
Tlac
Komu není
rady

Můj dědeček byl moudrý člověk. 

Jako dítě jsem to přičítal tomu, že 

znal takové užitečné větičky, kterým 

se – jak jsem později zjistil – říká pří-

sloví. A často mě jimi dokázal pěk-

ně namíchnout. Jednou mi vyřezal 

lodičku z kůry se stožárem ze špejle 

a s plachtičkou z lístku na tramvaj. 

Když mi ji dával, řekl mi: „Ale běž si 

s ní hrát k rybníčku, na potok ji ne-

pouštěj, mohla by ti uplavat!“  

Šel jsem tedy k rybníčku, a když se 

mi její pohyb zdál po pár minutách 

málo dynamický, upaloval jsem 

neomylně k potoku. To bylo, pa-

nečku, něco jiného! Loďka svištěla 

po proudu, občas jsem ji popostrčil 

klacíkem, když se zachytila za ká-

men. A v duchu jsem si říkal, jak je 

ten děda hloupý, že mě k tomu po-

toku neposlal rovnou.  Pak se mi ale 

loďka zachytila pod mostkem a ne-

povedlo se mi ji vyšťourat ani dlou-

hým klackem. S brekem jsem šel 

za dědou, jaké mě potkalo neštěstí, 

a aby mi udělal lodičku novou. Ani 

se neobtěžoval vyndat z pusy fajfku 

a povídá: „A co jsem ti říkal? Hochu, 

komu není rady, tomu není pomo-

ci.“ A nehnulo s ním ani mé kvílení, 

dupání, trucování a škemrání. Když 

mi potom koupil míč a poradil mi 

nechodit s ním na svah nad silnici, 

ale na hřiště, ani mě nenapadlo ho 

neposlechnout. 

Nedávno jsem si na něj vzpomněl, 

když se Řekové dožadovali dalších 

půjček na svůj státní hodokvas 

a stávkovali a vztekali se a dupali 

po ulicích s rudými prapory. A lito-

val jsem, že můj děda už nežije, aby 

řídil nějakou tu evropskou komisi 

na záchranu Řeků před jejich vlast-

ními dluhy
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kadibudka hovoří . . .

Milé dámy, vážení pánové,

 

čas oponou trhnul, šéfredaktor udeřil rukou 

do stolu a já jsem ráda, že zase držíte v rukou 

zbrusu nové letní číslo našeho časopisu TLAČ. 

Jako vždy je voňavé a navzdory oranžovému šílenství, které se, 

zaplaťpánbůh, vytrácí z našich měst, zůstává i nadále modrá.

 

V letní Tlači se dočtete, tak jako vždy, co se od posledního čísla 

událo, kde všude bylo třeba našich budek, plotů a kontejnerů. 

Zkrátka, kde to prostě bez nás nešlo. Podíváme se například 

na stavbu nejvyššího mostu Pražského okruhu, jel se Závod míru 

juniorů a na Markétě to zase pěkně po plochodrážnicku du-

nělo. Dunělo to i v Plzni na Metalfestu a zase se oslavoval konec 

války. A bylo tady taky jaro a tradiční majáles. Nechybí komiks, 

křížovka, soukromý detektiv Tadeusz Trauman, další díl kulinář-

ského okénka „Jak na to hovno!“ a horoskop na téma pomoci. 

Prostě číslo, jak má být!

 

Tak si hezky poseďte, počtěte a až budete potřebovat pomoc 

kadibudek, tak ať to není „s křížkem po funuse“.

 

TLAČ!

 

Vaše Kadibudka

úvodník

CvičeNí FlyiNg RhiNO 

… a množte se!

Milujte se …

ve dnech 3. až 21. května 2010 se v české republice konalo osmé 
společné cvičení armády české republiky a ozbrojených sil  
velké británie s názvem FlyiNg RhiNO 2010 za účasti ozbroje-
ných sil Slovenska, litvy, dánska a uSa. 

Cílem byl výcvik předsunutých leteckých návodčích, jejichž úko-
lem je navádění letounů na pozemní cíle a dále secvičení a ko-
ordinace vedení ostrých střeleb dělostřelectva a letectva. Cvičení 
proběhlo na 22. základně letectva Sedlec, Vícenice u Náměště 
nad Oslavou, ve Vojenských výcvikových prostorech Brdy a Libavá. 

Cvičení se zúčastnilo 2 000 zahraničních cvičících a 1 000 cvičí-
cích z leteckých základen Náměšť nad Oslavou, Přerov, Čáslav, 
Kbely, 25. protiletadlové brigády a 26. brigády velení, řízení 
a průzkumu a dalších útvarů společných sil.

V bojové akci byly k vidění britské letouny Tornádo, Hawk a vrtul-
níky Lynx. Do cvičení jako každoročně zasáhly i stroje L-159, L-39 
a vrtulníky českých vzdušných sil. Podobně jako loni se do manév-
rů zapojily i speciální alianční letouny včasné výstrahy AWACS.
Z pozemních sil nasadila armáda bezpilotní prostředek Sojka III 
a radiolokátor ARTHUR. Britské pozemní síly cvičily s houfnicemi 
155mm AS90 a minomety 86mm a Dánové zajišťovali protivzduš-
nou obranu  prostředkem HVM Rapier.

Létalo se denně kromě víkendů nad územím Vysočiny, Olomouc-
kého, Pardubického, Jihomoravského, Moravskoslezského 
a Středočeského kraje. 

Hodnocení cvičení: Na výbornou!
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páchnoucích odpadků. Na dotaz, kde 

najde pána domu, mu neupravená 

Slovinka odsekla: „Kde asi! Vevnitř…“ 

Komorník mu ani neotevřel dveře, jen 

houkl: „Túúdy…“ Vůbec všechen per-

sonál byl zjevně obhroublý a zaostalý 

a pozornému detektivovi neušlo, že 

demograficky jakoby tvořil výběr zá-

stupců národů východní Evropy. Byli tu 

Češi, Slováci, Maďaři, Poláci, Moldava-

né, Rumuni, Bukvojci, Bulhaři, Trákové, 

Slovinci i Chorvati. 

V pracovně Franka Hermana to vypa-

dalo jako po několikaměsíčním mejda-

nu zaměstnanců kurýrní služby, všude 

se válely nedopité krabice od vína 

a zbytky fast-foodových jídel. Soukromý 

detektiv Tadeusz Trauman byl šokován, 

jak mohl bývalý mistr světa ve sjezdu 

a super G klesnout tak hluboko. Jeho 

zmučené, krví podlité oči vyslaly k De-

tektivovi jedinou informaci: „Pomoc!“

Tadeusz pochopil, že musí šampióna 

ušetřit sebemrskačských výlevů, a tak 

začal hovořit sám: „Ty jsi chtěl těm li-

dem pomoci, protože neměli do svého 

života tak výhodné startovní podmínky 

jako ty, že…“ 

Frank Herman zakýval hlavou a byl 

v tom souhlas i vděk, že tu krutou prav-

du nemusí vyslovovat sám. Tadeusz 

Trauman pokračoval: „Dal jsi jim k pla-

tu věrnostní příplatek 15% za to, že si 

nebudou hledat jinou práci, 13. plat 

na dovolenou, 14. plat na Vánoce, ří-

kám to dobře, že…?“ 

Frank poprvé promluvil: „A patnáctý 

plat na zimní dovolenou, ten byl trojná-

sobný.“ 

Tadeusz se neznatelně zachmuřil – to-

hle mu uniklo! Proto rychle pokračoval: 

„Dostávali 20% příplatek za včasný 

příchod do práce, 50% bonus za to, 

že svěřenou práci skutečně odvedli 

a měsíční příspěvek 1500 Euro za to,  

že hovořili svou rodnou řečí, že…?“ 

„Nesmírně jsem se díky tomu zdokonalil 

v češtině, slovenštině, polštině…“ usmí-

val se Frank.

Detektiv ho přerušil: „A teď ti došly fi-

nance a ty jim musíš vyplatit odstupné 

ve výši padesáti platů, že…?“

Ve tváři barona z Kitzbühlu a dal-

ších zimních středisek se poprvé rozlil 

úsměv: „Sto padesáti platů. A potřebuji 

na to půjčit, aby ode mně neodešli!“ 

vyhrkl šťastně. 

„Nezbavím tě svéprávnosti, ale uděláš 

všechno tak, jak ti řeknu. Vyhlásíš ban-

krot, právníka ti domluvím a odjedeš 

do  Harrachova, abych tě měl pod 

dohledem.“ 

Na zpáteční cestě hřál Tadeusze Trau-

mana dobrý pocit, že bratrovi pomohl 

tím nejlepším způsobem. A v duchu už 

plánoval, jak mu od příští zimy zřídí sou-

kromou lyžařskou školu v Oberstdorfu. 

Klienti ovšem budou jen z USA a Kana-

dy, hlavně ne z Východu, aby jeho ide-

alistický bratr zase někomu nenaletěl.
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Čtyřiadvacetiletý martin jakš je bezesporu jedním z našich nejúspěšnějších lyžařů součas-
nosti. závodit začal v jedenácti letech a za svou závodní kariéru již získal titul mistra světa 
do 23 let a samozřejmě letošní fantastickou bronzovou olympijskou medaili ze štafety  
na 4x10 kilometrů.

TvÁŘe budKy – MaRTiN JaKŠ

martine, zkus zhodnotit závodní sezónu 2009-2010 bez použití 

superlativů.

Celou moji sezonu zvedl výrazně výsledek štafety, který bez super-

lativů zhodnotit nemohu, ale bez tohoto výsledku by byla jen asi 

průměrná s dobrým koncem.

Byl jsi před olympijskou štafetou 4x10 km hodně nervózní?

Kupodivu ani tolik ne a i v předcházejících startech na OH jsem 

byl poměrně v klidu. Samozřejmě ve štafetě člověk nejede jen sám 

za sebe a to vyvíjí větší tlak, ale bylo to takové to běžné napětí 

před závodem.

co považuješ za svůj dosavadní sportovní vrchol?

Získal jsem již třetí místo v závodu SP, první místo v SP se štafetou, titul 

mistra světa do 23 let, ale všechny tyto dosavadní úspěchy bronz 

z Vancouveru jednoznačně převýšil.

jaká je tvoje nejoblíbenější distance a kterou trať máš nejradši?

Nebráním se jakékoli distanci, ani technice, ale řekl bych, že asi 

nejvíc mi sedí  15 km klasicky nebo právě závody štafet, kde se 

jezdí jen desetikilometrový úsek. Vždy se mi dobře závodilo u nás, 

třeba v Novém Městě na Moravě, kde byla vždy výborná atmosfé-

ra, a pak také v Estonsku v Otepää na velmi těžkých klasických 

tratích.

Kdo je tvůj sportovní vzor a proč?

Jako malý jsem vždy obdivoval Björna Daehliho, který v té době 

vládl lyžování. 

Teď jsi ve fázi letní přípravy.  popiš nám svůj běžný den.

Pokud nemáme zrovna soustředění, trávím dny na Prášilech na Šu-

mavě s přítelkyní a se psem, kterého jsme si nedávno pořídili. Takže 

ráno když vylezu z postele, čeká na mě pravidelná ranní koupel 

ve studené vodě, pak na chvilku procházka s naším štěnětem a po-

tom snídaně. Většinou mimo soustředění trénujeme ve dvou fázích, 

tak jeden trénink mne čeká dopoledne a druhý někdy po obědě 

odpoledne. Mezitím se snažím stíhat učení, něco pomoci kolem 

penzionu, o který se staráme, a také odpočinek. Večer pak buď 

ještě nějaké to venčení a pak třeba film před spaním.

Když se chceš odreagovat, vypnout a hodit všechno za hlavu, 

jak vypadá takový večer (den)?

Poslední dobou si poměrně dobře vyčistím hlavu i při trénincích, 

když jsem na Šumavě. Kolikrát se přemlouvám, než vyrazím, proto-

že se mi moc nechce, ale pak na mě asi blahodárně působí ten 

čerstvý vzduch a pohyb.

Kdybys nedělal běh na lyžích, který sport by tě nejspíš přitáhl?

Baví mě spousta jiných sportů, bohužel na ně ale nezbývá tolik vol-

ného času, pokud zrovna nepatří do přípravy, jako například cyklis-

tika. Který by mě ale přilákal nejvíce, nedokážu úplně říct.

a co ti říkají kolektivní sporty? 

Rád hraji fotbal, basket nebo volejbal. Tam se člověk snaží praco-

vat i pro celý tým a to se mi také líbí.

jaké máš sportovní cíle?

Snažím se závodit tak, aby mě sport bavil. K tomu patří samozřejmě 

snaha i o co nejlepší výsledky ve všech různých závodech. 

co je pro tebe v životě nejdůležitější?

Asi bych měl na prvním místě zdůraznit zdraví a pak abych byl 

nejen já, ale i lidé kolem mne spokojení a šťastní.

Díky za rozhovor a přejeme ideální mázu!

Lumír Tuček

něco Tu smrdí

Příběhy z noblesní společnosti. Soukro-

mý detektiv Tadeusz Trauman má nos 

na řešení složitých případů. 

příliš mnoho bonusů

Soukromý detektiv Tadeusz Trauman 

seděl ve své pracovně na rodovém 

zámku v Týnci a snažil se přesvědčit 

svého daňového poradce ing. Petra 

Jiljího Solomona, aby si od příští účetní 

uzávěrky účtoval za každou zúčtova-

nou položku o 2,37 haléře více, což by 

mu na měsíční gáži přineslo průměrné 

navýšení v rozmezí 3.245 - 3.956  Kč.  

Ing. Salomon mu oponoval s umanu-

tostí, jaké jsou schopni jen účetní s di-

plomem z Yaleské univerzity: „Teď není 

čas na rozhazování! Na prvním místě 

je restaurování fresky Poslední večeře 

Páně od Giuseppa Borticelliho v zá-

mecké kapli sv. Judy.“ A hned mu před-

ložil analýzu jejich aktiv v komoditách. 

Po jejím přečtení Tedeusz Trauman 

skutečně musel dát rodinnému účet-

nímu za pravdu. Kdyby kukuřičná 

pole v Oklahomě napadla na Den 

díkůvzdání sarančata v počtu větším 

než 20.000 ks/ha, v niklových dolech 

v Chile by o třináct hodin později do-

šlo k závalu sedmi horníků, akcie NBA 

by krátkodobě ztratily na New Yorské 

burze 1,76% a Down Jonesův index 

na burze Tokiu by v téže chvíli oslabil 

o 0,86 bodu, k tomu by 17. července 

propukl nevyhlášený ozbrojený konflikt 

v Botswaně mezi kmeny Huprtů a Sla-

vaheriojů o silnici mezi Malawi a Upsa-

roka, Tomáš Berdych by na challenge-

ru v Prostějově podlehl Verdascovi 2:6 

a 6:7 při kurzu 1,97 na vítězství Berdycha, 

pak by opravdu prostředky vyčleněné 

na tento rok vystačily sotva na zrestau-

rování Borticelliho obrazu a dokonce 

by hrozilo, že rozpočet na vánoční raut 

pro 320 osob by se musel snížit o ce-

lých 14 € na hlavu, to znamená, že by 

klesl na pouhých 886 € na osobu. Do ta-

kového rizika žádný rozumný hospodář 

nemůže jít a Trauman z celého srdce 

poděkoval svému poradci za loajál-

nost a eliminaci případných, byť krajně 

nepravděpodobných nesnází. 

Poklidnou atmosféru prořízlo dotěrné 

zvonění telefonu na detektivově stole. 

Tadeusz zvedl sluchátko, a když se mu 

na druhém konci ozval vyděšený hlas 

jeho mladšího bratra Franka Herma-

na Schleede – Traumana, legendár-

ního lyžařského šampióna, barona 

z Kitzbühlu, Val d´Isere a Benecka: 

„Musíš mi, Tadku, pomoci, přišel jsem 

o všechno…“, netrvalo ani dvě minuty 

a soukromý detektiv Tadeusz Traman 

svíral volant svého vozu. 

Když svůj Thunderbird 56 zaparkoval 

před rozlehlou secesní vilou ve Vídeň-

ském Grinzingu, zarazil ho nepořádek 

na dvoře a nevraživé pohledy perso-

nálu, sedícího na zídce za haldami 
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STavba MOSTu Jde dO FiNÁle

CiTy ePOQue Na PaNKRÁCi 

OSvĚTlOvaCí vĚŽe

Železobetonový kolos mostu přes lochkovské údolí je nejvyšším 

mostem na celém pražském okruhu, což není jeho jediná zvlášt-

nost. Výjimečný je i svými šikmými pilíři, které se při stavbě po-

dobných mostů používají zřídkakdy. Zajímavý byl i postup jeho 

výstavby. Kromě šikmých pilířů totiž stavaři postavili i dva pomocné 

svislé pilíře. Bez nich by totiž most nad údolí nenasunuli. Masivní 

betonové sloupy sloužily jen jako podpěra a nyní, když už nejsou 

potřeba, probíhá jejich demolice. Projekt s nimi nepočítá. Nejdříve 

se lanem odříznou vršky pilířů a zbytek konstrukce poté rozlámou 

obří hydraulické kleště. Železo se poté oddělí od betonu, který se 

opět použije. Auta by měla podle představ Ředitelství silnic a dál-

nic vyjet na nový okruh v září. Podle nejnovějších odhadů by mělo 

po nové silnici jezdit až 50 tisíc aut denně. 

Pankrácká pláň v Praze by měla do konce roku 2011 získat novou 

dominantu, mrakodrap ve tvaru V. Stavět ho začala společnost ECM 

spolu s dalšími kancelářskými budovami. Bytový dům Budova City 

Epoque nabídne 125 luxusních bytů. Dvě administrativní budovy 

budou mít 23 000 metrů čtverečních kancelářských ploch.

City Epoque je výjimečným residenčním projektem nejenom v Čes-

ké republice, ale i v celém středoevropském regionu, který cha-

rakterizuje řada „nej“, ať už jde o výšku (104 m), výhled na Prahu, 

rozsah služeb, vybavení bytů, použité materiály apod. Budova City 

Epoque je unikátní designem ve tvaru „V“ a dominantní převahou 

skleněných ploch. City Epoque splňuje všechny požadavky na 

komfortní a luxusní bydlení v dosahu historického centra Prahy 

pro úspěšného metropolitního člověka. Budoucí majitelé jedno-

ho ze 128 bytů získají jistotu, že v blízké budoucnosti stavba s obdob-

nými atributy v Praze nevznikne.
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vysoká intenzita osvětlení 198 000 lux učiní ze tmy den.  
Nízká hladina hluku, tažné zařízení umožňuje snadný transport 

osobním nebo nákladním vozidlem. Výška výsuvného stožáru  

9 m, hmotnost 1500 kg, objem palivové nádrže 45 litrů,  

rozměr 1684 x 860 x 1252 mm. Systém se skládá z osvětlovací věže  

a generátoru. Vhodné na stavby a nejrůznější hromadné akce. 

Technická data:

• výška výsuvného stožáru: 9 m

• hmotnost osvětlovací věže: 1115 nebo 1680 kg

• objem palivové nádrže: 45 litrů

• rozměry: 1684 x 860 x 1252 mm

• hmotnost generátoru: 728 kg

Osvětlovací věže jsou 

nabízeny k pronájmu.
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Kaviár na vejcích

Potřebujeme tyto suroviny:

10 vejcí, 8 krajíců bílého nebo tma-

vého chleba, 1-2 balení kaviáru,  

4 lžíce olivového oleje, 1 lžíce po-

lotučné hořčice, 1 lžíce másla, sůl,  

8 listů pažitky na ozdobu

POSTUP:

Vejce zalijeme vodou, přivedeme 

k varu a vaříme 15 minut na tvr-

do. Mezitím si připravíme topinky 

(viz související recepty). Uvařená 

vejce prudce zchladíme a nechá-

me vychladnout. Vejce oloupeme 

a podélně rozkrojíme na půlky. Vy-

dlabeme žloutky a bílky nakrájíme 

na kousky. Žloutky rozmačkáme, 

přidáme hořčici, máslo, sůl dle 

chuti a důkladně promícháme. 

Ze žloutkové hmoty vytvoříme ku-

ličku, kterou dáme do prostřed 

servírovacího tácu (talíře). Na kaž-

dou topinku nasypeme nakrájené 

uvařené bílky, přidáme lžíci kaviáru 

a dozdobíme listem pažitky. Ozdo-

bené topinky rozložíme na serví-

rovací tác (talíř) kolem žloutkové 

kuličky a servírujeme.

obložené chlebíčky s kaviárem

Potřebujeme tyto suroviny:

• 12 plátků bílé veky

• 80 g másla

• 1 malá sklenička kaviáru

• citron

• petrželka

POSTUP:

Plátky bílé veky silně potřeme más-

lem, poklademe kaviárem a ozdo-

bíme výsečemi z oloupaných kole-

ček citronu a petrželkou.

vejce plněná kaviárem

Potřebujeme tyto suroviny:

• 4 vejce uvařená na tvrdo

• 3 lžíce majonézy

• 3 lžíce kaviáru

• 1 lžíce citronové šťávy

• 1 lžička koňaku

• 4 větvičky kopru

• 3 lžíce nasekané pažítky

• sůl

• bílý pepř

POSTUP:

Vejce oloupeme a rozřízneme po-

délně napolovic. Vyndáme žloutky 

a utřeme je spolu s jednou lžící ka-

viáru, koňakem, citrónovou šťávou, 

majonézou, solí a pepřem. Takto 

připravenou nádivkou naplníme 

bílky, které pak dozdobíme zbylým 

kaviárem, pažitkou a větvičkami 

kopru.

Zeleninový salát s uzeným lososem, 

vařeným vejcem, olivami, trhaných 

salátů, okouzlen kaviárem na ryb-

níčku zakysané smetánky

Doporučeným nápojem je šam-

paňské!
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jaK na To 
Hovno

Alespoň jednou v životě chce 

člověk udělat něco pořádného, 

něco, za co by se nemusel stydět. 

A pokud jste se k takovému činu 

rozhodli, máme pro vás delikátní 

návrh. Musíte být ovšem ochotni 

se tomu plně věnovat a pro zvo-

lený den zcela upravit svůj životní 

styl. Dále je třeba vybrat den volný, 

bez rodiny, aby vám to náhodou 

někdo nepokazil. Třeba manžel-

ka, která by vám nečekaně ztro-

pila nejapnou scénu a člověk by 

z toho nakonec vyšel jak blbec 

nebo chudák. 

Už ráno se musí vydařit. Je nutné 

probudit se sám, a ještě než vsta-

nete, tak se musíte báječně nala-

dit. Pak udělejte třeba pár cviků, 

abyste získali dobrý pocit, že jste 

pro sebe něco udělali a museli 

se přitom i trochu překonat. Pojíte 

něco lehkého a zdravého a bu-

dete se věnovat nějaké činnosti, 

která vás skutečně baví. Třeba si 

dáte partičku golfu, proletíte se 

v letadle nebo ulovíte několik vět-

ších štik. 

Oběd vynecháte, místo toho si leh-

nete na pláž, kde budete okukovat 

přítomné krasavice. K večeru po-

zvete jednu z nich k sobě a připra-

víte rychlé delikátní občerstvení:

•Kaviár na vejcích

•Obložené chlebíčky s kaviárem

•Vejce plněná kaviárem

•Zeleninový salát s uzeným loso-

sem a kaviárem

K tomu otevřete láhev kvalitního 

šampaňského, nejlépe z Francie. 

Při svádivém laškování oslní-

te partnerku svou duchaplností 

a moudrostí, abyste s ní pak pro-

žili noc plnou vášní. Ráno dívku 

za zvuků romantické hudby po-

líbíte a rychle vypoklonkujete ze 

dveří, protože se blíží vrchol vaše-

ho usilování. A ten si musíte prožít 

v naprostém soukromí. Posadíte se 

na pohodlné místo a už jen lehce 

zatlačíte. Ostatní půjde samo. Věř-

te, že hovno, které z vás vypadne, 

bude opravdu mimořádné. Nejen-

že vám přinese pocit ohromného 

štěstí, zároveň vám dodá nesmírné 

sebevědomí a vědomí, že jste ne-

žili nadarmo. 

Dodrou chuť přeje

Šéfkuchař V. Znoj
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TOi TOi KRKONOŠSKý veliKONOčNí  
POChOd PRO KuŘe 
TOi TOi Krkonošský velikonoční pochod na podporu sbírkového 
projektu Pomozte dětem uspořádala česká televize spolu s Na-
dací rozvoje občanské společnosti (NROS). Každý z registrovaných 
startujících dal dobrovolné startovné jako příspěvek do sbírkové 
pokladničky Pomozte dětem! 

Start byl v Peci pod Sněžkou u hotelu Děvín, trasa pak vedla po čer-
vené turistické značce přes Čertovy schody až na Richterovy boudy.  
Po celou dobu pochodu dohlížela na zdraví a bezpečnost účastní-
ků Horská služba a terénní pracovníci KRNAPu.

Pro startující a veřejnost byl na Richtrových boudách připraven 
doprovodný program: trampolíny pro děti i dospělé za asistence 
Lukáše Vokatého, reprezentanta ČR v akrobatických skocích, 
a nafukovací horolezecká stěna Vitar. Dále si účastníci pochodu 
mohli vyzkoušet svou sílu a zdatnost při různých sportovních aktivi-
tách. Horská služba ČR zde představila záchranářskou techniku 
a práci psovodů v terénu.
Každý z účastníků pochodu nakonec dostal drobný dárek od part-
nerů akce. 

SlavNOSTi SvObOdy v PlzNi 
v Plzni proběhly od 1. do 6. května Slavnosti svobody u příležitosti oslav 
65. výročí osvobození města americkou 3. armádou a ukončení druhé 
světové války v evropě.

V sobotu 1. května se od 16 hodin odehrála zhruba půlhodinová pol-
ní bitva nazvaná Infernal Cauldron. Německá zakopaná polní baterie 
nejdříve zničila průzkumnou americkou jednotku. Američané si přivolali 
posily a po tuhém odporu, který kladli němečtí obránci, byla německá 
baterie dobyta a zničena. Historickou polní bitvu s řadou pyrotechnický 
efektů připravilo zhruba 250 členů z několika vojenskohistorických klubů. 
Divácký zážitek jistě umocnilo i použití zhruba 40 kusů dobové vojenské 
techniky.

Neděle 2. května byla ve znamení piety a vzpomínek. Nejprve byly polo-
ženy květiny u památníku 16. obrněné divize v Husově ulici a u památní-
ku 2. pěší divize na Chodském náměstí. Pak odstartoval tradiční Convoy 

of Liberty, který projel Klatovskou třídou. Kolony se zúčastnila vojenská 
historická technika z celé Evropy a v jejím čele jeli američtí váleční 
veteráni. 

V úterý 4. května proběhlo v Americkém centru diskusní setkání veřejnos-
ti s veterány druhé světové války. Pietní a vzpomínkové akce proběhly 
i ve čtvrtek 6. května: pietní akt u pamětních desek na schodišti plzeňské 
radnice, slavnostní bohoslužba v katedrále sv. Bartoloměje a vzpomín-
kový akt „Díky, Ameriko!“. Večer ožily Kopeckého, Šafaříkovy a Křižíkovy 
sady atmosférou jara 1945. V ulicích chodili lidé v dobovém oblečení, 
zahrála černošská kapela, vystoupili zde i stepaři. Slavnosti svobody pak 
vyvrcholily ve 21.00 hodin ohňostrojem na Anglickém nábřeží.
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Řinčení zbraní a dusot koňských kopyt ovládly v sobotu 26. dub-
na louku pod kopcem sv. Jiří v libušíně u Kladna. v největší bitvě 
v česku, a zřejmě i v evropě, se už pojedenácté před zraky tisíců 
diváků střetlo dobro se zlem. 
Hodinový příběh pod širým nebem zavedl aktéry tentokrát do ob-
dobí gotiky v příběhu vzpoury poddaných proti tyranskému pa-
novníkovi.

„Pohádkové příběhy jsme před dvěma lety opustili, nyní se věnuje-
me víc historickým tématům. Přesné rekonstrukce událostí ale ne-
děláme. Nabízíme lidem romantiku a dobrodružství,“ říká vedoucí 
skupiny historického šermu Kyrius Václav Janda. „Na loňský, jubilej-
ní ročník přijelo sto šedesát jedna šermířských skupin, to je kolem 
patnácti set účastníků. A přestože nám počasí nepřálo, bitvu vidělo 
téměř deset tisíc diváků,“ pochvaluje si před kláním Václav Janda. 
A že jsou klání skutečně mužná, dokazuje řada – naštěstí nikoli váž-
ných – šrámů. Krev, která se na kostýmech objeví, tak bývá často 
pravá. Proto je zakázáno bojovat bez přileb a rukavic, nesmí se úto-
čit na hlavu. Výjimku ovšem tvoří nacvičené řeže dvojic.

Vedle velkolepé bitvy tu bylo pro potěšení i nasycení diváků otevře-
no středověké tržiště, k vidění byly ukázky dobových tanců, muziky 
a reje kejklířů. Premiéru si tu letos odbyla ohnivá šermířská show a její 
ohromný úspěch u publika dává jistotu, že se nekonala naposled. 

zahÁJeNí ŠeRMíŘSKé SezóNy v libuŠíNĚ 

děti, které přišly v době od 20. do 23. května 2010 na bambiriádu 
na vítězné náměstí v Praze 6, si odnesly z aktivní „ochutnávky“ pro-
gramů rozličných mládežnických organizací ten nejlepší dojem. 
Rodiče pak dostali ty nejkvalitnější informace o možnostech, které 
se jejich ratolestem nabízejí pro smysluplné využití volného času. 

Zahájení čtyřdenní přehlídky činnosti juniorských spolků moderoval 
Aleš Háma. Veřejnosti se představilo celkem 28 dětských a mlá-
dežnických formací: Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
Junákem, Asociací TOM či Pražskou organizací Pionýra počínaje 
a Salesiánským hnutím mládeže, o. s. Lačhe Čhave nebo třeba Na-
dací Leontinka konče. Technologickým centrem pražské Bambiriá-
dy byla interaktivní tabule, propojená s informačním serverem www.
kamchodit.cz. Ta umožnila jednoduché vyhledání možností, které 
v zadané lokalitě nabízejí organizace pracující pro mládež. Rodiče 
tak snadno a rychle zjistili, které dětské spolky fungují v blízkosti jejich 
bydliště nebo školy.

Bambiriádní areál byl tentokrát pojat jako městečko s malými ná-
městími. Návštěvníci zde mohli získat některé výhody – vstup do Ná-
rodního muzea, Muzea pověstí a strašidel nebo třeba do Království 
železnic, největší modelové železnice u nás. „Kulaté stoly“ pak přines-
ly besedy se zajímavými osobnostmi, byl zde třeba dlouholetý ředitel 

Muzea hl. m. Prahy Zdeněk Míka, oštěpařky Dana Zátopková a Bar-
bora Špotáková, diskař Imrich Bugár nebo cestovatel Juan Braun.

Bambiriády se letos konaly také v Českých Budějovicích, Chebu, 
Chomutově, Chrudimi, Jihlavě, Liberci, Náchodě, Ostravě (s poboč-
kami Frýdek-Místek, Havířov a Třinec), Plzni, Praze, Příbrami, Zábřehu 
na Moravě a ve Zlíně. A všude přinesly množství cenných informací 
o tom, co mohou ve volném čase podnikat naše děti.

baMbiRiÁda 
aNeb TvůJ PRůvOdCe vOlNýM čaSeM
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STŘedOčeSKé PivNí SlavNOSTi 

PRague FOOd FeSTival 

Středočeský kraj uspořádal pro všechny milovníky zlatého moku 

první ročník Pivního festivalu, který proběhl 1. května na letišti 

velká dobrá u Kladna. hlavní myšlenkou akce, která se konala 

pod záštitou středočeského hejtmana davida Ratha, je zviditelnit 

a propagovat jednotlivé pivovary ve Středočeském kraji s cílem 

podpořit malé a střední podnikání a zároveň pomoci rozvoji ces-

tovního ruchu. 

Na festivalu se tak představili nejen populární kapely, jako Těžkej 

Pokondr, Kamelot, Petr Spálený s Apollo Bandem nebo Děda Mlá-

dek Illegal Band, ale i čtrnáct pivovarů ze středních Čech: Herold 

Březnice, a.s.,  Bakalář Rakovník, Ferdinand Benešov, Postřižinský 

pivovar Nymburk, Pivovar Klášter, Pivovar Vysoký Chlumec, Huber-

tus Kácov, Berounský medvěd, Pivovarský dvůr Chýně, U Bezoušků 

Průhonice, U Kozlíků Kladno, Poddžbánský pivovar Mutějovice, Pivo-

var Krušovice a Velkopopovický Kozel. V bohatém doprovodném 

programu si diváci užili příjezd pivního krále, lety balónem pro ve-

řejnost a různé pivní i jiné soutěže. Vyvrcholením pak bylo vyhlášení 

soutěže pivovarů.

Vstup na festival byl zdarma a pro ty, kteří cestovali hromadnou 

dopravou, což bylo při široké nabídce piv nadmíru rozumné, byla 

zajištěna kyvadlová doprava z Kladna-Kročehlav a Kladna-Roz-

dělova. Navíc každého, kdo ochutnal některé ze středočeských 

piv, hřála skutečnost, že určitá částka z každého piva šla na dob-

ročinné účely.

To je třídenní oslava umění nejlepších šéfkuchařů této země, 

producentů nápojů a krásy hlavního města Prahy. letos probíhal 

od 28. do 30. května v Jižních zahradách Pražského hradu již jeho 

čtvrtý ročník. 

Areál o rozloze více než dvou hektarů hostil 30 nejlepších restaurací, 

vyhlášené sommeliéry a producenty nápojů a potravin. Během tří 

slunečných dnů navštívilo tuto významnou kulinářskou akci 18 000 

platících návštěvníků a mohli ochutnat delikatesy české, francouz-

ské, asijské, středozemní, ale i například košer kuchyně. Hitem letoš-

ního festivalu se stalo menu restaurace Ambiente, která se zaměři-

la na vaření z lokálních surovin. O jejich tatarský biftek na topince 

nebo padesát dní vyzrálé české hovězí byl enormní zájem. Snědly 

se zásoby tří restaurací na týden dopředu. Dalším lákadlem festivalu 

byla hovězí líčka glazírovaná v pepřové omáčce s restovanou ze-

leninou a dušenou rýží šéfkuchaře Jiřího Štifta – svědčí o tom číslo 

230 kg líček. 

Na letošním festivalu se opět prokázalo, že lidé rádi ochutnávají 

exotické pokrmy. Sushi mělo tradičně velký úspěch - restaurace 

Sakura zpracovala 600 kg ryb a 55 kbelíků rýže. Návštěvníci také 

mohli prokoštovat vína z celého světa – Itálie, Francie, Španělska 

a Argentiny. Dovozce vín společnost Bacchus rozlila cca 1000 lahví 

vína a 376 lahví pravého Champagne. Ve slunečném počasí se 

vypilo 6 818 sklenic ležáku Stella Artois, 3 415 sklenic Leffe a 2 515 

sklenic Hoegaardenu. Co dodat … snad jen, že pro všechny účastní-

ky bylo pro jistotu připraveno několik kadibudek toitoi.
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souTěŽní 
HorosKop

pro narozené ve znamení

Brigády

Skutečným štěstím pro vás je tvrdě a hlav-

ně zadarmo pracovat na tom, co zvoral, 

zmrvil, zprasil či pohnojil někdo jiný, nebo 

to prostě jen neudělal, i když mu za to 

zaplatili. A když se vás na té dobrovolné 

práci sejde parta, která to umí vzít řád-

ně „do teplejch“, nebojí se u toho zazpí-

vat národní či jiné optimistické písně, je 

na tom světě najednou krásně, protože 

vidíte, jak vám práce jde od ruky, a cítíte, 

že můžete změnit svět k lepšímu. Pokud 

nezametete s těmi, co to zmrvili, čeká vás 

ještě mnoho báječné dřiny.

Křížku po funuse

Vaše odhodlání udělat něco pro druhé 

má obrovský rozměr, kterému by snad slu-

šel přívlastek transcendentální. Myšlenka 

pomáhání, podpory a služby druhým je 

vám tak drahá, že se s ní prakticky zabý-

váte neustále a především se s ní vlastně 

neumíte rozloučit. V duchu vám vždy 

snad tisíckrát proběhne film, ve kterém 

přicházíte a jste oslavován jako jediný, 

někdy i trojjediný (vy, film o vaší pomoci 

a film o filmu o vaší pomoci) zachránce. 

A jen díky vaší šlechetnosti vás pak neura-

zí, že si postižení mezitím pomohli sami.  

rady vzájemné hospodářské pomoci

Vaší hlavní předností je umění rozpoznat 

pravé schopnosti druhých, a pokud jsou 

zaměřeni na nesprávnou, pro ně nevý-

hodnou činnost, umíte jim najít mnohem 

výhodnější řešení. K tomuto a je ovšem 

potřeba mít i b, to je postavení, které vám 

umožní tuto změnu prosadit silou. Nestyď-

te se proto stát se předsedou vlády nebo 

alespoň hejtmanem, abyste mohli lépe 

a účinněji rozhodovat o tom, co je pro 

koho skutečně dobré. Lidi si na to bez vás 

sami nepřijdou! 

Řecké pomoci

Jste-li narozeni v tomto znamení, váš život 

bude bohatý na lásku. Především tedy 

na tu, kterou dáváte. Nečiní vám větší 

potěšení, než známému podnikateli, kte-

rý zdefraudoval peníze za státní zakázky 

a nabyté jmění prosázel na burze, přispět, 

byť nepatrným obnosem, na věci, které 

on nutně potřebuje ke svému životu – 

obklad krytého bazénu u vily carrarským 

mramorem nebo nová dvacetipalcová 

litá kola. Kde na to vezmete? Vaše děti 

přece nepotřebují nové tenisky, když ty 

staré nejsou ještě úplně prošoupané!
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deJviCKÁ čeSKOSlOveNSKÁ
v dejvicích se 8. května konal 6. ročník kulturně-společenské akce 
dejvická československá, která oslavila osvobození republiky. vystou-
pila celá řada českých a slovenských umělců.

Samotnému kulturnímu programu na Dejvické ulici předcházelo 
kladení věnců u památníků československých zahraničních letců 
a vojáků za přítomnosti místopředsedkyně PS PČR Miroslavy Něm-
cové, europoslance Jana Zahradila, primátora hlavního města Prahy 

Pavla Béma, náměstkyně primátora Marie Kousalíkové a starosty 
Městské části Praha 6 Tomáše Chalupy.

Slavilo se již 65. výročí osvobození. Řečníci připomněli fakt, že v době 
osvobození byla republika jiná, ne Česká, ale Československá, 
a měla i jiný tvar. Proto organizátoři včerejší akce nazvali tuto akci 
DEJVICKÁ ČESKOSLOVENSKÁ a oslavili ji jídlem, pitím, tancem a hud-
bou z Čech a Slovenska – zúčastnili se například Dara Rolins, Martin 
Chodúr, Petr Muk, Peter Nagy, Žlutý pes a další.

Pro přítomné návštěvníky bylo připraveno mnoho doprovodných pro-
gramů. Vojenská technika byla umístěna od ulice Na Hutích po Ky-
jevskou, před Divadlem S+H probíhal program pro děti, občerstvení 
nabídly tradiční stánky a dva velkokapacitní stany – Česká  chalupa 
a Slovenská izba s kuchyní českou a slovenskou.

Dále mohli návštěvníci vidět zatím největší výstavu vojenské techniky 
(přes 26 strojů) včetně dvou maxistrojů, kterými jsou velký vyprošťovák 
Ward La France a obrněný transportér Half track M8. Přítomno bylo 
na sedmdesát amerických a ruských vojáků ze všech možných divizí, 
kteří představili průřez historií ve vojenských oblečeních a výzbroji.
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pomoci potřebným

Dnešní globální svět nabízí tak bo-

hatou nabídku dobrých skutků, kte-

ré můžete udělat, že vlastně žijete 

s neustálými výčitkami svědomí, 

komu všemu jste vůbec nepomohli 

v jeho těžké situaci. Fotografie, při-

ložené ke složenkám, vás ujišťují, že 

si proti jiným lidem na jiném místě 

planety žijete jako Rotschild. Dávej-

te dál a dávejte víc, jenom nesmíte 

překročit onu hranici, za kterou bys-

te se sami stali předmětem nutné 

pomoci. 

Bratrské pomoci

Tuto pomoc můžete vykonávat jen 

v případě, že jste lidé zvláštního 

druhu, jakými byli třeba Felix Edmun-

dovič Dzeržinskij, Josip Visarionovič 

Stalin, Leonid Iljič Brežněv nebo Wal-

ter Ulbricht. Zároveň musíte stavět 

ideály všech vysoko nad leckdy so-

becké zájmy jednotlivce. Jedině tak 

se vám podaří dosáhnout účinné 

pomoci, která pomůže všem, a kte-

rou zároveň skoro nikdo nepřežije. 

V českém prostředí můžete navíc 

tuto praxi praktikovat jako lékař ně-

které státní nemocnice.

pomoci bankám

Je to jeden z nejušlechtilejších druhů 

pomoci. Je to totiž pomoc instituci, 

která všechny odrbala a ožebračila, 

aby ze zisku mohla platit další a dal-

ší experty, kteří vymyslí a zařídí ještě 

větší odrbání všech. A my jí chceme 

pak pomoci, aby tento proces nikdy 

neskončil. Naštěstí tuto pomoc musí 

realizovat stát, takže se vás její usku-

tečnění asi osobně netýká. Pokud 

ovšem o sobě nemůžete prohlásit: 

„Stát jsem já!“ jako  Ludvík XIV. nebo 

Jiří Paroubek. 

duchovní pomoci

Vy dobře víte, že pomoc nesmí být 

materiální, a tím se řídí i vaše bu-

doucnost. V nejbližší době vyšlete 

signály nehmotné povahy, které 

když budou správným adresátem 

rozpoznány, dešifrovány a praktiko-

vány tím jediným správným způso-

bem, pomohou mu v nasměrování 

se na správnou cestu, jejíž délka 

bude nepřímo úměrná výši honorá-

ře za vaši duchovní pomoc.  Pokud 

právě nechystáte placený esoteric-

ký seminář „I ty se staň mistrem!“, je 

jasné, že vaše konto přetéká hojností 

nejen duchovní.

39. ROčNíK zÁvOdu MíRu JuNiORů 
devětatřicátý ročník závodu míru juniorů vyhrál ruský reprezentant 
Jevgenij Šalunov. v závěrečné etapě s cílem v Terezíně udržel náskok 
z předchozích etap. Poslední dějství závodu vyhrál Francouz guyot 
po úniku s Portugalcem Reisem. Třetí místo vybojoval v hromadném 
dojezdu český reprezentant Petr vakoč. 

V poslední, královské etapě s tradičním startem i cílem v Terezíně se jezd-
ci snažili zvrátit hodnocení v celkové bilanci. Nejdelší etapa na sto jedna 
kilometrů, ve které na jezdce pelotonu čekala čtveřice těžkých okruhů, 
dávala příležitost k únikům. Na dvaadvacetikilometrové „rundě“ museli 
cyklisté nejprve zdolat stoupání na Kamýk a následně vyšplhat od Labe 
nad Sebuzín na vrchařské prémie. „S Tomášem Koudelou jsme chtěli 
ještě útočit na puntíkatý trikot nejlepšího vrchaře,“ podotkl reprezentační 
kouč Lukáš Thun.

I když se Koudela od začátku usilovně snažil o ataky, Brit Edmondson 
ukázal, kdo je letos pánem hor. Puntíkatý trikot tak zaslouženě před čes-
kým reprezentantem udržel. 

Pořadí v celkovém hodnocení se tak po poslední etapě neměnilo. Defi-
nitivním vítězem se stal právě Rus Shalunov. 

Závod Míru juniorů je pro pořadatele rok od roku organizačně náročnější. 

Za letošní uspořádání si rozhodně zaslouží jedničku. A to se na startu le-
tos sešel jeden z nejpočetnějších pelotonů celé historie závodu – 156 
závodníků ve 26 týmech včetně Japonců, kteří měli na ZMJ premiéru. 

OKOŘ Se ŠťÁvOu             
12. ročník open air festivalu Okoř se šťávou letos proběhl v sobotu 
29. května. Na jednom z nejromantičtějších míst v blízkosti Prahy – v pod-
hradí hradu Okoř – vystoupila řada renomovaných skupin. buTy zahrály 
v plné sestavě a výborné formě, david KOlleR & band přidal i největší hity 
skupiny luCie, zazářili i vladiMíR MiŠíK & eTC, čeSKé SRdCe, JaROSlav 
uhlíŘ, MedvĚd 009, Palitchi s uhrančivou ohňovou show, laura 
a její tygři s lenkou Novou nebo Justin lavash (uK). Na druhé scéně 
šířily pozitivní energii etno kapely a alternativní soubory.  

Návštěvníci hvězdně obsazeného festivalu Okoř se šťávou si připomněli 
památku zpěváka Petra Muka, který měl na festivalu vystoupit, a krátce 
předtím nečekaně zemřel ve věku pětačtyřiceti let. Pořadatelé aktuál-
ně zařadili do večerní části festivalu sestřih jeho videoklipů.
Každopádně i letos tepala Okoř se šťávou jasným rytmem a sálala ne-
opakovatelnou atmosférou. A počasí navzdory předpovědi festivalu 
naštěstí přálo!          

MeTal FeST v PlzNi        
Plzeň hostila třídenní mezinárodní metalový festival Metalfest. Tisíce 
lidí striktně oblečených do černého zaplnily přírodní amfiteátr v Plz-
ni na lochotíně. česká republika má totiž nový letní mezinárodní 
metalový festival! Jeho první ročník se uskutečnil  21. – 23. 5. 2010. 
Představili se zde umělci ze 14 zemí světa. Nejpočetnější zastoupe-
ní měli pochopitelně hudebníci ze Skandinávie (11 kapel). 

Už jen výčet vystupujících zahraničních kapel rozevlál dlouhé vlasy 
mániček a přinutil jejich ukazováky k hrozbě: HAMMERFALL, SONATA 
ARCTICA, AMON AMARTH, TWILIGHT OF THE GODS – BATHORY Tribu-
te Band, KORPIKLAANI, DEATHSTARS, FINNTROLL, NEVERMORE, DEATH 
ANGEL, ELUVEITIE, FREEDOM CALL, LEGION OF THE DAMNED, DEICIDE, 
MARDUK, DECAPITATED, POWERWOLF, BRAINSTORM, LEAVES´EYES, VA-
DER, NIGHTMARE, ELVENKING, ASTRAL DOORS, SILENT STREAM OF GOD-

LESS ELEGY, ARKONA, STEELWING, CAULDRON, VARG, VIRRASZTOK…

„Vedle Plzně probíhá Metalfest paralelně také v Maďarsku, už před 
týdnem proběhl festival v Německu, Rakousku a Švýcarsku,“ řekl po-
řadatel akce Daron. Vedle zahraničních kapel vystoupí i české le-
gendy, jako je Citron, Vitacit nebo domácí Fata Morgana. Vrcholem 
pátečního programu bylo seskupení Twilight Of The Gods - Bathory 
Tribute Band, které bylo speciálně sestaveno právě pro Metalfest. 
V sobotu nejvíc publiku učarovali Finové Sonata Arctica a v neděli 
pak dokonala vrcholné dílo metalu švédská kapela Hammerfall. 
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MaJÁleS 2010 v PlzNi
Pivo zadarmo, menza zadarmo, osvobodit studenty od skript – spl-
něný sen každého studenta a také volební program, na který utáh-
nete každého z nich. Zvláště, je-li v sázce trůn krále majálesu. „Taky 
jsem prosazoval tituly zadarmo,“ vzpomíná Marek Křovák, majáleso-
vý král z roku 1998. Jeho myšlenka se potom zřejmě zalíbila vedení 
právnické fakulty, které se ochotně jeho nápadu ujalo a pár let mu 
to procházelo. 

Podobně populistická a recesistická hesla zazněla na náměstí 
Republiky při letošní volbě nového krále majálesu. Trůn, korunu 
i žezlo předal loňský král BlueJack tomu pravému, vyvolenému. 
V novodobé historii již podvacáté. 

Tradiční studentské slavnosti Plzeňský majáles 2010 vyvrcholily jeden-
advacátým ročníkem největšího open air festivalu 24. dubna v Lo-
chotínském. Zahrály zde například Rybičky 48, Mandrage, Tleskač, 
Marie Rottrová & Neřež, UDG, Kryštof, Horkýže Slíže nebo Polemic. 
A co bylo navíc? Tři hudební scény, majálesové svatby na 24 hodin, 
hry a soutěže pro všechny a spousta další zábavy v příjemném pro-
středí. A samozřejmě skvělá nálada. 
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gP SPeedway Na MaRKéTĚ
Třetí závod seriálu FiM Mistrovství světa jednotlivců na ploché dráze 
2010 se jel 22. května 2010 na pražské Markétě. Už tradičně do Pra-
hy přijeli fanoušci tohoto sportu z celého světa, aby zaplnili stadion 
do posledního místa a vytvořili fantastickou atmosféru závodu. 
Nejpočetnější divácká obec dorazila z Polska, kde je plochá dráha 
populárnější než fotbal. Mnoho příznivců ploché dráhy přijelo i z An-
glie a Švédska, nechyběli ani Australané.

Na startu byla všechna světová esa plochodrážního sportu, včetně 
mistrů světa Dána Nickiho Pedersena, Australana Jasona Crumpa 
a Američana Grega Hancocka. Byl tu i Rus Emil Sajfutdinov, který vlo-
ni na Markétě hned při svém prvním startu nečekaně vyhrál. České 
naděje se upíraly k talentovanému Matěji Kůsovi, který startoval 
na „divokou kartu“ s číslem šestnáct.

Z vítězství se nakonec k frenetické radosti polských fanoušků radoval 

Tomasz Gollob, který na pražské Markétě triumfoval už v roce 1999.  

Ve finálové jízdě za ním skončili Dán Nicki Pedersen, další Polák Ja-

roslaw Hampel a švédské překvapení závodu Magnus Zetterström. 

Český jezdec Matěj Kůs dnes získal v pěti kvalifikačních jízdách pou-

ze tři body za třetí místa a skončil mezi šestnáctkou účastníků 

poslední. Obhájce vítězství Emil Sajfutdinov měl v 15. jízdě hrůzo-

strašný pád a skončil se zlomenou rukou v nemocnici.

„Crumpův skalp potěšil, ale ten celkový zisk tří bodů mě neuspokojil,“ 
řekl po závodě novinářům český talent Matěj Kůs.
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Byl pozdní večer první máj...

večerní máj 
byl lásky čas

Komix k doplnění.  Zašlete nám vyplněný komix na e-mail: komiks@joepr.cz do 15. dubna a získejte překvapení.

Viléme, Jarmilo
...jste tam ještě?

...

...


