy používáme
k přípravě závinů, koláčů, žemlovky apod.

ZZaassllaallaa KKaammiillaa JJaannoovvsskkáá,, PPrraahhaa ((ssoouuttěěžžnníí rreecceepptt čč.. 225566//1188))

Z HISTORIE

Sobota 3. listopadu
11886688 nar. KKaarreell KKAAMMÍÍNNEEKK,, český spisovatel,

dramatik a překladatel (zemř. 24. 6. 1915)
11990033 nar. JJoosseeff BBAARRTTLL,, český dirigent

a hudební skladatel (zemř. 28. 11. 1972)
11990033 nar. KKaarreell BBOODDLLÁÁKK, český básník, eseji-

sta a literární kritik (zemř. 1. 2. 1989)
11990088 nar. RRoobbeerrtt HHLLIINNĚĚNNSSKKÝÝ,, český malíř,

kreslíř, grafik a pedagog (zemř. 8. 1.
1979)

11992233 nar. CCeecciilliiee SSTTRRÁÁDDAALLOOVVÁÁ, česká oper-
ní pěvkyně – sopranistka (zemř. 25. 10.
1994) 

11993388 zemř. AAnnttoonníínn KKLLÁÁŠŠTTEERRSSKKÝÝ,, český
básník a překladatel (nar. 25. 9. 1866)

11999933 zemř. LLeevv SSeerrggeejjeevviičč TTĚĚRRMMEENN,, ruský
fyzik, vynálezce prvního elektronického
hudebního nástroje (nar. 15. 8. 1896) 

Neděle 4. listopadu
11776633 nar. KKaarreell IIggnnáácc TTHHÁÁMM,, český spisova-

tel, lexikograf a překladatel (zemř. 7. 3.
1816)

11882233 nar. KKaarreell KKOOMMZZÁÁKK sstt..,, český kapelník,
varhaník a skladatel (zemř. 19. 3. 1893)

11888833 nar. KKaarreell VVIIKK, český grafik, malíř a ilus-
trátor (zemř. 8. 10. 1964)

11889988 nar. JJaarroossllaavv PPAANNUUŠŠKKAA ml., český malíř
(zemř. 3. 3. 1962)

11990088 nar. KKaarreell HHOORRÁÁLLEEKK, český jazykově-
dec a literární historik (zemř. 26. 8. 1992)

11990088 nar. JJoosseepphh RROOTTBBLLAATT, britský fyzik pol-
ského původu. Nobelova cena za mír
1995 (zemř. 31. 8. 2005)

11993333 nar. CChhaarrlleess KKuueenn KKAAOO,, americký fyzik
čínského původu.  Nobelova cena za fyzi-
ku 2009 (zemř. 23. 9. 2018)
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POČASÍ

DDNNEESS bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo
mrholení. Ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší denní teploty 99 aažž
1133 °°CC, na jihovýchodě až 1166 °°CC, v 1000 m na horách kolem 88 °°CC.
Slabý severní, postupně mírný severovýchodní vítr 22--66 mm//ss.

ZZÍÍTTRRAA bude většinou zataženo, mlhavo, zpočátku místy,
postupně jen ojediněle s mrholením. Během dne ubývání oblač-
nosti. Noční teploty 1100 aažž 66 °°CC, denní 99 aažž 1133 °°CC, při déletrvají-
cí malé oblačnosti kolem 1166 °°CC. Mírný východní vítr 22--55 mm//ss, na
Českomoravské vrchovině 44--88 mm//ss, místy s nárazy kolem 1155 mm//ss.

VV ppoonndděěllíí bude převážně polojasno, místy mlhy nebo nízká
oblačnost, ojediněle mrholení. Noční teploty 1111 aažž 77 °°CC, při
vyjasnění kolem 44 °°CC, denní teploty 1100 aažž 1144 °°CC, na východě až
1188 °°CC. Mírný jihovýchodní vítr 22--66 mm//ss.

DEVIZOVÉ KURZY ČNB
PPllaattnnéé oodd 22.. lliissttooppaadduu

SSttáátt mměěnnaa mmnnoožžssttvvíí kkuurrzz
Čína renminbi 1 CNY 3,277
EMU euro 1 EUR 25,780
Rusko rubl 100 RUB 34,241
Švýcarsko frank 1 CHF 22,571
USA dolar 1 USD 22,581
V. Británie libra 1 GBP 29,341

0066..0000 PPoovvííddaavváá ppoohhááddkkaa (1989) 0066..2255 Polopa-
tě. Moderní hobby magazín 0077..1155 EEbbeennoovvýý kkůůňň.
O lásce šlechetného prince a krásné Fatimy
(1971) 0077..4400 OO ppaassááččkkoovvii aa llaabbuuttíícchh pprriinncceezz--
nnáácchh. Pohádka o třech zakletých princeznách,
které okouzlily prostého pasáčka (1968) 0088..0055
StarDance IX ...kolem dokola 0088..1100 Gejzír
0088..4400 Otec Brown V. Tajemství alchymisty. Brit-
ský detektivní seriál 0099..2255 Columbo. S dýkou
v mysli. Americký seriál (1972) 1111..0000 Všechno-
párty. Zábavná talk show Karla Šípa
1122..0000 ZZ mmeettrrooppoollee
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud. Trentino
1133..0000 ZZpprráávvyy
1133..0055 PPaavvíí kkrrááll. Pohádka o tom, jak proplout

moře a překonat hoře (1978)
13.50 Rozsudek (1/6). Ztráta paměti.

Václav Voska v televizním seriálu o ztrá-
tě paměti způsobené dramatickými
událostmi druhé světové války (1970)

14.35 Modrý závoj. Romantický (1941)
16.20 Hercule Poirot. Temný cypřiš.

Britský film (2003)
17.55 Bydlet jako... hygge
18.25 Kluci v akci
1188..5555 UUddáálloossttii zzaa ookkaammžžiikk aa ppooččaassíí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..4455 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
20.00 StarDance IX ...když hvězdy tančí.

Velkolepá taneční show
21.54 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromiliony
2211..5555 KKrráálloovvnnaa. Oscarová Helen Mirrenová

v titulní roli britského filmu (2005)
2233..3355 BBoodd zzlloommuu. Patrick Swayze a Keanu

Reeves v hlavních rolích amerického
akčního filmu (1991)

0011..3355 Banánové rybičky 0022..1155 Žiješ jenom 2x.
Z učebny chemie do podzemí 0022..5500 Sama doma

0066..0000 Zajímavosti z regionů 0066..2255 MMooddrrýý zzáávvoojj.
Vlasta Matulová v hlavní dvojroli romantického
filmu (1941) 0088..1100 Úsměvy Yvetty Simonové
0088..5500 Polopatě. Moderní hobby magazín 0099..4455
Kalendárium 1100..0000 Toulavá kamera 1100..3300
Objektiv 1100..5555 Slavné historky zbojnické (4/6).
Schinderhannes. Miroslav Vladyka v titulní roli
dalšího dílu cyklu příběhů (1985)
1122..0000 OOttáázzkkyy VVááccllaavvaa MMoorraavvccee
1133..0000 ZZpprráávvyy
1133..0055 VVááppeenniiččkkaa. Pohádka o bělounké dívce,

která nesměla promluvit (1995)
1144..0000 VVooddnniicckkáá ččeerrttoovviinnaa. Pohádka (1996)
1155..0000 PPoohhááddkkaa zz vvěěttrrnnééhhoo mmllýýnnaa ((11999966))
16.00 My všichni školou povinní (9/13).

Dárek k Vánocům
1177..0055 SSeeddmm žžeenn AAllffoonnssee KKaarráásskkaa.

Miloš Kopecký v roli věčného záletníka
v oblíbené hudební komedii (1967)

1177..4455 AAllffoonnss KKaarráásseekk vv lláázznníícchh.
Miloš Kopecký v roli miláčka žen 
v dalším příběhu (1971)

18.25 Herbář VI. Šestá řada originálního
lifestylového magazínu

1188..5555 UUddáálloossttii zzaa ookkaammžžiikk aa ppooččaassíí
1199..0000 UUddáálloossttii
1199..4455 BBrraannkkyy,, bbooddyy,, vvtteeřřiinnyy
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 StarDance IX ...kolem dokola
20.05 GEN - Galerie elity národa. Ivan Král
2200..2255 BBaallaaddaa oo ppiilloottoovvii. Nový film České televize
22.05 168 hodin. Události týdne
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
2222..3355 SSaannttiinniihhoo jjaazzyykk. David Švehlík v hlavní roli

moderního mysteriózního filmu (2011)
0000..1100 To je vražda, napsala: Konečně na svobodě.
Americký kriminální film (2001) 0011..3355 Banánové
rybičky 0022..1155 13. komnata Gabriely Koukalové
0022..4400 Sváteční slovo kytaristy Tomáše Samiece

0066..0000 RRaannííččeekk:Dobré chutnání,Vaše lordstvo 0066..0055
Rytíř Zrezlík 06.20 Garfieldova show II 0066..3355 Novin-
ky z přírody 0066..4400 Franklin a přátelé 0077..0055Viking Vic
0077..1155 Esa z pralesa. Francouzský animovaný seriál
0077..3300Studio Kamarád 0099..0000 Československý filmo-
vý týdeník 1968 0099..1155 Hledání ztraceného času:Jak
se T. G. Masaryk vrátil do vlasti 0099..3355 Poslední slovo
Charlotty Garrigue Masarykové. Dokumentární film
1100..4455 Velká vlastenecká válka: Berlínská operace.
Ruský dokumentární cyklus 1111..3355 Nedej se
12.30 Chcete mě? Pořad na pomoc zvířatům
12.55 Sváteční slovo kytaristy Tomáše Samiece.

Pas do Božího království
13.00 Křesťanský magazín
13.30 Uchem jehly
13.55 Cesty víry: Pod nebeskou klenbou
14.25 Průšvihy první republiky (3/8).

Sázavská aféra
14.50 Království divočiny: Serval, skokan savany.

Japonský dokumentární cyklus
15.20 Na plovárně s Jiřím Sozanským
15.45 Na cestě po severovietnamském pobřeží
16.15 Neobyčejná mláďata: Boje v rodině (2/6).

Americký cyklus
17.00 Rozluštěné poklady:

Utajené americké pyramidové město.
Dokudramatický příběh

17.50 Jižní Korea, asijský tygr.
Francouzský dokument

1188..4455 VVeeččeerrnnííččeekk.. KKááťťaa aa ŠŠkkuubbáánneekk
18.55 Na cestě po Hané
1199..2200 ZZaajjíímmaavvoossttii zz rreeggiioonnůů
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 DDoobbrrooddrruuhh. Francouzský thriller (1983).
2211..4455 HHrraanniiccee. Americký film (1982)
23.35 Proč nejsem na Facebooku.

Britský dokument 
0000..3300 Pološero 0011..0000 Ve jménu vlasti VI (9/12).
Loutky. Americký špionážní seriál (2017)

0066..0055 Lví hlídka (20) 0066..3300 Looney Tunes. Úžas-
ná Show II (14) 0066..5555 Kačeří příběhy (31,32)
0077..4455 Show Toma a Jerryho II (5) 0088..0055 KKooccoouurr
vv bboottáácchh. Německý film na motivy pohádky bratří
Grimmů (2009) 0099..2200 SSnněěhhoovváá kkrráálloovvnnaa. Sněhur-
čina matka zemře a zanechává dcerku s otcem
jejich osudu. Slzy zoufalého otce rozmrazí hrob
začarovaného netvora. Americko - kanadsko -
německý film (2001) 1111..0055 LLaaddíímmee!! Beca nejra-
ději poslouchá hudbu ze svých sluchátek a touží se
stát profesionální dýdžejkou. Americký film (2012)
1133..1155 PPoolliicceejjnníí aakkaaddeemmiiee 55:: NNaassaazzeenníí:: 

MMiiaammii BBeeaacchh. Velitel jede na Floridu
a je unesen! Navíc příkladně spolupra-
cuje se zločinci, když vše považuje za
policejní akci!. Americká bláznivá
komedie (1988)

1155..0055 HHoopp -- aa jjee ttuu lliiddoooopp.. Česká komedie (1977)
1166..3300 JJaakk bbáássnnííccii nneezzttrráácceejjíí nnaadděějjii.

Pavlu Křížovi umírá maminka a aby těch
katastrof nebylo dost - nastěhuje se
k němu David Matásek! Český film (2004)

18.50 Hospoda (52). Český seriál (1995)
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,,

PPooččaassíí
2200..1155 PPrrooffeessoorr TT.. ((22)).. Osudová chyba.

Nový detektivní seriál TV Nova (2018)
21.20 Střepiny. Nazýváme věci pravými jmény
2211..5500 UUpprrcchhllííkk. Harrisona Fordal neoprávněně

obvinili z vraždy manželky. Byl odsouzen
k trestu smrti, ale podařilo se mu utéct.
Tommy Lee Jones je mu v patách a tak
musí najít skutečného vraha, aby dokázal
svoji nevinu. Americký akční film (1993)

0000..3300 Hop - a je tu lidoop. Česká komedie (1977)
0011..4455 Kriminálka Las Vegas VI (17).Rád se dívám.
Americký seriál (2005) 0022..4400 Kriminálka Miami VIII
(19) 0033..2255 Volejte Novu 0033..5555 Kocour v botách.
Německý film (2009) 0044..5555 Novashopping

0066..2200 Primáček: Ben 10 (39) 0066..3355 Transfor-
mers: Roboti v utajení (16). Není tělo jako tělo
0077..0055 MASH (193) 0077..3355 MASH (194).Americ-
ký válečný seriál (1972 – 1982) 0088..0000 Přírodní
vesmír (6). Rakouský dokumentární seriál
(2013) 0099..1100 Prima ZOOM SVĚT 0099..4455 Motor-
sport 1100..1155 Teď vaří šéf! 1111..0000 Partie 1111..5555
Receptář prima nápadů
12.50 Vychytávky Ládi Hrušky
13.55 Jak se staví sen
14.20 Vraždy v Midsomeru VII. Hříšná porota.

Britský kriminální seriál (2003)
1166..4400 SSttrraacchh Major Kalaš se snaží odhalit síť

vyzvědačů, jejíž počátky sahají 
do temné okupační minulosti.
Český kriminální film (1963)

1188..5555 VVEELLKKÉÉ ZZPPRRÁÁVVYY. Česko v přímém přenosu
19.40 Divošky 
19.55 TOP STAR 
2200..1155 TTááttoovvéé nnaa ttaahhuu ((99)).. Marka sžírají výčitky

svědomí kvůli učitelce Noskové, a i když
poslechne radu Libora, aby si tajemství
nechal pro sebe, Alena jeho prohřešek
přece jenom odhalí. Český seriál

21.25 Sport Star
2222..1155 VVššiicchhnnii jjssoouu vv ppoohhoodděě. Čerstvý důchod-

ce Frank, který před časem i ovdověl,
očekává dohodnutou návštěvu svých
čtyř dospělých dětí. Ty mu však
postupně volají, že přijet nemůžou.
Frank je zklamán a i přes varování
lékaře se rozhodne vydat na cestu
a postupně všechny překvapit návště-
vou Americko-italský film (2009)

0000..2200 Přírodní vesmír (6). Národní park Thayatal.
Rakouský dokumentární seriál (2013) 0011..2200
Vraždy v Midsomeru VII. Hříšná porota. Britský
kriminální seriál (2003) 0033..2255 Spravedlnost v krvi
VIII (10). Těžká hlava. Americký krimiseriál (2017)

0066..0000 RRaannííččeekk: Dobré chutnání, Vaše lordstvo
0066..0055 Rytíř Zrezlík 0066..2200 Garfieldova show II
0066..3300 Novinky z přírody 0066..4400 Franklin a přáte-
lé 0077..0055 Viking Vic 0077..1155 Esa z pralesa. Fran-
couzský animovaný seriál 0077..3300 Studio Kama-
rád 0099..0000 Náš venkov: My jsme hoši ze Zlatník
0099..3300 Putování za muzikou 0099..5555 Folklorika:
Kobzole, erteple, zemáky 1100..2255 Kamu v Mexi-
ku. Quintana Roo 1100..5500 Letecké katastrofy: Síla
zvyku 1111..3355 Dva muži v roce jedna. Dokument
12.30 Opustit Angkor
13.00 Babylon
13.30 Deset století architektury: Olomoucké kašny
13.40 Na cestě po Hané
14.10 To je vražda, napsala: Keltská hádanka.

Americký kriminální film (2003)
15.35 Bedekr V. Benátky
16.05 Příběh života: Dospívání (2/6).

Z kolekce BBC Earth
16.55 Kamera na cestách: Namibie, země

nedotčené přírody. Francouzský dokument
17.50 Zázračná planeta: Mláďata (1/3).

Děti savany. Z kolekce BBC Earth
1188..4455 VVeeččeerrnnííččeekk.. KKááťťaa aa ŠŠkkuubbáánneekk
18.55 Sousedé
19.20 Cizinec je našinec
1199..5500 ZZpprráávvyy vv ččeesskkéémm zznnaakkoovvéémm jjaazzyyccee
2200..0000 FFiiddeell ((11//22)). Životní příběh kontroverzní-

ho kubánského revolucionáře 
Fidela Castra. Americký film (2002)

2211..5555 BBoouunnttyy. Mel Gibson a Anthony Hopkins
v hlavních rolích britsko-amerického
filmu (1984). Dále hrají: D. Day-Lewis,
L. Olivier, L. Neeson, E. Fox, T. Vernetteo-
vá, B. Hill, D. Fletcher a další

0000..0055 Génius - Einstein (8/10). Americký seriál
(2017) 00.55 Hospoda Jamajka (1/3).Britská mini-
série (2014) 0011..5555 Cesta “domů” 0022..2200 Před půl-
nocí 0022..5500 Vůně škrobu 0033..1155 Lovecká sezóna

0066..0000 Oggy a Škodíci V (1) 0066..1100 Lví hlídka (19)
0066..4400 Looney Tunes. Úžasná Show II (13)
0077..0000 Kačeří příběhy (29, 30) 0077..5555 Show
Toma a Jerryho II (4) 0088..1155 Tvoje tvář má
známý hlas V 1111..0000 Koření 1111..5555 Volejte Novu
1122..3355 RRaaddyy ppttáákkaa LLoosskkuuttáákkaa
13.45 Víkend. Příběhy štěstí, proher a objevů
1144..5500 PPaann bboožžsskkýý. Holly už unavuje stěhovat se

pokaždé, když matce nevyjde další vztah.
Jediné, co by pomohlo je tajný ctitel.
Americká romantická komedie (2005)

1166..5555 MMáámmee rrááddii vveellrryybbyy. Zima na Aljašce
začala dřív než obvykle a v moři pod
ledem uvízli tři plejtvákovci šedí.
Americko-britský film natočený podle
skutečné události (2012)

18.50 Helena IV (50). Na mizině
1199..3300 TTeelleevviizznníí nnoovviinnyy,, SSppoorrttoovvnníí nnoovviinnyy,,

PPooččaassíí
2200..1155 TTvvoojjee ttvváářř mmáá zznnáámmýý hhllaass VV.

Myslíte si, že velmi dobře znáte jejich
tváře? Stačí jízda výtahem a vše je
jinak! Moderuje Ondřej Sokol (2018)

2222..5555 DDiilleemmaa. Nejlepší kámoši Ronny a Nick
právě uzavřeli důležitou smlouvu
s automobilovým gigantem, Nickovo
manželství s krásnou Genevou šlape
jako hodinky a Ronny se konečně
chystá požádat o ruku dlouholetou
přítelkyni Beth. Americký film (2011).
Hrají V. Vaughn, K. James, J. Connelly,
W. Ryder, Ch. Tatum, Q. Latifah,
A. Morton, Ch. Ross a další

0011..0055 PPaann bboožžsskkýý. Americká romantická kome-
die (2005) 0022..5500 Krok za krokem IV (1) 0033..2200
Kriminálka Miami IV (8). Epizoda z amerického
krimi seriálu (2005) 0044..0055 Kriminálka Anděl
IV(13). Letiště. Český kriminální seriál (2014)
0055..0055 Novashopping

0066..4400 Primáček: Ben 10 (38). Omni-trable 2/4
0066..5555 Transformers: Roboti v utajení (15). Čeho
se bojíš? 0077..2200 Bolek a Lolek si hrají 0077..5500
MASH (191) 0088..1155 MASH (192). Americký
válečný seriál (1972 – 1982) 0088..5500 Autosalon.
Tradiční motoristický magazín 1100..1100 MASH
(193) 1100..4400 Prima Partička. Show 1111..4400
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT
13.15 Polda III (2). Ve jménu otce
14.25 Vraždy v Midsomeru VII. Král rybář.

Britský kriminální seriál (2003)
1166..4400 MMeezzii ssuuppyy.

Přes vyprahlou poušt Llano Estacado
musí projet vozy přistěhovalců,
kteří se chtějí dostat na západ.
Francouzsko-německý western (1964).
Hrají P. Brice, S. Granger, R. Baldini a další

1188..5555 VVEELLKKÉÉ ZZPPRRÁÁVVYY. Česko v přímém přenosu 
19.40 Divošky
19.55 TOP STAR
2200..1155 ZZoouuffaalléé žžeennyy dděěllaajjíí zzoouuffaalléé vvěěccii.

Olga je poněkud komplikovaná dívka,
která touží po lásce. Přestěhuje se do
Prahy, aby se její šance potkat toho
pravého zvýšily. Svého vyvoleného sice
brzy potká a vdá se, jeho nevěra však
na sebe také nenechá dlouho čekat.
Česká komedie (2018). Hrají K. Issová,
A. Krejčíková, M. Ruml, V. Vašák,
A. Bendová a další

2222..1100 ZZbběěssiillýý úúnnooss.
Pohodový den v parku se rázem změnil
v peklo, když Karle při chvilce nepozor-
nosti cizí muži unesli šestiletého syna.
Americký thriller (2017)

0000..0055 ZZlloo nniikkddyy nneessppíí. Americký horor (2016)
0022..3300 Vraždy v Midsomeru VII. Král rybář. Britský
kriminální seriál (2001) 0044..0000 Spravedlnost v krvi
VIII (9). Předávkování.Americký krimiseriál (2017)

SOBOTA 3. LISTOPADU

NEDĚLE 4. LISTOPADU

Čtenář-kuchař
MMááttee--llii ssvvéé zzaajjíímmaavvéé rreecceeppttyy,,

ppoodděěllttee ssee oo nněě ss oossttaattnníímmii
ččtteennáářřii.. Posílejte nám je na hheellee--
nnaa..kkooccoovvaa@@hhaalloonnoovviinnyy..cczz pří-
padně na adresu redakce Haló
novin, Politických vězňů 9, 111
21 Praha 1. Nejlepší recepty
podle ohlasů čtenářů oceníme. ((rr))

Vybrané články 

z Haló novin na

www.iHalo.cz

Využijte nabídky knih
nakladatelství Futura:
www.nakladatelstvi-futura.cz

RRAADDIIOOŽŽUURRNNÁÁLL –– 88..0055––1111..0000 Víkendový Ranní Radiožurnál/ Vladimír Kroc - reportáže,
zpravodajství, informace ze zahraničního tisku 1100..0066––1111..0000 Host Radiožurnálu 1111..0000
Zprávy 1111..0066––1144..0000 Víkendový Polední Radiožurnál 1122..0000 1133..0000,, 1144..0000 Zprávy
1144..0066–– 1188..0000 Víkendový Odpolední Radiožurnál/Michaela van Erne 1166..0000,, 1177..0000
Zprávy 1188..0000 Hlavní zprávy 1188..1100--2200..0000 Sportžurnál 1199..0000 Zprávy 1199..0066 Sportžurnál
2200..0055 O Roma vakeren 2211..0000 Zprávy 2211..0066 Příběhy 20. století 2222..0000 Zprávy 2222..0055
Host Radiožurnálu. Víkendový výběr z hostů Radiožurnálu 2233..0000 Zprávy 2233..0055 Večerní
Host Radiožurnálu
DDVVOOJJKKAA –– 1122..0000 Věžní hodiny 1122..0011 Hlavní zprávy 1122..0055 Klub Evergreen 1133..0000 Zprá-
vy 1133..0044 Rozhlasová hra pro celou rodinu. Ivan Hejna: Bílé stopy 1144..0000 Zprávy 1144..0044
Výlety s Dvojkou 1155..0000 Zprávy 1155..0044 Hudební cestopis 1155..3300 eRko 1166..0000 Zprávy
1166..0044 Úsměvy z archivu 1166..3333 Šance pro šanson 1177..0000 Hlavní zprávy 1177..0055 Stříbrný
vítr 1188..0044 Dvorana Mirka Černého 1188..3300 Dobrá vůle. 1199..0000 Klub Rádia Junior. Hodina
plná zajímavého povídání, písniček a soutěží 1199..1100 Minutová pohádka 1199..4455 Hajaja.
Vladislav Kracík: Pohádky z taxíku (6/7) 2200..0000 Vypravěči 2211..3300 Je mi ctí 2222..0000 Povíd-
ka. Marcel Schwob: Král se zlatou maskou 2222..3300 Noční Mikrofórum 2233..3300 Noční proud
VVLLTTAAVVAA –– 1122..0000 Zprávy 1122..1100 Polední koncert. J. S. Bach: Goldbergovské variace
BWV 988 Árie a 30 variací 1133..0000 Víkendová Mozaika 1133..3300 Odposlechy 1144..0000
Rozhlasové jeviště. Sofoklés: Élektra 1155..0055 Élektra - věc veřejná 1155..3300 Recitál Igora
Levita - 2. část. Frederic Rzewski: The People United Will Never Be Defeated 1166..0000
Slavnostní otevření Národního muzea 1177..0000 Reflexe: Filozofie! 1188..0000 Jazzový podvečer
1188..3300 Četba na pokračování. Patrick Modiano: Ulice Temných krámků (4/9) 1199..0000
Reflexe: Opera! 2200..0000 Operní večer. Craig Bohmler: Riders of the Purple Sage 2222..4455
Svět poezie. Planoucí granátové jablko 2233..1155 Svět jiné hudby

ROZHLAS

RRAADDIIOOŽŽUURRNNÁÁLL –– 99..0000 Zprávy 99..0066 Zápisník zahraničních zpravodajů 1100..0000 Zprávy
1100..0066 Host Radiožurnálu 1111..0066––1144..0000 Víkendový Polední Radiožurnál/Pavel Maurer
- reportáže, zpravodajství, informace pro spotřebitele a gastronomické glosy 1122..0000,,
1133..0000,, 1144..0000 Zprávy 1144..0066––1188..0000 Víkendový Odpolední Radiožurnál/Michaela van
Erne 1155..0000,, 1166..0000,, 1177..0000 Zprávy 1188..0000 Hlavní zprávy 1188..1100––2200..0000 Sportžurnál
1199..0000 Zprávy 1199..0066 Sportžurnál 2200..0055 Stretnutie 2211..0000 Zprávy 2211..0066 Večerní 
Radiožurnál 2222..0055 Večerní Radiožurnál/Daniela Karafiátová 2233..0000 Zprávy 2233..0055
Večerní Radiožurnál
DDVVOOJJKKAA –– 1122..0000 Zvony z chrámu sv. Víta v Praze 1122..0011 Hlavní zprávy 1122..0066 Muzikál
expres 1133..0000 Zprávy 1133..0044 Pohádka. O pyšné Karuši 1133..4444 Hudební menu 1144..0000
Zprávy 1144..0044 3 x 60, a to v pohodě 1166..3300 Největší hity našeho století 1177..0000 Zprávy
1177..0055 Česká dvanáctka 1188..0000 Zprávy 1188..0044 Láska za lásku 1199..0000 Klub Rádia Juni-
or. Hodina plná povídání, písniček a soutěží 1199..4455 Hajaja: Vladislav Kracík: Pohádky
z taxíku (7/7) 2200..0000 Rozhlasová hra. Nikolaj Alexejevič Někrasov: Petrohradský lichvář
2200..5555 Hudební menu 2211..0000 Hudební pódium 2222..0000 Dokument. Veronika Kindlová:
Historická budova Národního muzea opět vypadá jako za mlada 2222..3300 Noční Mikro-
fórum 2233..3300 Noční proud
VVLLTTAAVVAA –– 1122..0000 Polední zvony 1122..0033 Nedělní verše 1122..1100 Polední koncert.
W. A. Mozart: Rondo pro klavír F dur K 494 1133..0000 Víkendová Mozaika 1144..0000 Zdeněk
Bouček: Ismy po česku - Hovadismus 1155..0000 Musica antiqua 1166..0000 Repete 1177..0000
Souzvuk 1188..1100 Concept Art Orchestra - Slavonic Movings 1188..3300 Četba na pokračo-
vání: Patrick Modiano: Ulice Temných krámků (5/9) 1199..0000 Sedmé nebe 2200..0000 Schůz-
ky s literaturou 2211..0000 Futurissimo 2233..0000 Spirituála

ROZHLAS

Vydává FFUUTTUURRAA,, aa.. ss.., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1. Šéfredaktor: PPeettrr KKoojjzzaarr,
zástupce šéfredaktora: TToommáášš CCiinnkkaa.. Adresa redakce: Politických vězňů 9, 
111 21 Praha 1, tel.: ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256, 
e-mail: halonoviny@halonoviny.cz. Příjem inzerce: tel.: 222 897 320, e-mail: 
inzerce@futura.cz. Tiskne VVLLTTAAVVAA LLAABBEE MMEEDDIIAA aa.. ss.. Rozšiřuje společnost holding

PNS. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele PNS, správu kmene zajišťuje Česká pošta. Pří-
jem objednávek a reklamace – bezplatná linka tel.: 800 300 302. Objednávky pro předplatitele na Slovensku:
PressMedia spol. s r. o., tel.: 244 459 353, e-mail: zelipska@abompkapa.sk. Smluvní vztah mezi vydavatelem
a předplatitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Nevyžádané rukopisy, fotogra-
fie a kresby se nevracejí a nehonorují. MK ČR E 5828, ISSN 1210-1494. Neoznačené materiály jsou převzaty ze
servisu ČTK. HHaallóó nnoovviinnyy vvyycchháázzeejjíí ddeennnněě kkrroomměě nneedděěllee,, jjssoouu ddiissttrriibbuuoovváánnyy ppoo cceelléémm úúzzeemmíí ČČRR..

0044..5500 Extrémní sporty (32) 0055..3355 ANIMÁČEK: Krtek a Panda 0066..4455 Zázraky planety Země (46)
Kanadský dokumentární seriál (2009) 0077..0055 Klenot TV 0099..2255 Věřte nevěřte (13,14). Americký seri-
ál (1997-2002) 1111..3300 Policajt v Hongkongu. Bud Spencer je podezřelý z vynášení informací o dro-
gové mafii a je připraven udělat všechno, aby očistil své jméno. I kdyby se měl vypravit do Hong-
kongu! Italská krimi komedie (1975) 1144..0000 Otec Braun (7). Neviditelný důkaz. Německá krimi-série
(2003) 1166..0055 Nebezpečné vztahy live 1177..1100 Záchranáři 1188..3300 Nebezpečné vztahy 1199..1155 Nebez-
pečné vztahy 2200..2200 Inga Lindström: Děti mé sestry. Německý romantický film (2015) 2222..1100 Jak to
dopadlo!? 2233..1155 Exkluziv Kateřiny Brožové 0000..0055 Nebezpečné vztahy 0011..0055 Nebezpečné vztahy
0022..1155 Věřte nevěřte (13). Americký seriál (1997-2002) 0033..1155 Kurňa, co to je?

0044..5500 Extrémní sporty (33) 0055..3355 ANIMÁČEK: Krtek a Panda 0077..0000 Zázraky planety Země (47)
0077..3355 Klenot TV 0099..5555 Věřte nevěřte (15,16). Tajuplná hra s příběhy. Americký seriál (1997-2002)
1122..0000 Týden s prezidentem. Exkluzivní rozhovor generálního ředitele TV Barrandov s prezidentem
České republiky Milošem Zemanem 1133..0000 Bez cenzury. Diváci proti politikům. Nový pořad 1144..0000
Otec Braun (8). Tři rakve a jedno dítě. Německá krimi-série (2004) 1166..0055 Nebezpečné vztahy live
1177..1100 Záchranáři. Nikdo nezná tenkou hranici mezi životem a smrtí tak dobře jako oni. Čtyři příbě-
hy, čtyři výjezdy 1188..3300 Nebezpečné vztahy 1199..1155 Nebezpečné vztahy 2200..1155 Rosamunde Pilcher:
Mé srdce patří tobě (1/2). Německý romantický film (2014) 2222..1100 Týden podle Jaromíra Soukupa
2233..0000 Jak to dopadlo!? 0000..0000 Nebezpečné vztahy 0011..0000 Nebezpečné vztahy 0022..0000 Exkluziv
Kateřiny Brožové 0022..4455 Na plac! Šance pro herce z ulice 0033..0055 Kurňa, co to je?

Za jednotlivé inzeráty odpovídá zadavatel včetně dodržení GDPR.
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VÍTĚZ TÝDNE

PORAŽENÝ TÝDNE

VTIP TÝDNE

OBJEVENO NA SÍTI

Václav Švec
Do české Guinnessovy knihy

rekordů se zapsal další rekord.
Roman Štengl a handicapovaný
Václav Švec ve středu ráno v tande-
mu skočili z horkovzdušného balo-
nu a úspěšně přistáli na příbram-
ském letišti. Jde o první tandemový
skok s postiženým z balonu
v Česku.

Jiří Babica
Nejvyšší soud odmítl

dovolání někdejšího tele-
vizního kuchaře, jenž se
marně domáhal omluvy
a odškodnění za článek
v Mladé frontě Dnes.
Text jej spojil s průjmy
českých vojáků v Afghá-
nistánu.

Začínající učitelka si chce na své třídě
vyzkoušet poznatky z psychologie: »Každý,
kdo si myslí, že je hloupý, ať se postaví.« 

Po chvilce se v tiché třídě postavil Pepíček. Kantorka
povídá: »Pepíčku, tak ty si myslíš, že jsi hloupý?« 

»Ne, prosím, ale přišlo mi nefér nechat vás stát jedinou.«

VÝROK TÝDNE
»Cíl této aktivity byl

umělecký a souvisel i roz-
vojem lidské bytosti ve
svobodě žít nahý,« řekl
mluvčí společenství
nudistů Otro Cuento (Jiný
příběh) RRaaffaaeell SSaannddoovvaall,
který inicioval nezvyklý
zážitek. Kolumbijské
muzeum místního umělce,
jenž se vedle nástěnných
maleb proslavil zejména
akty, otevřelo své prostory
speciálně nudistům. Ti tak
mohli plátna a nástěnné
malby Pedra Nela Góme-
ze obdivovat, aniž by je přitom tížilo oblečení. Inu, podle
onoho výroku se zdá být jasné jedno: hledání svobodné spo-
lečnosti skončilo, stačí se svléknout…
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ČÍSLO TÝDNE

KURIOZITA TÝDNE

60
Mezi lety 1970 a 2014 klesl vlivem lidské činnosti počet

divokých obratlovců - savců, ryb, ptáků, plazů a obojživelní-
ků - na Zemi o 60 procent. Informovala o tom v úterý agen-
tura AFP.

Velký omyl četníků
Četníci v západo-

francouzském depart-
mentu Maine-et-Loire
vyrazili k zásahu poté,
co v telefonátu na tís-
ňovou linku vyslechli
prudkou hádku mezi
mužem a ženou. Když přijeli na místo volání v domově
důchodců, zjistili, že křik pochází z televizního seriálu, který
v poklidu sledoval asi devadesátiletý obyvatel zařízení. Píše
o tom server Ouest-France.

Nejprve si nedokázali vysvětlit, jak se to mohlo stát.
Později se ale ukázalo, že starý pán si položil ovladač vedle
mobilního telefonu. Když pak chtěl přepnout kanál, přístroje
zaměnil. Vyťukal číslo 17, které patří četníkům.

l UUrrččiittěě bbyy nnááss zzaajjíímmaalloo,, jjaakk jjssttee ssee,, PPeettřřee,, oobbaa ddaallii ddoohhrroommaaddyy aa ccoo vvááss kk ttoommuu
vveeddlloo.. VVžžddyyťť pprrooddaatt sscchhooppnnoossttii uuttvvrrzzeennéé ddlloouuhhoolleettýýmm ssttuuddiieemm ssee vvžžddyy nnaabbíízzíí,,
nneemmyyssllííttee??

Ano - jistě. Ta otázka skrývá tři podotázky, a je tím pádem zajímavější, záro-
veň vyžaduje i rozsáhlejší odpověď. Buďme struční. Svého času jsem vyhlásil
výběrové řízení na zpěvačku a kytaristku a nejlepší byla Dana. Co se prodeje
našich schopností týče, nepatříme asi k nejlepším prodavačům. Možná ale není
zase na druhou stranu nejdůležitější, kolik se toho prodá, ale jestli to někomu
něco řekne, nebo ho to alespoň potěší.
l SS jjaakkýýmm rreeppeerrttooáárreemm jjddeettee ppřřeedd ppuubblliikkuumm??

Je to prosté. Řídíme se pravidlem »čí chleba jíš, tomu píseň zpívej«. Je to lido-
vá moudrost a funguje to. Většinou s pořadatelem hovoříme předem o složení
publika, které by na akci mělo dorazit, a tak jsme včas v obraze. Vybíráme ale
přednostně písničky, které vyvolávají dobrou náladu a nezatěžují posluchače, ať
již svou podstatou nebo provedením – zmiňuji hlavně přílišnou hlučnost nebo
primitivní charakter. A tak víme například, že Silvestra budeme hrát pro 
zahraniční publikum. Tomu přizpůsobíme výběr skladeb a moderaci večera.
l NNeenníí žžááddnnýýmm ttaajjeemmssttvvíímm,, žžee kkaappeellaammii jjssoouu rreeggiioonnyy ppřřeeppllnněěnnyy aa nněěkktteerréé ssii
ssvvoojjee kkššeeffttííkkyy ppeeččlliivvěě hhllííddaajjíí.. JJaakk jjee ttoo uu vvááss??

V tomto ohledu se asi muzika
neliší příliš od chování, které uvi-
díme u malých firem či řemeslní-
ků. Nakonec není asi nic špatného
na tom, že na místní tancovačce
hraje Jarda nebo Pepík z vedlejší
vesnice. Bylo to tak, je a bude.
Nemáme nic proti tomu, když se
potřeba kultury vykrývá z lokál-
ních zdrojů.

U nás to funguje tak, že si nás
zvou velmi často i proto, že potře-
bují nějakou změnu. A tu s sebou
Kapka vždycky přiveze.
l VV ppoosslleeddnníícchh lleetteecchh jjssttee mmjj..
rroozzddáávvaallii hhuummoorr ppřřii zzáábbaavvnnýýcchh
pprrooggrraammeecchh.. NNeenníí ttoohhoo hhuummoorruu
vv ssoouuččaassnnéé ddoobběě nněějjaakk ppoommáálluu??

Dobrého humoru je opravdu jak
šafránu a je ukazatelem kulturní
úrovně společnosti. A zdá se, že se
kvalitní hudebně-zábavné pořady
z médií postupně vytrácejí. Přitom
je kombinace veselé hudby ve
spojení s dobrým humorem přece jeden z nejlepších žánrů na poli zábavy. Svého
času jsme brázdili hlavně Moravu zábavným programem, v kterém s námi účin-
koval imitátor a bavič Jirka Černý. Na mnoha místech jsme se přesvědčili, že lidé
se chtějí bavit a jsou vděční za polechtané bránice. Jak Jirka říká, humoru není
nikdy dost.
l PPeettřřee,, mmuuzziikkaanntt mmuussíí uurrččiittěě mmíítt kkee ssvvéémmuu nnáássttrroojjii vvzzttaahh.. VVee vvaaššeemm ppřřííppaadděě
ppřřeevvllááddáá zz mmnnoohhaa jjiinnýýcchh hhaarrmmoonniikkaa.. JJaakk ttoo vviiddííttee??

Harmonika je malá kapela na kšandách, a proto jsem si ji velmi oblíbil. Může-
te ji snadno přenést do auta, na loď i do letadla. Všude už s námi cestovala. Také
máme jednu maličkou – tu vozíme i v kufru na motorce. Podstatnou výhodou
harmoniky je také možnost posedět s lidmi u stolu a mít tak s nimi bezprostřed-
ní kontakt.
l NNaa vvaaššiicchh cceessttáácchh ddoommoovvsskkoouu zzeemmíí,, aallee ii vv zzaahhrraanniiččíí jjssttee lleeccccooss pprroožžiillii.. SSeemm
ss ttíímm……

Vždycky, když se vrátíme domů, poděkujeme vyšší moci za ochranu na
cestách. Nejhorší, co se asi může stát, je nějaká vážná nehoda, nebo zdravotní
problém – čehož jsme – a na to třeba zaklepat, byli dosud uchráněni. Tento rok

jsme byli shodou okolností v Itálii, když tam u Janova zrovna spadl ten most. Jeli
jsme po něm v minulosti mnohokrát, ale tento rok jsme se zdržovali jinde.

Veselá nálada nás provázela prakticky po celou dobu našich zájezdů, ať už se
jelo kamkoliv. Přitom je pravdou, že svým dílem velmi často přispějí i místní
obyvatelé. A tak se nám zadařilo, že jsme během našeho vystoupení v Itálii

i přímo vyzvali publikum, že
pokud by si chtěl někdo s námi
zazpívat, je to možné a my ho rádi
doprovodíme písněmi v jejich
mateřštině. Jak nás ale mile pře-
kvapilo, když se přihlásil jeden
místní pán a krásným tenorem
zapěl La Montanaru a posléze 
i O sole mio, čímž si získal bouřli-
vý potlesk celého sálu – nás nevy-
jímaje.
l AA ppllaattíí jjeeššttěě vvee ssvvěěttěě zzkkuuššee--
nnoosstt »»ccoo ČČeecchh,, ttoo mmuuzziikkaanntt««??

Ano i ne. Je také možné, že toto
rčení mělo jiný rozměr v době,
kdy vzniklo. Tím nechci říci, že se
i v současné době nenajdou nada-
ní muzikanti, ale s nástupem digi-
talizace v hudbě klesá počet a kva-
lita interpretů. Základní hudební
školství netrpí sice nedostatkem
dorostu, nikdo však nedělá statisti-
ku, kolik z dětí, které jím prošly,
se hudbou zabývá i nadále po

několika letech, a nebo dokonce s láskou celoživotně. Máme ale pozitivní příkla-
dy, například Lanškrounský Bigband, u nás v Chocni Swingkvartet, Dixiland
nebo Choceňačku, kde účinkují mladí lidé z řad žáků ZUŠ. A to mluvím jen
o mém nejbližším okolí. V republikovém měřítku budou takových těles stovky,
a to je veliká naděje do budoucna.
l ZZaažžiillii jjssttee zzaa ddoobbuu ssvvééhhoo ssppoolleeččnnééhhoo ppůůssoobbeenníí ss DDaannoouu ttzzvv.. ppoonnoorrkkoovvoouu
nneemmoocc?? AA ccoo ssttuuddnniiccee nnááppaaddůů,, jjíížž hhýýřřííttee,, jjee uužž pprroo bbuuddoouuccnnoosstt vvyypprráázzddnněěnnáá??

Ponorkovou nemoc neznáme, protože nejezdíme ponorkou (smích). Ale
víme, kam otázka míří. Abychom tuto chorobu nedostali, dáváme si od sebe
preventivně i oddych. Rozhodně nedoprovázím Danu ke kadeřníkovi a ona se
mnou nechodí domlouvat opravu auta. A co se nápadů týče, máme spoustu
skladeb v notách, které jsme si připravili ke studiu, a také spoustu muziky 
»v šuplíku«. Klasickou hudbou si udržujeme naši profesionální formu. V sou-
časné době cvičíme píseň Granada a duety z Mozartovy opery Don Giovanni.
No a pro zábavu a estrády připravujeme vystoupení s miniaturní harmonikou,
ještě menší než je ta, co již máme na motorku. Bude úplně maličká, modrá
a bude mít velmi dlouhý, bílý měch. Už se na ni moc těšíme a hned jak ji bude-
me mít, tak vám na ni také zahrajeme veliké věci a strčíme ji pak do kapsy
Kapesní kapely Kapka. Jistě se máte na co těšit! Podrobnosti najdete na našich
webových stránkách www.kapelakapka.cz. Jsou vám celoročně k dispozici.

((jjčč))
FFOOTTOO –– aarrcchhiivv KKaappeessnníí kkaappeellyy KKaappkkaa

Výlet do kapsy Kapesní
kapely Kapka...

CChhoocceeňňsskkáá KKaappeessnníí kkaappeellaa KKaappkkaa bbrráázzddíí mměěssttaa aa oobbccee vv ČČeesskkéé rreeppuubblliiccee
aa rroozzddáávváá ddoobbrroouu nnáállaadduu vvššeemm,, kkddoo mmaajjíí rrááddii kkvvaalliittnníí hhuuddeebbnníí aa ppěěvveecckkoouu
pprroodduukkccii.. NNeedděělláá rroozzddííllyy,, kkddoo jjee ppoořřaaddaatteelleemm,, vvžžddyy ssee ssnnaažžíí,, aabbyy ppuubblliikkuumm
ssvvýýmmii ppííssnniiččkkaammii oobboohhaattiilloo.. DDiivvááccii tteelleevviizzee ŠŠlláággrr jjii zznnaajjíí zzvvllááššťť ddoobbřřee,, aa ttoo
nneejjeenn zzee ssiillvveessttrroovvsskkýýcchh pprrooggrraammůů,, kkddyy DDaannaa SSookkoolloovváá ((kkyyttaarraa,, mmaannddoollíínnaa,,
vvoozzeemmbboouucchh)) aa hhaarrmmoonniikkáářř aa vvaarrhhaannííkk PPeettrr ŠŠiimmááččeekk ppřřeeddvveeddllii mmjj.. kkrreeaaccee nnaa
aarrttiissttiicckkýýcchh vvyyssookkýýcchh kkoolleecchh nneebboo nnaa bbrruussllíícchh.. VViidděěllii jjssmmee jjii nnaa mmaassoovvýýcchh
aakkccíícchh,, jjaakkoo jjee KKuunněěttiicckkáá hhoorraa,, PPrrvvnníí mmáájjee,, MMDDŽŽ,, aabbssoollvvoovvaallaa ssllaavvnnoossttnníí
aa vvzzppoommíínnkkoovvéé aakkccee.. ŽŽee mmaajjíí ii hhuummoorr,, ssvvěěddččíí ii ppííssnniiččkkyy vv rryyttmmuu ttrraakkttoorruu!!
OO cceessttoovvaatteellsskkéémm dduucchhuu kkaappeellyy jjssmmee jjiižž nnaa nnaaššiicchh ssttrráánnkkáácchh ppssaallii......

DDoobbrrééhhoo hhuummoorruu jjee oopprraavvdduu jjaakk ššaaffrráánnuu aa jjee uukkaazzaa--
tteelleemm kkuullttuurrnníí úúrroovvnněě ssppoolleeččnnoossttii..““
„„



JJaakk jjssttee ssii uužžiillii mmiinnuullýý vvííkkeenndd ssttoolleettéé oossllaavvyy,, mmiillíí ččtteennáářřii?? AAnnoo,,
vvýýrrooččíí vvzznniikkuu ČČeesskkoosslloovveennsskkaa nneeppřřáálloo ppooččaassíí.. AAnnoo,, ssllaavviillii hhoo
ii lliiddéé,, kktteeřříí ssee ppooddíílleellii nnaa rroozzppaadduu ssppoolleeččnnééhhoo ssttááttuu.. AAnnoo,, vv mmnnoohhaa
ssdděělloovvaaccíícchh pprroossttřřeeddccíícchh,, vveeřřeejjnnoopprráávvnníí ČČTT nneevvyyjjíímmaajjee,, zzaazznněělloo

vveellmmii jjeeddnnoossttrraannnnéé hhooddnnoocceenníí nněěkktteerrýýcchh eettaapp nnaaššíí hhiissttoorriiee.. AAllee ttoo nniicc nneemměěnníí nnaa ffaakkttuu,, žžee
jjddee oo vvýýrraazznnýý mmiillnnííkk,, jjeejjžž bbyycchhoomm ssii mměěllii vváážžiitt nnaaddeevvššee.. AA mmyy ssee nnyynníí vvrrááttíímmee oo ttýýddeenn
vv ččaassee aa ppřřiippoommeenneemmee ssii ddeessaatteerroo zzaajjíímmaavvoossttíí,, jjeežž ss sseebboouu vv rrůůzznnýýcchh kkoouutteecchh nnaaššíí vvllaassttii
ssttoolleettéé vvýýrrooččíí ppřřiinneesslloo……
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Sto let Československa tak trochu jinak

Největší auto na klíč
Výročí vzniku Československa při-

pomnělo i největší a nejdražší známé
auto na klíček vyrobené firmou Husch
za první republiky. Jeho renovaci
dokončil sběratel Michal Widenský
z Pardubic a v minulém týdnu také pre-
zentoval dětem z pardubické Základní
školy Noe. »Má přední reflektory,
osvětlený interiér a zadní poznávací
značku. Takhle verze mohla stát v roce
1935 kolem 400 československých
korun,« řekl Widenský. Dělník si při-
tom v té době vydělal podle historic-
kých statistik v průměru jen 27 korun
denně, takže by za takovou hračku dal
mzdu za 15 pracovních dní. Drahé by

bylo autíčko i pro mnohem lépe placeného pracovníka ve »vyšších soukromých službách«, který tehdy
vydělával 1375 korun měsíčně. Za autíčko by tak dal téměř třetinu měsíční mzdy.

Šunka ve tvaru ČR
Výrobce masa a uzenin Steinhauser z Tiš-

nova na Brněnsku začal v minulých dnech
prodávat ke stému výročí vzniku republiky
šunku nejvyšší jakosti, která má tvar naší
země. Speciálně pro toto výročí byl připrave-
ný i salám Vysočina, řekl ředitel firmy LLaaddii--
ssllaavv SStteeiinnhhaauusseerr. »S kolegy ve vedení jsme si
říkali, co k výročí vymyslet, a přišli jsme na
šunku ve tvaru republiky. Koupili jsme za 
50 000 formu pro ruční výrobu a děláme
takto šunku nejvyšší jakosti,« řekl Steinhau-
ser. Lidé si ji mohli koupit jak v podnikové
prodejně v Tišnově, tak v prodejnách v Brně
a v dalších místech na jižní Moravě, kde má
firma vlastní prodejnu. Vysočina byla zabale-
ná do historického obalu a součástí se stala
i historická fotografie.

Živá číslice 100
Děti ze základních a středních škol v Kadani vytvoři-

ly na historickém Mírovém náměstí živou číslici 100.
Školáci a studenti oblékli na shromáždění národní barvy
a zazpívali českou hymnu. Zapojilo se jich asi 2000, řekl
starosta Kadaně JJiiřříí KKuullhháánneekk. »Každá škola měla na
náměstí své místo, žáci a studenti oblékli bílou, modrou
a červenou barvu. Nápis byl přes celé náměstí. Fotogra-
fovali jsme ho dronem a z radniční věže,« popsal událost
Kulhánek. Ke 100 letům od založení Československa
byla v Kadani v ulici Kapitána Jaroše zasazena lípa
a vypouštěly se například balonky v barvách trikolory.
A tím končíme dnešní exkurz. Pokud se na některé zají-
mavosti z vašeho regionu nedostalo, omlouváme se. Ani
noviny nejsou nafukovací, však to znáte, drazí čtenáři…

Vlaky v národních barvách
České dráhy a agentura CzechTou-

rism připravily k oslavám několik akcí.
Vedle výstavy či jízdy historických
vlaků přemalovaly lokomotivu jezdící
do sousedních zemí do propagačních
národních barev. »Naše společnost je
nástupcem Československých státních
drah, které vznikly vlastně ve stejný
okamžik jako nová republika a dnes
jsme hrdým národním dopravcem. Je
proto přirozené, že úzce spolupracuje-
me s CzechTourismem na propagaci
naší země a jejím poznávání v zahraničí
i u nás,« uvedl člen představenstva ČD
MMiicchhaall ŠŠttěěppáánn. Lokomotiva jezdí na
Slovensko, do Maďarska nebo rakous-
kého Lince. České dráhy také pro cestu-
jící, kteří během víkendu cestovali
jejich vlaky, nabídli akční jízdné, kdy mohli využít skupinovou víkendovou jízdenku za 679 korun pro
pět dospělých lidí. Na řadu spojů navíc nasadily posilové vozy.

Stoletý zvon
Pro druhou část tišnovského parku pod kostelem,

který se po rekonstrukci otevřel k výročí 100 let Česko-
slovenska, se dočkal připravení »stoletý zvon«. Na jeho
odlití se podíleli nadšenci ze spolku Continuum vitae při
Letní trhové slavnosti. Lidé se na odlévání mohli dívat.
Zvon má 35 kilo a měl by přes den znít každou hodinu
a také při otevírání a zavírání parku, který nebude pří-
stupný nonstop. Řekl to organizátor MMiilloošš SSyysseell. S kole-
gy se zabývá historií města a okolí a věnují se také expe-
rimentální archeologii. »Jednou ročně děláme různé
pokusy. Například jsme v hliněných pecích tavili v okolí
získanou železnou rudu, vypalovali jsme keramiku
a loni jsme odlévali bronz. Letos jsme chtěli získávat
stříbro, ale kamaráda Radima Tichého napadlo, že
bychom mohli odlévat zvon, protože má kamaráda,
který se tomu věnuje,« řekl Sysel. Zvon je spíš menší,
průměr je 40 centimetrů a výška půl metru.

Balon s radiovou sondou
Ke stoletému výročí vysílal pozdrav do

éteru balon s radiovou sondou, a to
z výšky přes 22 kilometrů. Sondu zavěše-
nou pod meteorologickým balonem
vypustili z Horního náměstí v centru Olo-
mouce místní radioamatéři. Vítr zavál
balon během dvou hodin letu na Sloven-
sko, kde sonda odpoledne na padáku při-
stála na úpatí Malé Fatry. Radioamatéři
tak vzdali hold zakladatelům státu a záro-
veň si vyzkoušeli funkčnost přístrojového
vybavení sondy. Sonda OL100CSR obsa-
hovala radiový vysílač, který vysílal zdra-
vici k výročí v mluveném slově i vzkaz
v Morseově abecedě. Součástí přístrojové-
ho vybavení bylo také GPS zařízení či
kamera, která obsluze v pravidelných
intervalech zasílala snímky. Balon naplněný héliem nakonec vzlétl až do výšky 22,6 kilometru. Poté ve
vzduchu mezi Čadcou a Žilinou praskl a sonda s přístroji se pomalu snesla k zemi na padáku.

Kompilace o vlasti
Kompilace českých, slovenských a československých

písní s názvem Země československá, domov můj (?) na
pěti CD mapuje staletou historii republiky. Všech 
106 nahrávek má jedno společné téma - svým obsahem
se vztahují k republice, vlasti, domovu i důvěrně zná-
mým místům a věcem. Kompilace se nesoustřeďuje
výhradně na hity, ale mapuje nejvýraznější dobové osob-
nosti. Výběr nahrávek začíná hymnou Kde domov můj
v provedení Emy Destinnové a pěvce Dinha Gillyho
z roku 1914. Jako poslední 106. skladba byla zařazena
píseň Brno z roku 2018 v podání Evy Pilarové a rappera
z Mikulova vystupujícího pod jménem El Nino. Nahráv-
ky pocházejí z mnoha archivů včetně slovenských. Písně
z nejstaršího období byly digitalizovány a remasterová-
ny z původních šelakových desek nebo magnetofono-
vých pásů. Část archivních nahrávek se dočkala i svého
prvního vydání, mnoho jiných vychází poprvé na CD. 

Masarykovy mosty
Muzeum silnic ve Vikýřovicích na Šum-

persku otevřelo výstavu mapující tuzemské
mosty pojmenované po prezidentovi T. G.
Masarykovi. Návštěvníkům detailně připo-
míná osm z nich. Některé z těchto mostů
jsou kulturními památkami, dva z nich už
byly zbourány. »Pátrání po mostech pojme-
novaných Masarykovým jménem nebylo
jednoduché, celkem jsme jich zatím našli
třináct, podrobněji jsme se zaměřili na
osm,« uvedla vedoucí muzea AAlleennaa TTuurrkkoo--
vváá. Mosty byly podle zástupců muzea
Masarykovým jménem pojmenovávány
většinou u příležitosti prezidentových 
75. a 85. narozenin v letech 1925 a 1935.
Jeho jméno nesly až do německé okupace,
poté byly přejmenovány. Některé z nich při-
tom dnes opět nesou jméno prvního česko-
slovenského prezidenta - Masarykův most

stojí například v Kralupech nad Vltavou, Kolíně, Debři u Mladé Boleslavi či v Týnci nad Sázavou. 

Obří světelná trikolora 
Litomyšl na Svitavsku oslavila

100. výročí Československé republi-
ky odhalením 25 metrů vysoké svě-
telné Trikolory, díla sklářského
výtvarníka Václava Ciglera a archi-
tekta Michala Motyčky. »Chtěli jsme,
abychom tady, až se bude na 100 let
republiky vzpomínat, měli hmatatel-
né vzpomínky. Autoři Trikolory měli
na Smetanově výtvarné Litomyšli
velkou výstavu, ukázali nám svoji
vizi, nadchli pro ni i soukromé mece-
náše,« řekl starosta RRaaddoommiill KKaaššppaarr.
Světelný sloup je nově součástí auto-
busového nádraží, stál stovky tisíc
korun, ze dvou třetin je zaplatili
donátoři, dodal Kašpar. Trikolora

v českých barvách, bílé, červené a modré, svítila asi na třetině sloupu. Motyčka, který se zúčastnil slav-
nostního odhalení, dílo přirovnal k majáku.

Pamětní mince
Mezi exponáty pelhřimovského Muzea

rekordů a kuriozit přibyla pamětní mince vážící
téměř 13 kilogramů a měřící v průměru 
62,5 centimetru. V rámci oslav vzniku Česko-
slovenska ji vytvořil jednasedmdesátiletý
výtvarník Karel Huněk z Kladna. Na medaili
pracoval zhruba tři měsíce, přičemž ta je vyro-
bená z oceli, bronzu a mosazi a její přední stra-
nu zdobí silueta Československa z roku 1918,
český lev a monogramy mužů, kteří stáli
u zrodu republiky včetně prezidenta Tomáše
Garrigua Masaryka. Zmiňuje také českosloven-
ské legionáře. Druhou stranu mince autor věno-
val temnější stránce vývoje republiky a připo-
míná na ní velké průmyslové podniky včetně
Poldi Kladno mizící v »černé díře«. Černou
díru znázorněnou ve středu mince vyvažuje
symbol kvádru jako zdravého jádra české spo-
lečnosti, Huněk ho umístil do středu siluety
současné České republiky.

SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviillaa MMaarrcceellaa ŠŠPPIIČČKKOOVVÁÁ 
FFOOTTOO –– ČČTTKK//JJoosseeff VVOOSSTTÁÁRREEKK ((11)),, ČČTTKK//VVíítt ŠŠIIMMÁÁNNEEKK ((11)),, ČČTTKK//PPeettrr BBĚĚHHAALL ((11)),, ČČTTKK//VVááccllaavv ŠŠÁÁLLEEKK ((11)),,

ČČTTKK//LLuubboošš PPAAVVLLÍÍČČEEKK ((11)),, ČČTTKK//SSllaavvoommíírr KKUUBBEEŠŠ ((11)),, mmuuzzeeuummssiillnniicc..cczz ((11)) aa ttiissnnoovviinnyy..cczz



PPřřeeddeevvššíímm nnaaššee ppeenněěžžeennkkyy uužž tteeďď,, ppooččááttkkeemm lliissttooppaadduu,,
zzaaččaallaa ooddččeerrppáávvaatt vvššuuddyyppřřííttoommnnáá rreekkllaammaa,, vvoollaajjííccíí ppoo
ttoomm,, aabbyycchhoomm ssee zzbbaavviillii ssvvýýcchh ppeenněězz vvččaass,, nneejjllééppee tteeďď..
BBaabbiiččkkyy vvššaakk ooččeekkáávvaannéé vváánnooččnníí ssvvááttkkyy řřeeššiillyy aa řřeeššíí ppoo
ssvvéémm.. ŠŠttěěssttíímm pprroo nněě bbyyllaa aa jjee rrooddiinnaa,, aaťť ssee jjiižž sseeššllaa nnaa
ŠŠttěěddrrýý ddeenn ččii vvee zzbbýývvaajjííccíícchh ddvvoouu ssvváátteeččnníícchh ddnneecchh.. 

Osvědčenou babskou radou je odpověď na otázku
vnoučat: »Jak je to možné, že Ježíšek, když je vlastně
miminko, unese tolik dárků a dá je pod stromeček?« Kdo
to ví, říkávaly… Naše babička se vždy jen pousmála
a prohodila cosi o tom, že
Ježíšek nosí dárky domů
s pomocí maminky a táty,
protože každé dítě má rodi-
če. Kouzlení s dárky to ne-
ublížilo. Ba ani poté, když se
dozvěděla, že všechny děti
»rodiče nemají«.

Naše babičky i babičky
dětí, jejichž jsme rodiči, při-
stupovaly, a snad i přistupu-
jí, k předvánočnímu »tlaku«
s nadhledem. Pokud vůbec
měly nějaké seznamy toho,
co třeba ještě udělat, pak
v něm byl seznam adres, na které bude poslán vánoční
a novoroční pozdrav. Byť dnes často pošta přijde zkrátka
díky elektronizaci našeho života.  Důležitý však byl
seznam chybějících surovin na vánoční cukroví, k jehož
přípravě jsme byli zváni.

A pak úklid! Slavnostní ubrusy prošly přepráním a pře-
žehlením, i vánoční prostírání dostalo očistnou kůru.
S úklidem to naše babičky nepřeháněly. Věděly totiž, že
Ježíšek se doma zastaví i přesto, že na skříni či uvnitř, na
jejím dně, bude slabá vrstva prachu, dveře budou mírně
upatlané od všetečných dětských ruček. Pouštěním sta-
rých desek s vánočními koledami dělaly tu správnou nála-
du… Pravda, až přímo v čase předvánočním. 

Děti a vnoučata ocení jejich vzpomínky na Vánoce
z časů dávno minulých. Děti milují příběhy. S překvape-
ním zjišťují, že i babička a děda byli kdysi dětmi. »I moje
máma a můj táta byli dítě?« Právě v předvánočním čase
je místo pro to, aby dítka vyslechla vzpomínky na dětství
svých prarodičů a rodičů. A nejlepšími vypravěčkami
jsou právě babičky… Jejich vzpomínky jsou pohádkové,
ale lepší než pohádky.

Babičky, protože byly a jsou moudré, si nedělaly
a nedělají starosti s vánočním jídelníčkem, protože ctí

rodinné tradice a věří, že je budou ctít i příchozí stolovní-
ci. Věděly, že jejich dospělé děti, pokud bydlí někde
poblíž, se zastaví den před Štědrým dnem ozobávat při-
pravovaný bramborový salát, a druhý den ráno zaběhnou
na pár minut, aby si ověřily, zda smažené řízečky i kapr
chutnají přesně tak, jako loni a v letech předchozích.
Okouknou vánoční stromek, jsou-li na něm ozdoby, které
důvěrně znají. 

Balení dárků pro děti v poslední předvánoční noci pat-
řilo a patří k babské tradici. I proto, aby předtím mohly

děti, které na Ježíška už
nevěří, prohledat celý byt,
zdali nenajdou někde ales-
poň maličkost, kterou si
přejí pod stromeček.
A babičky umí dárky scho-
vávat.

Ano, ještě je do vánoč-
ních svátků relativně dost
času. A tak v tomto pod-
zimním čase řeší praktické
věci. Třeba ucpaný nos. Nic
mimořádného. Pravda,
můžeme koupit kapky do
nosu, ano, za stovku a více,

ale proč nezkusit radu babiček? Stačí prý ponořit předlok-
tí obou rukou na několik minut do teplé vody. Voda má
být jen mírně teplejší než je tělesná teplota nemocného.
A funguje to! Máme to ověřeno!

I poctivá slivovice je dobrým lékem. Sama o sobě – tvr-
dím jako muž, který věří účinkům tohoto nápoje. Babič-
ky však znaly jiný, lepší recept, který pomůže nejen
s nachlazením, ale údajně i s bolavými klouby. Stačí zalít
černým čajem šťávu z jednoho citronu, v ní rozmíchejte
lžíci medu a deci slivovice. Je to nejen dobré, ale i ozdrav-
né »pitíčko«. Ale abstinent, a děti pak vůbec ne, je neoce-
ní.

Na ucpaný nos jsou všeliké kapky. 
I Vincentku ve spreji si můžete na ucpaný nos v lékár-

ně koupit. Pár kapek za pár desítek korun. Zbytečná
investice. Kupte si celou lahev za »třicet« - a sem tam pár
kapek nakapejte do nosu. Mezitím ji popíjejte pro zdraví,
jen tak. Tuto minerálku babičky používaly na pročištění
nosu v čase, kdy o sprejích si mohly nechat jen zdát. To
není reklama, jen zkušenost.

Aniž bychom se chtěli chlubit moudrostí našich babi-
ček, nic jiného nám nezbývá. Uměly si prakticky se vším
poradit… S přípravou na Vánoce i s ucpaným nosem.

PPřřeedd ttýýddnneemm jjssmmee uuzzaavvřřeellii TTrriikkyy vv kkuucchhyy--
nnii llíínneemm.. NNeenníí ttoo bběěžžnněě ddoossttuuppnnáá rryybbaa,, uužžíítt ssii
jjíí mmůůžžeemmee ppřřeeddeevvššíímm ppřřii vvýýlloovveecchh rryybbnnííkkůů,,
aa pprráávvěě jjeejjiicchh sseezzoonnaa tteeďď zzaaččíínnáá.. VVee ssttáánnccíícchh
rryybbáářřii ppřřiipprraavvuujjíí bbáájjeeččnnéé llaahhůůddkkyy zz pprráávvěě
vvyylloovveennýýcchh rryybb.. KK nněěkktteerrýýmm ssee bběěžžnněě ((ttoottiižž
kk rryybbáámm vv oobbcchhoodduu)) nneeddoossttaanneettee.. 

Tak třeba šškkvvaarrkkyy zz llíínnaa.. Abychom dokon-
čili triky z minulého dne. Budete na ně potře-
bovat dva líny (nebo okouny), půl hrnku vep-
řového sádla, hladkou mouku, mletý pepř, sůl
a ostrou papriku. Ryby vykostěte, nakrájejte
na plátky na dvacet milimetrů silné. Mouku
promíchejte s pepřem, špetkou pálivé papriky,
solí a v této směsi obalte nakrájené proužky
ryb. Na pánvi rozpalte sádlo a ryby v něm ze
všech stran rychle osmažte. Dobrou přílohou
je tmavý chléb.

Mám před sebou ještě několik báječných
»líních« receptů, třeba llíínn ppoo cciikkáánnsskkuu.. Ano,
klasicky – se zeleninou. Jeden či dva líni,
sklenka oleje, na kterém zpěňte jednu větší

jemně pokrájenou či nastrouhanou cibuli. Při-
dejte dva utřené stroužky česneku, hrnek
pokrájeného vařeného bůčku, osolte, vmíchej-
te lžičku mleté papriky, půl lžičky pepře, lžíci
hladké mouky, dva hrnky leča, a hrnek sterilo-
vaných, jak jinak než jemně pokrájených,
kapií, Přidejte na plátky rozpůlené líny, pod
pokličkou asi 15 minut poduste a podávejte.
Podávejte s chlebem.

A ppoojjďďmmee nnaa ssuummccee. Sumčího masa jsem
si užil při výlovu jednoho z rybníků na Kut-
nohorsku. A čas od času dostávám od přátel
rybářů pár kilo sumčího masa, ať již syrové-
ho nebo naloženého v oleji. Báječná byla
uzená sumčí hlava, nepřekonatelný pak
ppeeččeennýý ssuummeecc vlastnoručně připravený.
Sumce po stranách nařízněte a nasolte. Poté
nechte nejméně hodinu, raději však několik
hodin v chladu odležet. Pokrájejte na koleč-
ka očištěnou kořenovou zeleninu (klasika –
mrkev, petržel, celer – zhruba po 100 g)
a osmažte ji v kastrolu. Přidejte několik kuli-

ček pepře, pár kuliček nové-
ho koření, několik bobko-
vých listů, vše zaprašte hlad-
kou moukou a za občasného
míchání smažte několik
minut s pokrájenou cibulí.
Podlijte hrnkem octa, 500 ml
bílého vína a poctivým maso-
vým vývarem. Zhruba též
500 ml. Vařte na mírném ohni
asi 30 minut. Poté přeceďte,

zeleninu sítem propasírujte, přidejte dalších
500 ml bílého vína.

Osušeného sumce v pekáči poprašte hlad-
kou moukou a přelijte částí připravené mari-
nády. Pečte zvolna v mírně vyhřáté troubě,
rybu občas přelijte marinádou a také zakysa-
nou smetanou (budete potřebovat asi hrnek
smetany, přidávejte ji postupně po lžíci).
Hotového sumce z pekáče vyndejte a uložte
v teple. Do vypečené šťávy přidejte dvě lžíce
másla utřeného s hladkou moukou, mírně
osmahněte, přidejte trochu vody a důkladně
rozmíchejte. Šťávu přeceďte, zakapejte citro-
novou šťávou, promíchejte a přelijte jí porce
nakrájeného sumce. Podávejte s vařeným
bramborem.

SSuummeecc nnaa mmáássllee osvěží váš jídelníček.
Zhruba 1000 g sumčího masa, to za hlavou je
lepší, protože je méně tučné, stáhněte z kůže
a nakrájejte na filátka. Osolte je, okořeňte
kmínem a mletým pepřem, zakapejte citrono-
vou šťávou a nechte asi hodinu v chladu odle-
žet. Poté je zaprašte hladkou moukou a na
másle z obou stran smažte. Výbornou přílo-
hou je bramborová kaše. 

SSuummeecc ss ččeessnneekkeemm aa ssoojjoovvoouu oommááččkkoouu je
mírně náročnější na přípravu. Zhruba 1000 g
sumčího masa stáhněte z kůže, vykostěte
a pokrájejte na kostičky. Osolte a zaprašte asi
lžící Solamylu. A opět nechte v chladu asi
hodinu odležet. Mezi tím smíchejte tři lžíce
sherry se dvěma lžícemi dobré sójové omáč-
ky, lžičkou rýžového octa, hrnkem bílého

vína, dvěma lžičkami cukru, lžící olivového
oleje, několika utřenými stroužky česneku
(jak kdo má česnek rád), přidejte dvě tři lžíce
vody a krátce povařte. Kostičky ryby asi deset
minut smažte na oleji smíchaným se dvěma
lžícemi sójové omáčky. Dejte na talíře a zalij-
te připravenou omáčkou. Příloha? Ano, správ-
ně, dušená rýže.   

Na uzeného úhoře jsme kdysi chodili do
Domu potravin, který byl v horní části praž-
ského Václavského náměstí. Nebyl nejlevněj-
ší, ale stál za to. Ostatně ani dnes nepatří úhoř
k levným rybám, ale dá se koupit v prodejnách
ryb nebo na sádkách. ÚÚhhoořř ss vviinnnnoouu oommááččkkoouu
aa žžaammppiioonnyy je jednoduchý na přípravu, a pře-
sto dobrý. Tento recept mám od svého dědy.
Nestaženého úhoře vytřete solí, rozdělte na
porce a pečte na másle asi 10 minut. Pak ho
zaprašte moukou, zalijte hrnkem poctivého
hovězího vývaru, sklenkou bílého vína, oko-
řeňte špetkou drceného hřebíčku, špetkou
mletého pepře, přidejte nastrouhanou cibuli,
několik menších celých očištěných žampionů,

trochu pokrájené petrželové natě
a duste do měkka. Maso opatrně
vyndejte na teplou mísu, žampiony
pokrájejte, omáčku přeceďte,
zakvedlejte do ní dva žloutky a pře-
lijte jí hotovou rybu. Podávejte
s bílou opečenou vekou.

ÚÚhhoořř nnaa jjeehhllee je dobrý na grilová-
ní, ale i bez grilu si poradíte. Očištěného úhoře
s kůží nakrájejte na plátky asi 20 mm silné,
osolte je, okořeňte pepřem a mletou paprikou,
potřete olejem. Nechte zhruba hodinu odležet
v chladu a poté na rožnící jehly napichujte
střídavě úhoře, půlky malých rajčat, plátky
slaniny a silnější kolečka cibule. Grilujte nebo
pečte na roštu, případně v dobře máslem
vymaštěném pekáči. Podávejte s opečenými
brambory.

1 úhoř, 3 tvrdá rajčata, mletý pepř, mletá
paprika, 100 g slaniny, 2 cibule, olej, sůl

Úhoře nakrájíme na plátky asi 2 cm silné,
osolíme, okořeníme, potřeme olejem. Na rož-
nící jehlu napichujeme střídavě kousky úhoře,
půlky malých rajčat, plátky slaniny a silnější
kolečka cibule. Pečeme na roštu nebo na velké
vymaštěné pánvi. Podávejte s opečenými
brambory a zeleninovým salátem.

Silvestrovského úhoře vám nabídneme, až
bude konec roku, a spolu s ním i pár receptů
na poctivého českého kapra…

TTaakk ttoo jjee kkaažžddoorrooččnníí ttéémmaa vv ttoommttoo ččaassee.. VVýýbboorrnnéé řřeeššee--
nníí pprroo cceelloouu rrooddiinnuu aa ssppoolleeččnnéé ddlloouuhhéé ppooddzziimmnníí vveeččeerryy..
NNaa ssvvéé ssii ppřřiijjddoouu vvššiicchhnnii,, kkuuttiilloovvéé,, jjeejjiicchh mmaannžžeellkkyy
aa ppaarrttnneerrkkyy,, ppřřeeddeevvššíímm vvššaakk dděěttii.. UU nnááss mmáámmee uužž dděěttii
»»ppřřeerroossttlléé«« ((ddoossppěělléé)),, aallee jjeejjiicchh dděěttii,, pprroottoožžee jjssoouu ss ppoodd--
zziimmeemm ččaassttoo uu nnááss nnáávvššttěěvvoouu,, ssii vviizzoovviicckkééhhoo ppeeččiivvaa
aa vvýýrroobbkkůů zz nniicchh uužžíívvaajjíí.. DDooppoorruuččuujjii,, sskkvvěělláá zzáábbaavvaa!!

I pod dětskýma rukama mohou vzniknout z vizovické-
ho pečiva (a o něm budeme teď psát) neuvěřitelně krásné
»drobnůstky«, třeba i jako dárek pro rodiče nebo prarodi-
če. Z vizovického pečiva mohou děti vyrobit i ozdoby na
vánoční stromek či svícny na slavnostní stůl a po letech se
vlastním dětem chlubit svojí »nezralou« šikovností.

Základem je ttěěssttoo. Receptů na jeho přípravu je jen pár,
a jsou si podobné skoro
jako vejce vejci. Jeden
využívá pouze mouky
a vody, jiný, který se nám
osvědčil, pak i ocet. 

Tady je: 500 g hladké
mouky, jedna lžíce octa,
150 ml vody. Anebo
zkuste »slabší« variantu -
300 g hladké mouky, šest
lžic vody, tři lžíce octa.
Vždy však je nutné těsto
důkladně vypracovat tak,
aby bylo dokonale hladké a nebyl v něm žádný vzduch.
Zkušení doporučují, aby se s těstem pracovalo (ano, jen
rukama) nejméně 30 minut, hodina je ale lepší. Potom
těsto uložte do igelitového sáčku a uložte ho chladničky
nejméně na hodinu, raději však déle, máte-li trpělivost
a čas, pak třeba přes noc. Špatně vypracované a krátce
odležené těsto se špatně tvaruje, nedrží tvar a při pečení
praská. Důležité je také následné brzké zpracování těsta,
se starším se mnohem hůře pracuje.

NNáássttrroojjee k výrobě máte určitě doma. Důležitý je hlad-
ký vál, dobrým řešením pak umakartová deska, na kterou
se těsto nelepí. A pak už jen stačí kapesní nožík na odkra-
jování a tvarování těsta, malířský štěteček k navlhčování
lepených částí, malé nůžky na manikúru na nastřihování
různých struktur povrchu, malá pinzeta na tvarování
například loken vlasů figurek, malý váleček (bohatě stačí
hladká sklenička), malá vykrajovátka na pečivo (lístky,

srdíčka a podobně), určitě mějte k ruce zrnka pepře,
nového koření, kmínu i jiného koření, a též trochu
nemletého máku. Další pomůcky vyplynou z vaší tvůrčí
práce a určitě je doma máte, netřeba je někde shánět.

PPeeččeenníí je důležitou součástí výroby. Vizovické pečivo
se vlastně nepeče, ale pomalu vysouší. Teplotu v troubě
nejprve nastavte jen na mírných 50 °C, po třech až čty-
řech hodinách ji postupně zvyšujte až na 100 °C. Když
pečivo získá zlatavou barvu, vyndejte je z trouby
a nechte na plechu vychladnout. Plech jen lehce vytřete
tukem (opravdu lehce), aby pečivo při pečení po plechu
neklouzalo. Před tím, než pečivo dáte do trouby, nechte
je dvě tři hodiny oschnout, poté je potřete rozšlehaným
vejcem, aby získalo lesk. Pokud chcete tmavší odstín,

použijte jen rozšlehaný žlou-
tek.

TTvvaarroovváánníí,, či snad lépe
mmooddeelloovváánníí vizovického těsta
vyžaduje určitou zručnost, kte-
rou získáte praxí. S dětmi zkus-
te modelovat věnečky a ploché
ozdoby přímo na válu. Nejdříve
vytvořte základní tvar a k němu
přilepte »drobnůstky«. Místo
spoje navlhčete malířským ště-
tečkem namočeným ve vodě.
Dotvarujte nůžkami z manikú-

ry a malým nožem, případně i pinzetou. Můžete k přidá-
ní drobnůstek použít i kousek drátu či párátko, aby spo-
lehlivě držely na základním tvaru.

Složitější tvary - například figurky zvířat, panenek
a podobně - se vyrábějí z válečků těsta. To vyžaduje fan-
tazii a větší šikovnost. S velikostí figurek to nepřeháněj-
te, protože při sušení mohou praskat. Na oči figurek, ale
i k ozdobě plochých tvarů a věnečků, používejte zrnka
koření či máku. 

Těsto, se kterým nepracujete, nenechávejte volně na
válu, ale zakryjte je například v plastové krabičce, aby
nevysychalo.

Je jasné, že vizovické pečivo není určeno ke konzuma-
ci, je jen pro parádu. Přesto to raději připomínáme.
Pokud chcete vánoční stůl ozdobit jedlým pečivem,
zkuste třeba medové perníčky. To už je však téma do rub-
riky Triky v kuchyni.

České ryby nemají chybu…

TTRRIIKKYY VV KKUUCCHHYYNNII

ZZLLAATTÉÉ ČČEESSKKÉÉ RRUUČČIIČČKKYY

S předvánočním nadhledem
»»BBAABBSSKKÉÉ«« RRAADDYY

Neobyčejná krása předvánočního pečení

SSttoojjíímm vvžžddyycckkyy ss úúžžaasseemm ppřřeedd sskkaallaammii ttvvoořřeennýýmmii
mmiiggmmaattiittyy.. AAťť uužž ttoo jjee ttřřeebbaa vv RRaaddiimmii nneebboo vv NNoovvéé VVssii
uu KKoollíínnaa,, nneebboo kkddeekkoolliivv jjiinnddee,, pprroottoožžee mmyy ttěěcchh mmiiggmmaattii--
ttůů mmáámmee vv ČČeecchháácchh hhoojjnněě.. VVššuuddee vvyykkllááddaajjíí oo ttoomm,, žžee zzddee
pprroobbííhhaallaa ssiillnnáá ppřřeemměěnnaa ppůůvvooddnníícchh hhoorrnniinn,, žžee ttllaakkyy,, tteepp--
lloottaa aa ppoohhyybbyy hhoorrnniinn bbyyllyy vvyyssookkéé,,
aabbyy mmoohhllyy ssttvvoořřiitt ttaakkoovvoouu hhoorrnniinnoo--
vvoouu kkrráássuu.. NNeebbooťť kkrráássaa vvzznniikkáá vvžžddyy
zzaa ttěěžžkkýýcchh ppooddmmíínneekk.. SSttaaččíí ssee jjeenn
zzaassnníítt.. 

Migmatit je hornina, která je slo-
žená ze dvou složek. Mohlo by se
říci hornin, ale nebylo by to přesné,
neboť na dotyku přecházejí složky
jedna v druhou, někdy rychleji,
potom je ovšem jejich styk ostřeji
vyznačen, jindy pomaleji. To potom
ovšem je styk šmouhovitý, neostrý,
rozplizlý. Jedna ze složek bývá tmavší a její součástky
jsou břidličnatě usměrněny, druhá je světlejší a o usměr-
nění součástek nemůže být ani řeči. Světlejší složka je
tvořená v podstatě jen živcem a křemenem. Ta tmavá
složka je vždycky starší a svým charakterem se podobá
většinou rule. Také obsahuje křemen, živce, ale také
tmavé minerály, jako jsou třeba biotit, amfibol i granáty.
Světlá, mladší složka do ní proniká v podobě pruhů,
které se často podobají klikatým, drobným vráskám,
někdy vytvářejí silné pruhy, prorážející starší složku cel-

kem přímo a s četnými postranními, mnohem tenčími,
pruhy.

Mezi migmatity lze rozlišit některé výrazné typy, třeba
s úlomkovitým uspořádáním, nebo s vrásami, v nichž
světlé pruhy nejsou rovnoběžné, a dokonce i takové, kde

světlé pruhy rovnoběžné jsou.
Právě průběh světlé složky vytvá-
ří krásu horniny. Ale pozor, mig-
matity jsou horniny velice pevné
a tvrdé, jak už to tak bývá u hor-
nin vzniklých během silné přemě-
ny. 

Jsou místa u nás, kde se mig-
matity používaly jako stavební
kamenivo. Řeknu vám, že sekat
do takového migmatitu díru za
pomoci sekáče a kladiva, to dá
tedy fušku! Omlouvám se za ten

nespisovný výraz, ale já jsem byl nucen tu práci podstou-
pit. A nebyl to jediný nespisovný a neslušný výraz, který
jsem při sekání použil. Však i formátování geologického
vzorku z migmatitu dá neskutečnou práci. Ale jde to! Jen
chtít! 

Přesto jsou migmatity pro mne krásné kameny. Jeden
v nich vidí nejen jejich stavbu a strukturu, ale i mnohem
více. A přitom přemýšlí, jak vznikaly. A dá vám to moc
poznání, když chcete jen něco trochu vědět o vzniku naší
krajiny.

Památky na pravěká vrásnění zemské kůry

SSVVĚĚTT KKOOLLEEMM NNÁÁSS

SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviillii JJiiřříí JJAANNOOUUŠŠKKOOVVEECC aa VVááccllaavv ZZIIEEGGLLEERR,, FFOOTTOO –– aarrcchhiivv

AA zzaassee ssee vvrraaccíímm ddoo pprráázzddnniinnoovvýýcchh ddnnůů.. TTeeppllýýcchh ddnnůů
ssrrppnnoovvýýcchh,, kktteerréé jjssmmee jjaakkoo dděěttii pprroožžíívvaallyy ččaassttoo nnaa ssvvaazzíícchh
ttzzvv.. ffiigguurr,, kkddee nnaadd nnáámmii jjeezzddiillyy vvllaakkyy nnaa ttrraattii zz PPrraahhyy ddoo
OOlloommoouuccee…… 

Byly to suché svahy, které však končily v prohlubeni-
nách, kde se zdržovala dešťová voda. Svahy i vodní nádr-
že nám sloužily k báječným dětským hrám i ke koupání
(tehdy jsme nevěděli, co to jsou sinice,
a i asi kvůli tomu jsme neměli nikdy
žádnou vyrážku), ale také k poznávání
přírody. Na figurách rostla spousta ple-
velných rostlin a žila spousta teplomil-
ných živočichů od měkkýšů, přes hmyz
až po plazy, ptáky a savce. Nikde jsem
se nenaučil tolik, jako na těch figurách
a na nedaleké zaplavené louce. 

Mezi mnohými plevely si žila doce-
la nenápadná rostlinka – sléz přehlíže-
ný. Dobré jméno jí vybrali naši botani-
ci 19. století. Nízká, plazící se, jen někdy se vzpřímený-
mi lodyhami, vznášejícími se tak 20 cm nad zemí.
A s bledě růžovými až bledě fialovými květy, které
bývaly na rostlinách až do pozdního podzimu. Jen málo-
kdo z nás si jich všimnul. Zato plody, ty nás vábily.
Říkali jsme jim »chlebíček« a skutečně tak i chutnaly.
Co jsme jich jen snědli!

Ten plod je kotoučovitý, uprostřed vmáčklý, rozpadají-

cí se od středového sloupku v jednoplodolistové a jedno-
semenné plůdky, jež zralé jsou hnědé až černé a s drobný-
mi ďubkami. Ale tak dlouho jsme nikdy nečekali. Pro nás
byly plody výtečné tehdy, když jejich zelená barva začí-
nala nenápadně žloutnout. To bývaly nejlepší. Jenže nejen
my děti jsme je měly rády. Na zrající zelenavé plody měly
»spadeno« i mnohé housenky motýlů a vůbec larvy růz-

ného hmyzu. Nejednou se stalo, že
jsme místo utrženého plodu drželi
v ruce malou zelenou housenku,
která vyplašeně utíkala do bezpečí.
Ale ani to nám nezabránilo v kon-
zumaci »chlebíčku«. To byly krás-
né dny! 

Stávalo se však, že figura pod
srpnovým sluníčkem vyschla a čas
od času suché byliny od jiskry
z lokomotivy (tehdy jezdily loko-
motivy na páru a muselo se v nich

topit) zahořely a celý svah byl v plamenech. S košťaty,
lopatami a s konvemi s vodou jsme my děti plameny uha-
sily. Někdy i za pomoci dospělých. Hasiče volat bylo
netřeba. Rád bych viděl dnešní mládež, co by dělala. Asi
by volala ty hasiče. Ale tehdy hasiči byli na velké ohně
a jiné katastrofické události. A pro nás děti to byli hrdino-
vé. Nicméně, víc vzpomínám na ty »zaplevelené« figury
a život na nich!

Nenápadná rostlinka – sléz přehlížený

VVEESSEELLÁÁ PPŘŘÍÍRROODDAA

HOBBY
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CChhaannttaall PPoouullllaaiinn aa JJoosseeff TTrroojjaann jjssoouu ttěěmmii
ppoosslleeddnníímmii,, kktteeřříí ssvvoouu pprroomměěnnoouu zzkkoommpplleettoo--
vvaallii cchhaarriittaattiivvnníí kkaalleennddáářř PPrroomměěnnyy 22001199..
KKřřeesstt kkaalleennddáářřee zzaa ppřřííttoommnnoossttii ssllaavvnnýýcchh

hhoossttůů pprroobběěhhnnee 2211.. lliissttooppaadduu.. KKaalleennddáářř nnaa
ppooddppoorruu pprroojjeekkttůů NNaaddaaccee AArrcchhaa CChhaannttaall lleettooss

vvyyjjddee uužž ppooddeessááttéé aa ppooddllee pprreezziiddeennttkkyy nnaaddaaccee ttoo rroozz--
hhooddnněě nneenníí nnaappoosslleeddyy..

»Proměny jsou pro mě od začátku tradiční projekt. Lidé náš kalendář
sbírají od prvního ročníku a je krásné, když se třeba už v srpnu ptají, zda
bude letos další. Jednotlivé proměny mě strašně baví a miluji, když jsou
silné. Přestože nemůžu být na každém focení, tak vím, že ve studiu je
vždycky domácí atmosféra a že se všichni dobře baví. Je cítit, že tu lidé
pracují pro dobrou věc. Všichni v našem týmu jsou hrozně šikovní! Za
celý tým děkuji. Máme 10 let, je to bomba a vím, že budeme pokračovat,
musíme,« říká CChhaannttaall PPoouullllaaiinn, prezidentka nadace Archa Chantal. »Na
proměně se mi pracovalo skvěle! Dobrá parta, která ví, co má smysl. A to
je vždycky fajn,« podotkl JJoosseeff TTrroojjaann..

Rebelka i Pepek námořník
Fotografování si pochvalovali i další. Například AAnnnnaa KKaammeennííkkoovváá se

proměnila v Rebelku a DDaavviidd KKrraauuss v Pepka námořníka. »Spolupráce to
byla krásná a bylo to moc fajn. Vlastně si připadám jako Rebelka víc, než
kdy jindy. A jelikož si tak vlastně připadám pořád, tak jsem s proměnou
úplně ztotožněna. Projekt je super, a proto jsem se vůbec nemusela rozho-
dovat, zda se zapojit či ne,« řekla Kameníková. »Pepka miluju a jím kvůli němu
špenát, proto jsem tak zdravý. O spolupráci jsem vůbec nepochyboval. Myslím,
že když je člověk jakýmkoliv způsobem známý, tak by toho měl využít pro
dobrou věc. Na focení jsem se těšil moc! Kalendář znám dobře a byl jsem rád,
že jsem byl osloven. Záviděl jsem to mámě a tátovi,« dodal Kraus.

Kalendář Proměny 2019 bude v prodeji v druhé půlce listopadu tradičně ve
větším a menším formátu za 350 Kč a 1000 Kč jak na webových stránkách

www.kalendarpromeny.cz, tak ve větších knihkupectvích. Zakoupit jej zname-
ná nejen přispět na dobrou věc, ale také zpříjemnit sobě či blízkým každý měsíc
roku 2019 inspirativními, hvězdnými společníky. Cíl je jasný: Proměnit neutě-
šená prostředí dětských zdravotnických zařízení v útulná, přívětivá místa, tak,
aby se malí pacienti lépe vyrovnali s pobytem v nemocnici, zbavili se stresu
a překonali odloučení od rodičů. ((kkoozz))

FFOOTTOO –– TToommáášš CCHHLLAAPPEEČČKKAA
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MIŠMAŠ

Proměny jsou již hotové
AKCE TÝDNE

CChhaannttaall PPoouullllaaiinn

AAnnnnaa KKaammeennííkkoovváá JJoosseeff TTrroojjaann

Pod ??? jsou skryti tři čeští filmoví herci.

BBeennnnyyhhoo –– kkřříížžeennccee llaabbrraaddoorraa aa nnoovvooffuunnddllaaddsskkééhhoo ppssaa,, vvyyžžeenniill ppřřeedd--
sseeddaa OOVV KKSSČČMM KKllaattoovvyy MMiirroossllaavv KKaavviijj uužž ppřřeedd lleettyy.. DDnneess ttéémměěřř ppaaddee--
ssááttiikkiilloovvýý cchhlluuppááčč ssee nnaarrooddiill jjaakkoo ppoosslleeddnníí ššttěěňňááttkkoo zzee ttřřiinnááccttii ssoouurroozzeenn--
ccůů aa MMiirrkkoovvaa ppřříítteellkkyynněě MMaarrttiinnaa ssii hhoo vvyybbrraallaa pprroottoo,, žžee bbyyll nneejjeenn
nneejjmmeennššíí,, aallee ii nneejjppřřííttuullnněějjššíí.. AAssii ssii ppřřááll,, aabbyy ssii hhoo ooddvveeddllaa pprráávvěě oonnaa..

Dnes je mu už patnáct let a přemýšlí nad každým »zbytečným kro-
kem«, ale když »potřebuje«, dokáže ještě pořádně utíkat! Při jedné ze
svých jarních procházek chtěl přesvědčit o své rychlosti a vystartoval za
zajícem. »Brzy ale zjistil, že na něj zkrátka již ke svému věku nestačí,
a tak se velkým obloukem k nám lišácky vrátil, předstírajíc, že se chtěl
jen tak lehce proběhnout…,« vypráví s úsměvem Miroslav Kavij.
»Bývaly doby, kdy byl ještě ve formě a hrával s námi kopanou.«

Benny miluje zahradu, kde také spí a spolu s ročním kocourem hlídá
další domácí zvířectvo: drůbež - slepice, kachny a indické běžce. Tedy,
ono to s tím hlídáním už není tak žhavé vzhledem k jeho věku a začína-
jícími problémy s klouby. Beník spíše působí jako ostraha před nezva-
nou osobou, svou mohutnou postavou a silným štěkotem přeci jen slab-
ší povahy odradí... »Beník je ale dobrák, vzhledem ke své ‚socializova-
né‘ rase se nikdy nesnažil být vůdcem smečky, jak se o to někteří domi-
nantní psi pokoušejí. Respektuje, že vůdcem smečky je moje malič-
kost,« přiznává páníček. 

Pejsek tráví většinu času na zahradě a s rodinou. Ovládá všechny
základní povely, ale vzhledem ke svému věku, se ztrátou sluchu, ne vždy
na všechny hned reaguje... »A bývaly doby, kdy ho zlákala hárající
fenka, a to pak neslyšel, neviděl - a s věkem to nemělo nic společného,«
směje se Mirek. A pokračuje: »U nás bývá veselo. Při příjezdu domů
kachny káchají, slepice kdákají a jsou nastoupeny u brány, čekajíc, co
»utrousíme«, a do toho hlasitý uvítací štěkot Benna, který se lísá, dokud
nedostane něco do misky. S kocourem je to podobné. Benny sice s ra-
dostí prožene jakoukoliv kočku v blízkém okolí, ale s naším kocourem
baští společně z jedné misky.«

Autem Beník jezdí moc rád! Vždy, když se otevřou páté dveře auta,
bez povelu ví, že má naskočit. V zavazadlovém prostoru má vyčleněné
místo, odkud bedlivě sleduje ubíhající krajinu. Vypadá vždy, že ho těší
i fakt, že se svou »smečkou« jede vstříc dobrodružství.

Benny je velkou radostí všech členů Mirkovy rodiny a vyplňuje jim
každou volnou chvíli, zažívají s ním krásné i komické situace. Na jednu
takovou ještě Mirek vzpomíná: »Při jedné z procházek kolem okraje
pole s kukuřicí se v ní Beník zapomněl. Využil jsem příležitosti a vylezl
na posed, který byl nedaleko. Když se Beník po své pachové stopě vrá-
til zpátky na cestu, rozkoukával se po svém páníčkovi, kterého neviděl,
i když ho větřil. Kroužil kolem posedu dost dlouho, než zvedl hlavu
nahoru. Když mě našel, měl obrovskou radost, šťastný výraz v očích, že
mě neztratil, a dal se do radostného štěkotu.« HHeelleennaa GGRROOFFOOVVÁÁ

ZZVVÍÍŘŘEECCÍÍ 
CCEELLEEBBRRIITTAA

Horoskop
BERAN

Nebojte se v blízké době využít techniky
k tomu, abyste si splnili nějakou práci rychleji, než
byste to zvládli bez její pomoci. Hvězdy vám to přímo
doporučují!

BÝK
Vaše okolí bude provázet problém za pro-

blémem, tragédie za tragédií a horor za hororem. Jen
vy budete »z obliga«. Tak aspoň že to…

BLÍŽENCI
Jsou dny lepší a dny horší. Pro vás se budou

střídat. A vy si budete připadat jako na centrifuze. Tak
ať se vám příliš nezatočí hlava!

RAK
Jestli jste milovníkem dobrého jídla a pití,

pak bude příští týden pro vás doslova a do písmene
rájem na zemi. Užijte si to!

LEV
Zpráva, o níž jste si mysleli, že vás vykolejí,

se nakonec ukáže být naprosto neškodnou. Zato přijde
jiná, jež vás dostane na kolena…

PANNA
Nejkrásnější ženy či muži (přesně dle

pohlaví, jaké preferujete) si vás nejednou začnou vší-
mat. Jste holt v pohodě – a okolí to vidí, nemyslete si
že ne.

VÁHY
Budete si připadat velmi neposední. Jako

zamlada. Využijte té energie, která většinou uprostřed
podzimu přichází jen sporadicky.

ŠTÍR
Pokud se vám podaří překonat vztahovou

krizi, tak budete hned mnohem spokojenější, že vám
všechno jde dobře od ruky.

STŘELEC
Normálně se vám z ničeho hlava jen tak

nezatočí. Ale teď se vám bude točit de facto celý
týden. Proč? Uvidíte…!

KOZOROH
Kdosi vám bude celý týden házet klacky

pod nohy a dělat vám zle. Tak se nenechte zastrašovat
a buďte prostě víc sami sebou.

VODNÁŘ
Měli byste sejít z vyšlapané cesty. Jinak se

nezbavíte svých vnitřních problémů i periodicky se
opakujících vnějších komplikací.

RYBY
Nebojte se jít do všeho, co je pro vás důle-

žité. Nemusíte mít žádné obavy, že byste pohořeli.
Máte na to vše zvládnout.



Komisionář NHL Gary
Bettman (na snímku) prohlá-
sil, že by příští ročník nejslav-
nější hokejové ligy mohl
odstartovat zápasem v Praze.
Vedle Prahy chce NHL
v následující sezoně zavítat
i na další tři místa v Evropě.
Do Prahy by se duel základní
části NHL mohl vrátit po deví-
ti letech. V roce 2010 nastou-
pily v O2 areně ve dvou due-
lech Boston s Phoenixem.
Boston se předtím představil
i v přípravě v Liberci proti
domácím Bílým Tygrům.

Devátý gól Michala Řepí-
ka v sezoně pomohl Slovanu
Bratislava ukončit v KHL
sérii čtyř porážek. Slovenský
klub doma zvítězil nad Novo-
sibirskem 3:2, Řepík se o post
nejlepšího českého střelce
dělí s Jiřím Sekáčem z Kaza-
ně. Kontinentální hokejová
liga: Barys Astana - Čeljabin-
sk 3:4 v prodl., Ufa - Spartak
Moskva 3:4, Nižnij Novgorod
- Čerepovec 7:2, Omsk - Vla-
divostok 4:3 (za hosty
V. Polák 1+0, Kubát 0+1),
Dinamo Minsk - Kunlun Red

Star 4:1, Dinamo Riga - Jaro-
slavl 3:2.

Třinec potvrdil na domácím
ledě pozici favorita, když pora-
zil v rámci 16. kola TELH Kar-
lovy Vary 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).
Západočeši tak přišli o pro-
dloužení vítězné šestizápasové
série. Zápasy Vítkovice -
Mladá Boleslav, Liberec –
Chomutov a Hradec Králové –
Zlín skončily po redakční uzá-
věrce. Dnes je na programu od
15.00 první dohrávka kola ze
tří Litvínov – Pardubice.

Hráči Winnipegu slavili
v prvním ze dvou soubojů
NHL Global Series v Helsin-
kách výhru nad Floridou 4:2
a v dresu vítězů zazářila fin-
ská hvězda Patrik Laine. Dva-
cetiletý kanonýr se po pětizá-
pasovém střeleckém půstu
zaskvěl hattrickem. Florida -
Winnipeg 2:4 (0:1, 2:1, 0:2).
Branky: 25. Yandle, 38. Dado-
nov - 36., 44. a 60. Laine, 19.
Perreault. Střely na branku:
38:36. Diváci: 13.490. Hvěz-
dy zápasu: 1. Laine, 2. Byfug-
lien (oba Winnipeg), 3. Yandle
(Florida).

Michael Frolík se podílel
v utkání NHL gólem na obratu
Calgary, které otočilo během
třetiny zápas s Coloradem
z 1:4 na konečných 6:5. Mar-
tin Frk přispěl prvním gólem
sezony k výhře Detroitu 4:3
nad New Jersey. Podruhé za

sebou skóroval Dominik
Simon, který s Pittsburghem
prohrál na ledě New York
Islanders 2:3 po nájezdech.
NHL: Toronto - Dallas 1:2,
Montreal - Washington 6:4,
Ottawa - Buffalo 4:2, St. Louis
- Vegas 5:3, Edmonton - Chi-

cago 4:0, Anaheim - NY Ran-
gers 2:3 po sam. nájezdech,
Tampa Bay - Nashville 1:4,
San Jose - Columbus 1:4 a Los
Angeles - Philadelphia 2:5.

Útočník Mikko Rantanen
z Colorada byl v NHL zvolen
první hvězdou měsíce. Další

ocenění za říjen získali rovněž
forvardi Jevgenij Malkin
z Pittsburghu a Patrick Kane
z Chicaga. Dvaadvacetiletý
Rantanen získal alespoň jeden
bod v každém říjnovém zápase
s výjimkou jediného. Malkin
pomohl v říjnu Pittsburghu do
čela Metropolitní divize. Dva-
atřicetiletý Rus odehrál čtyři
tříbodové zápasy, do statistik
si zapsal v průměru 1,9 bodu
na utkání. Kane v uplynulém
měsíci nastřílel 11 gólů a dělil
se o pozici nejlepšího střelce
ligy. Střelecky se dokázal pro-
sadit v osmi zápasech.

Komisionář NHL Gary
Bettman prohlásil, že by příští
ročník nejslavnější hokejové
ligy mohl odstartovat zápasem
v Praze. Vedle Prahy chce
NHL v následující sezoně
zavítat i na další tři místa
v Evropě. Do Prahy by se duel
základní části NHL mohl vrátit
po devíti letech. V roce 2010
nastoupily v O2 areně ve dvou
duelech Boston s Phoenixem.
Boston se předtím představil
i v přípravě v Liberci proti
domácím Bílým Tygrům.

České video v celosvětovém průměru

»Nestalo se, že by došlo ke
zjevně neregulérnímu gólu. A to
je to, o čem video ve fotbale je.
Nemá řešit a přezkoumávat kaž-
dou penaltu, hru rukou. Jde
o odstranění skandálních výro-
ků, fatálních omylů rozhodčích.
A k ničemu takovému dosud na
podzim nedošlo.«

Zatímco v minulé sezoně
video v ostrém režimu do české
ligy teprve na konci podzimu
vstoupilo a pomáhalo sudím
v jediném zápase kola, od tohoto
ročníku je nasazeno ve třech
duelech. Za dosavadních 13 kol
bylo využito v 37 utkáních.
Během nich se odehrálo 173
situací, které videorozhodčí
v přenosovém voze zkontroloval
a následně potvrdil verdikt sudí-
ho na hřišti. Takové situace trva-
jí v průměru 17 sekund.

Kauza Baroš
Ve 14 případech tohoto roční-

ku videorozhodčí doporučil

potenciální změnu verdiktu,
takzvané »review«. Pětkrát šlo
o faul v pokutovém území, čtyři-
krát o hru rukou ve vápně
a o vyloučení a jednou o dosaže-
ní branky. V průměru tak v české
lize dochází k těmto situacím jen
jednou za 2,6 utkání, přičemž
světový průměr je jednou za 2,9
zápasu. Průměrná délka přezkou-
mávání je v tuzemské nejvyšší
soutěži 129 sekund, což odpoví-
dá celosvětovému průměru.

»Jestli měl někdo obavu, že ty
situace budou neúměrně prodlu-
žovat zápas, tak se to stane jen jed-
nou za tři zápasy. Tedy 129
sekund navíc v každém třetím
zápase za cenu toho, že prostě
tady nepadl zjevně neregulérní
gól. Nepadl ani žádný gól z nasi-
mulovaných penalt. Že by se
někdo rozběhl a skočil do tmy.
Kromě Milana Baroše a jeho
kauzy, která byla podle mě částeč-
ně zveličená, se nestávají ani suro-
vosti. Že by se někdo po někom
prošel, dal loket. Není to tak dlou-

ho, co někdo odcházel s otřesem
mozku. A najednou to není.«

Podpora klubů
Předseda Ligové fotbalové

asociace nemá příliš velké
obavy, že by projekt videoroz-
hodčího mohlo výrazněji ohrozit
to, že jeho garant Roman Hrubeš
byl nedávno odvolán z komise
rozhodčích FAČR. »Vyvolalo to
hodně emocí, ale má platnou
smlouvu s LFA na zajišťování
toho projektu. Někdo může vní-
mat jako komplikaci, že není
členem komise rozhodčích, ale
podle mě to zas tak fatální pro-
blém není. Pro něj to paradoxně
může být i usnadnění.«

Důležité je, že video má stále
jednoznačnou podporu klubů.
»Jediný, kdo může video u nás
zrušit, jsou kluby. Na každém
ligovém grémiu jsme se ptali
a nevzpomínám si, že by některý
klub měl k posuzování videa
výhrady. Znovu dám otázku na
kluby, jestli ano, nebo ne, ale
podle mě by to byl krok hodně
zpátky. Vývoj jde teď opačným
směrem. Video bylo na MS
v Rusku, půjde do Ligy mistrů,
na Euro.« ((zzrr))

PPřřeeddsseeddaa LLiiggoovvéé ffoottbbaalloovvéé aassoocciiaaccee DDuuššaann SSvvoo--
bbooddaa ((nnaa ssnníímmkkuu)) ssii ppoocchhvvaalluujjee,, žžee ppoo zzaavveeddeenníí vviiddeeoorroozzhhooddččíí--
hhoo ddoo ttřříí zzááppaassůů lliiggoovvééhhoo kkoollaa oodd úúvvoodduu sseezzoonnyy nneeddooššlloo kk žžáádd--
nnéémmuu sskkaannddáállnníímmuu ppoocchhyybbeenníí zzee ssttrraannyy ssuuddíícchh.. DDííkkyy nnoovvéé tteecchh--
nnoollooggiiii ppooddllee nněějj vv nneejjvvyyššššíí ssoouuttěěžžii ttaakkéé vvyymmiizzeellyy nnaassiimmuulloovvaa--
nnéé ppááddyy vv ppookkuuttoovvéémm úúzzeemmíí aa ssuurroovvéé zzáákkrrookkyy..
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DRUHÝ POLOČAS
Basketbalistky ZVVZ USK Praha uspěly i v druhém

venkovním utkání v nové sezoně Evropské ligy. Na hřiš-
ti italského Schia zvítězily 69:50 a rázně tak vykročily
za svým cílem v podobě postupu ze skupiny.

Pražanky v Itálii vedly téměř celý zápas, ale v první
půli s nimi domácí hráčky ještě držely krok. Do druhé-
ho poločasu vstoupily české mistryně šňůrou 9:0
a vytvořily si dvouciferné vedení, které už nepustily.

DO KONCE ROKU
Zájem klubů a tělovýchovných jednot o přímé dotace z minister-

stva školství roste. Na rok 2019 se přihlásilo bezmála 6000 oddílů
s více než 700 000 sportovci do 23 let. Letos v programu Můj klub,
který je vedle sportování dětí a mládeže určen i na provoz a údrž-
bu sportovišť, peníze dostalo asi 4000 oddílů. Žádosti 5951 klubů
jsou v celkovém objemu 1,415 miliardy korun. To je bezmála o půl
miliardy více, než bylo rozděleno letos. Uspokojeni by měli být
všichni žadatelé, kteří předloží vyúčtování za rok 2018. 

RUKU V RUCE
Jižní Korea a KLDR se hodlají společně ucházet o právo uspořá-

dat olympijské hry v roce 2032. Sportovní funkcionáři obou zemí se
na schůzce, na níž plánovali i další starty společných týmů v mezi-
národních soutěžích, rozhodli oficiálně informovat Mezinárodní
olympijský výbor (MOV). Severokorejský vůdce Kim Čong-un
a jihokorejský prezident Mun Če-in se na společné kandidatuře na
olympijské hry 2032 shodli už na své zářijové schůzce. 

V předehrávce 14. kola první fotbalové ligy, na sebe narazili fotbalisté Bohemians s Tepli-
cemi. Oba soupeři před utkáním doufali, že ukončí své trápení a odrazí se k lepším výsledkům.
Pražané domácí prostředí výsledkově udrželi v prvním poločasu i díky vůbec první trefě zápa-
su Abdulla Yusufa (na snímku), ve druhé části ale nečekaně propadli. BBoohheemmiiaannss -- TTeepplliiccee 22::33..
BBrraannkkyy:: 18. a 32. Hilál - 17. Jeřábek, 49. Trubač, 63. Vaněček. FFOOTTOO -- ČČTTKK//VVíítt ŠŠIIMMÁÁNNEEKK 

HOKEJOVÉ HITY l HOKEJOVÉ HITY l HOKEJOVÉ HITY l HOKEJOVÉ HITY l HOKEJOVÉ HITY l HOKEJOVÉ HITY l HOKEJOVÉ HITY

FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

FFOOTTOO -- aarrcchhiivv

PRAVOU I LEVOU NOHOU

Slavia Praha v předvečer 126. výročí klubu
slavnostně otevřela své muzeum. Expozice je
umístěna ve dvou patrech stadionu v Edenu
a obsahuje více než 1000 exponátů od založení
v roce 1892 až po současnost. Vedle fotbalo-
vých artefaktů expozice obsahuje i exponáty
z jiných sportů - například tenisové rakety
wimbledonských vítězů
Kodeše a Petry Kvitové či
tretry Zuzany Hejnové
(na snímku) v nichž zís-
kala zlato na atletickém
mistrovství světa. Muze-
um bude nyní ve zkušeb-
ním provozu a od prosin-
ce se otevře pro veřejnost. 

FC Kodaň skončila
v Dánském poháru
v osmifinále. Osminásob-
ní držitelé trofeje, kteří za
týden nastoupí v Evrop-
ské lize v Praze proti Sla-
vii, podlehli na stadionu
Midtjyllandu 0:2. V prv-
ním vzájemném utkání
Kodaň doma se Slavií
prohrála 0:1. Poté v lize
zdolala Aarhus 4:2.

West Ham United zakázal doživotně
vstup na stadion dvěma fanouškům, kteří při
středeční prohře 1:3 s Tottenhamem v Ligo-
vém poháru vběhli na hřiště. Oba muže už
zadržela policie a obvinila je z trestného činu.
Jeden z mužů vnikl na trávník v hororové
masce krátce po třetím gólu do branky West
Hamu, další se na hrací plochu dostal o chví-
li později. 

FNL 4. kolo: Ústí nad Labem - Hradec Krá-
lové 0:1 (0:0). Branka: 90. Miker. Rozhodčí:
Machálek - Poživil, Lakomý. ŽK: Šup, Brak,
Bílek - Durdevič, Miker. Diváci: 828.

Slavistky si podruhé za sebou a potřetí
v historii zahrají čtvrtfinále Ligy mistryň.
Pražanky v odvetě osmifinále remizovaly

v Edenu se švédským Rosengardem bez bra-
nek, což jim v součtu s úvodní venkovní
výhrou 3:2 s přehledem stačilo k překvapi-
vému postupu. Slávistky favorizovanému
soupeři oplatily předloňské vyřazení v osmi-
finále.

Soupeřky pro čtvrtfinále určí slávistkám los
ve švýcarském Nyonu, který je na programu
v pátek 9. listopadu.



NNeejjvvěěttššíímm ttaahháákkeemm ččttrrnnááccttéé--
hhoo kkoollaa pprrvvnníí ffoottbbaalloovvéé lliiggyy
bbuuddee zzííttřřeejjššíí pprraažžsskkéé ddeerrbbyy mmeezzii
ččttvvrrttoouu SSppaarrttoouu aa pprrvvnníí SSllaavviiíí,,
kktteerráá mmůůžžee vv ppřřííppaadděě vvííttěězzssttvvíí
nnaavvýýššiitt nnáásskkookk ppřřeedd rriivvaalleemm
zz LLeettnnéé nnaa pprrooppaassttnnýýcchh ddeesseett
bbooddůů.. ZZaattíímmccoo hhrrááččii ssttřřííllíí ooppaattrr--
nněě oodd bbookkuu,, oobbaa ttrreennééřřii ddiipplloo--
mmaattiicckkyy mmllžžíí.. VVššee jjee ppoocchhooppii--
tteellnněě úúppllnněě jjiinnaakk.. TTeeppoovváá ffrreekk--
vveennccee bbuuššíí ddoo ssppáánnkkůů vvššeemm
zzúúččaassttnněěnnýýmm.. VVeellkkýý ffoottbbaalloovvýý
ssvváátteekk jjee vv ooddppooččííttáávváánníí..

Sparta nejde do derby v nej-
lepším rozpoložení, protože
z posledních čtyř ligových
zápasů tři prohrála. Pokaždé
však ztratila venku, takže před

soubojem s rozjetou Slavií se
Letenští upínají k neporazitel-
nosti na domácím hřišti, kde
neprohráli už 16 ligových
utkání za sebou.

Sparťanská tvrz
»Na výkonech venku musí-

me zapracovat. Ale doma jsme
silní a podáváme tam dobré
výkony,« prohlásil trenér Spar-
ty ZZddeenněěkk ŠŠččaassnnýý. »Jestli však
chceme aspoň trochu odčinit
naše prohry z venku, tak musí-
me výkony ještě vylepšit, aby-
chom Slavii porazili. 

Slávisté respektují před
výkopem sparťanské můj dům,
můj hrad.

Sparta je doma extrémně
silná, za poslední dva roky
tam prohrála snad jen s Plzní.
Budeme se připravovat na
Spartu v domácím prostředí,«
přidal kouč Slavie JJiinnddřřiicchh
TTrrppiiššoovvsskkýý,, jehož tým je ve
velké pohodě a vede tabulku
o dva body před obhájcem
titulu z Plzně, zatímco třetí
Ostrava ztrácí šest a čtvrtá
Sparta sedm bodů.

Nevyzpytatelná 
nadstavba

Ščasný si však nemyslí, že
by případná porážka ohrozila
mistrovské ambice Sparty,
která na titul čeká od roku
2014, kdy získala double. 

»V danou chvíli to bude klí-
čový zápas, ale nebude nejdů-
ležitější. Sezona je ještě dlou-
há a nejde předjímat,« prohlá-
sil letenský kouč.

Podobný názor má i Trpi-
šovský. »Mít na Spartu pří-
padně náskok deset bodů po
čtrnácti kolech by bylo pří-
jemné a dávalo by nám to
dobrou výchozí pozici. Ale
díky nadstavbě nebudeme
zdaleka ještě ani v polovině
soutěže, stát se může strašně
moc.« ((ssttuu,, zzrr))

VYHRÁLI JSTE?
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((11.. 1111..
vveeččeerr)):: 4 - 6 - 8 - 9 - 14 - 15 - 17 -
18 - 22 – 31 - 35 - 36 - 37 - 43 - 49
- 54 - 55 - 65 - 74 - 76. ŠŠaannccee mmiillii--
oonn:: 356 367. KKrráálloovvsskkéé ččíísslloo:: 31.
r ŠŠŤŤAASSTTNNÝÝCCHH 1100 ((22.. 1111..
ppoolleeddnnee)):: 2 - 6 - 10 - 14 - 19 - 29
- 34 - 35 - 39 – 40 - 50 - 57 - 58 -
59 - 62 - 68 - 69 - 71 - 74 - 79.
ŠŠaannccee mmiilliioonn:: 686 743. KKrráálloovvsskkéé
ččíísslloo:: 39. ((BBeezz zzáárruukkyy))

DDNNEESS:: 0088..0000 Fotbal: FL Bohemians - Teplice. Z 0099..5500 Ragby: Finále extraligy. PP 1122..0000 Curling:
Česko/Šik - Slovensko/Žagar. PP 1133..4455 Sportovní lezení: M ČR 1144..1100 Čtyřka sport 1144..3300 Curling:
Česko /Klíma - Itálie/Rizzolli. PP 1166..4455 Magazín Evropské ligy UEFA 1177..3355 Můj fotbal 1177..5555 Spor-
tovní legendy: Josef Černý 1188..1100 Paralympijský magazín 1188..3355 Olympijský magazín 1199..0000 Curling:
Prague Classic. PP 2211..1155 Zprávy 2211..3355 Magazín Evropské ligy UEFA 2222..2255 Fotbal: PL Arsenal -
Liverpool. Z

ZZÍÍTTRRAA:: 0088..0055 Motorismus 0088..5500 BasketManie 0099..1100 IPPON 0099..3300 Curling: Prague Classic. PP
1111..4455 Magazín Evropské ligy UEFA 1122..4400 Panorama 1133..0000 Dostihy: Velká slušovická steeplechase.
PP 1144..2200 Curling: Prague Classic. PP 1166..1155 Cyklokros: ME Nizozemsko 1177..0000 Hokej: TELH Plzeň
- Vítkovice. PP 2200..4455 Studio fotbal – Dohráno 2211..2200 Zprávy 2211..4400 Cyklokros: ME Nizozemsko

ANKETANKETA HALÓ NOVINA HALÓ NOVIN
JJaakk ttiippoovvaallii SSppaarrttaa -- SSllaavviiaa:: trenér hokejové reprezentace

Miloš Říha 2:2, slavný diskař Imrich Bugár 1:2, sportovní foto-
graf Eduard Erban 1:2, hokejový trenér Alois Hadamczik 3:1,
bývalý hokejista Sparty Jan Gusta Havel 1:0, jeho spoluhráč
Pavel Richter 2:1, někdejší fotbalista Slavie Dušan Herda 0:2,
jeho kolega Miroslav Pauřík 1:1, jejich sparťanský protějšek
Josef Jarolím 1:1, předseda olympijského výboru Jiří Kejval
1:2, stolní tenista v »důchodu« Milan Orlowski 1:0, Radek
Bejbl, fotbalový vicemistr Evropy 1996 0:1, stříbrný házenkář-
ský medailista z OH 1972 Vladimír Habr 1:2, legendární kormi-
delník Jiří Pták 1:2, písničkář Miroslav Paleček 1:2, přímý aktér
derby (1995) s píšťalkou Pavlín Jirků 1:1 a to nejlepší nakonec,
nepřekonatelná vršovická ikona Antoním Panenka 1:2. 

Letná: Čest jako motivace stačí
Eden: Jsme favoritem a zvítězíme

ZZáálloožžnnííkk NNiiccoollaaee SSttaanncciiuu ssii mmoocc ddoobbřřee
ppaammaattuujjee,, jjaakk SSppaarrttaa vv bbřřeezznnuu bběěhheemm ppoosslleedd--
nníícchh ddvvaacceettii mmiinnuutt zzttrraattiillaa ttřřííbbrraannkkoovvéé vveeddee--
nníí aa ssee SSllaavviiíí rreemmiizzoovvaallaa 33::33.. TTeeďď jjee
vvššaakk ppřřeessvvěěddččeennýý,, žžee kkddyybbyy ssii ddoommááccíí
vvyypprraaccoovvaallii sstteejjnnýý nnáásskkookk ii vv nneedděěll--
nníímm ddeerrbbyy,, ttaakk hhoo uužž uuddrržžíí..
l NNaa jjaařřee jjssttee »»zzaařřííddiill«« SSppaarrttěě lluuxxuuss--
nníí nnáásskkookk,, kkddyyžž jjssttee vvssttřřeelliill ddvvaa ggóóllyy..
NNaakkoonneecc zz ttoohhoo aallee bbyyllaa dděěllbbaa bbooddůů!! 

Pamatuji se na to, ale snažím se na to
nemyslet. Byla to minulá sezona a já se sou-
středím na současnost. 
l ……aa ttaa jjee jjaakkáá??

Jsem přesvědčený, že když odehrajeme
stejný první poločas jako tehdy, tak už tento-

krát vyhrajeme. Hrajeme doma a tam jsme
asi rok neprohráli. Chceme hrát naši hru,
takže by se měli přizpůsobit oni nám a ne

my jim.
l SSlláávviissttiicckkéé vveeddeenníí ssllííbbiilloo hhrrááččůůmm zzaa
vvýýhhrruu kkoouuppeell vv ppiivvuu.. VVaaššee rreeaakkccee??
Nevím, jestli hráči něco takového
potřebují. Jde o čest a chceme vyhrát,
to jako motivace stačí.

l SSppeekkuulluujjee ssee oo vvaaššeemm ppřřeessttuuppuu.. CCoo jjee nnaa
ttoomm pprraavvddyy??

Něco jsem četl, ale uprostřed sezony není
čas, abych odpovídal na takové otázky. Cítím
se tady dobře a chtěl bych se Spartou získat
nějakou trofej. Zůstanu tady, dokud ji nezís-
kám.

SSlláávviissttaa JJoosseeff HHuuššbbaauueerr ((2288)) ssee ppřřeedd zzííttřřeejjššíímm
lliiggoovvýýmm ddeerrbbyy nnaa SSppaarrttěě nneezzřřííkkáá rroollee ffaavvoorriittaa.. VVěěřříí,,
žžee jjii vvrrššoovviicckkýý llííddrr ttaabbuullkkyy ppoottvvrrddíí aa vv ssoouubboojjii pprraažž--
sskkýýcchh rriivvaallůů zzvvííttěězzíí.. PPoonnaauuččeenníí ssii cchhccee vvzzíítt
zz ppoosslleeddnnííhhoo vvzzáájjeemmnnééhhoo dduueelluu nnaa LLeettnnéé,,
kkddee ččeerrvveennoobbííllíí ppoo ppoollooččaassee pprroohhrráávvaallii 00::33
aa nnaakkoonneecc bbyyllii rrááddii zzaa rreemmíízzuu 33::33..
l OOpprroottii ttrreennéérroovvii TTrrppiiššoovvsskkéémmuu ttaassííttee
kkoorrdd ppřříímmoo.. RRoollee ffaavvoorriittaa ssee nneebboojjííttee!!

Podle bodů a postavení v tabulce jsme favoritem
my. Věřím, že máme sílu na to ukázat, že jsme
favoritem právem a zvítězíme.
l VV jjaakkéémm jjssttee oossoobbnněě rroozzppoolloožžeenníí??

Na derby se těším jako vždy. I když to bylo
v dresu Sparty a teď jsem v dresu Slavie, je to pro
mě vždy výjimečný zápas. 

l UUrrččiittěě mmááttee vv hhllaavvěě,, žžee SSllaavviiee vv ppoosslleeddnníícchh ččttyy--
řřeecchh uuttkkáánníícchh nneepprroohhrráállaa!!??

Doma jsme proti Spartě vždy předvedli dobrý
fotbal, ale myslím, že ani ty zápasy u nich
nebyly špatné. Když tedy přeskočíme
první poločas poslední vzájemného
duelu.
lAAťť jjee ttoo jjaakk cchhccee,, tteenn »»oobbrraatt«« bbyyll vveellkkýýmm
ffoottbbaalloovvýýmm zzáázzrraakkeemm!!??

Věřím, že když navážeme na druhý poločas,
který jsme tam hráli, můžeme uspět. Věřím, že
jsme ještě silnější, než jsme byli na jaře.
l JJaakk vvnníímmááttee aakkttuuáállnněě SSppaarrttuu??

Víme, že síla Sparty je určitě doma, kde se jim
daří líp než venku. Jsou silní vepředu, dobrou
formu má Tetteh. Na to velký pozor. ((ssttuu,, zzrr))

Ankety Haló novin se zúčastnil také »Klokan« číslo jedna Antonín Panenka. FFOOTTOO -- aarrcchhiivv
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Slavná S budou bojovat o deset bodů

TRADIČNÍ »PŘEDEHRA«
Plánovaný pochod fanoušků fotbalové Slavie před zítřejším derby se Spartou

budou z Václavského náměstí na Letnou sledovat stovky policistů. Stadion bude
pro fanoušky otevřen od 15.30, zápas začne v 17.00. Vedle policistů z pořádkové,
kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální a krajské
pořádkové jednotky se bezpečnostních opatření zúčastní také policisté se psy a na
koních. Sraz fanoušků Slavie bude v 13.00 v horní části Václavského náměstí,
odkud vyjdou v 13.30 směrem na náměstí Republiky. Přesun bude pokračovat po
trase Revoluční, Štefánikův most, Letenský tunel a Korunovační až na stadion. Při
dohledu nad silničním provozem a veřejným pořádkem bude policistům pomáhat
i několik desítek strážníků městské policie.

Sparta: Nita - Radakovič, Kaya, Costa - Chipciu, Stanciu, Kanga, 
Frýdek, Plavšič - Šural, Tetteh. NEDĚLNÍ VÝKOP 17.00 Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer,

Traoré, Zmrhal - Škoda.

FFOOTTOO -- aarrcchhiivv FFOOTTOO -- aarrcchhiivv


