
Tlac
Fair Play

Znal jsem kdysi (to kdysi je moc dů-

ležité, protože náš fotbal má tyhle 

lapálie dávno za sebou) jednoho 

chlápka z vrcholného vedení jed-

noho českého vrcholného fotba-

lového klubu. Vyprávěl mi, že jeho 

klub musí rozhodčího uplácet, aby 

pískal tzv. rovinu. Ne aby pískal pro 

jeho tým, ale aby pískal spravedli-

vě na obě strany. V praxi to zřejmě 

vypadalo tak, že když dostal sudí 

od obou stran požadovanou sumu, 

pískal vzorně a od delegáta pak 

dostal hodnocení deset. Umím si 

představit, jak to vypadalo, když 

dostal jen od jedné strany - Co když 

ale nedostal od žádné strany? Pís-

kal pak asi pro obě strany mizerně, 

od delegáta dostal trojku a na fot-

bal se nedalo dívat (neberte tuto 

úvahu jako vysvětlení tristního stavu 

českého fotbalu, kdy se vymýtila 

korupce a na fotbal se proto nedá 

koukat). Chci ale mluvit o fair play, 

a to dělají hráči, ne rozhodčí. Kdyby 

třeba Henry po gólové nahrávce ru-

kou Irům řekl: Tak bacha, já to tam 

hodil…, stal by se v mých očích hrdi-

nou na úrovni Vinetoua či Mirka Du-

šína. Nebo kdyby hráči, jejichž kotel 

bučí na protihráče tmavé pleti, se 

nešli po zápase tomuto kotli lúzy kla-

nět, tak bych se určitě na jejich zá-

pasy rád chodil dívat. Ale to už bych 

si mohl přát třeba i to, aby bankéři 

měli v první řadě na srdci péči o pe-

níze klienta a ne vlastní zisky, a to 

se dostáváme do světa utopie. Tak-

že zpátky na zem a hurá do metra, 

abych nepřišel pozdě do práce.  

Samozřejmě si napřed cvaknu lís-

tek, abych se každému revizorovi 

mohl podívat zpříma do očí!

Lucian Krutomluff

modrá nikoli zelená
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kadibudka hovoří . . .
Milé dámy, vážení pánové,

jsem velmi ráda, že se opět setkáváme u dalšího 
čísla našeho časopisu Modrá a voňavá TLAČ.

Taky máte pocit, že se to na vás odevšad valí. 
Krize, počasí a všudypřítomné malé domů a růz-
né rozkrádačky. Až z toho hlava točí. Jednou 

jsem se bavila s jedním lékařem, který si do své soukromé praxe ku-
poval nový diagnostický přístroj. Nekupoval si ho ale u nás, nýbrž 
přímo u výrobce v Německu. Důvod je prostý, v Německu totiž stojí 
tento přístroj polovinu. Jak je to možné? Tento druh přístroje si totiž 
kupují převážně státní nemocnice, a když si výrobce do ceny zapo-
čítá úplatky, které musí dát všem zainteresovaným, aby jeho koupě 
prošla, tak se dostane na dvojnásobek ceny v Německu. A tak je to 
u nás se vším. Škoda jen, že to nikomu nepřijde divné. Smutná doba. 
No uvidíme po volbách … jen se bojím, že na ten slibovaný mejdan 

ani všechny peníze ČEZu stačit nebudou. Tudy cesta nevede a Řeko-
vé o tom již vědí své. Co takhle zase jednou makat a nekrást. 

V čísle, které právě držíte v rukou, se můžete dočíst o tom, kde všude 
jste mohli vidět naše kadibudky a kde všude jich bylo třeba, aby se 
kola dějin bez poskvrny hnula kupředu a svět byl snad zase o něco 
lepší. Dočtete se o stavbě tunelů v Brně, o rekonstrukci brněnské haly 
Rondo, o masopustech, o Zlaté lyži, Pražském sprintu a nesmí chybět 
největší událost zimní sezóny u nás – Mistrovství světa v cyklokrosu, 
které se uskutečnilo v Táboře. Samozřejmě opět nechybí komiks, ho-
roskopy, které jsou tentokrát na soutěžní téma, křížovka, soukromý 
detektiv Tadeusz Trauman a další díl kulinářského okénka „Jak na to 
hovno!“. Prostě číslo, jak má být!

Tak si hezky poseďte a počtěte.

A mezitím TLAČ!

Vaše Kadibudka úvodník

CENa FaiR PLay

A víc makat!

Míň krást...

 V maďarském Miskolci se od 15. do 23. srpna 2009 konalo 26. 
Mistrovství světa v orientačním běhu. V průběhu závodu mužů 
ve štafetách, který se konal 21. srpna 2009, došlo k události, kterou 
popsaly zpravodajské servery následovně:

V mužské štafetě v orientačním běhu na MS 2009 vyhrál princip 
fair-play
 
Česká republika bojovala o medaili, ale závod skončil dramatem 
úplně jiného kalibru. Do závěrečného finiše zbývala asi čtvrthodi-
na a v čele závodu se v tuto chvíli pohybovala čtveřice Švéd Mar-
tin Johansson, Francouz Thierry Gueorgiu, Nor Anders Nordberg 
a český reprezentant Michal Smola. Kdo zvítězí? Najednou se ale 
jejich GPS signály, které přenášejí pohyb v terénu na velkoplošnou 
obrazovku, zastavily. Diváci v aréně nechápavě kroutili hlavami. 
Pro titul mistrů světa si dobíhá Švýcar Merz, ale tato štafeta již měla 
na vedoucí čtveřici 4 minutovou ztrátu, druzí končí Rusové a třetí 

Finové. A co čtveřice Švédsko, Norsko, Francie a Česká repub-
lika? V cíli se objevuje Nor Nordberg a sděluje, že Martin Jo-
hansson je těžce zraněn, propíchl si o pahýl větve stehno. Thi-
erry Gueorgiou a Michal Smola s ním zůstali, poskytují mu první 
pomoc a přivolávají pořadatele. Pomoc zraněnému soupeři 
zvítězila nad soubojem o medaile z mistrovství světa. Po přivo-
lání pomoci trojice Gueorgiou, Nordberg a Smola pokračuje 
v závodě a za velkého potlesku tribun dobíhá do cíle s půlho-
dinovou ztrátou na vítěze. Česká republika v závodě, kde měla 
velkou šanci na medaili, končí na 27. místě. Michal Smola byl 
za svůj čin navržen na cenu FAIR PLAY, kterou uděluje Český 
olympijský výbor. Se svým příspěvkem na ocenění přišli i spon-
zoři ČSOB, TOI TOI sanitární systémy, VAVRYS CZ a TBG Metrostav. 
Každá z těchto firem věnovala šek v hodnotě 30.000,- Kč, urče-
ný pro přípravu oceněné štafety na další MS, který jim byl pře-
dán v rámci slavnostního vyhlašování nejlepších orientačních 
sportovců za rok 2009.



pilně kroužil veselý chlapík se sněžnou 

frézou. Soukromý detektiv Tadeusz 

Trauman pouhým pohledem na své 

Cartierky zjistil, že do jednatřicáté minu-

ty zbývá ještě celých 86 sekund a tak 

se dal s obsluhou sněžné frézy Stiga 

1171 HST do řeči: „Jak jste s frézou spo-

kojen?“ Srdečný nádeník s ukrajinským 

přízvukem se zazubil: „ Je to príííma 

dvoustupňova sněhova freza. Ma hyd-

rostatickou převodovku a je fakt dobra 

do oblasti s velkym spadem sněhu.“ 

Tadeusz poklepal zkušeně na ruko-

věť stroje: „ Nevypadá špatně, ale já 

dávám přednost fréze PRO 32 DLE se 

4-taktním  motorem Briggs&Stratton typ 

Snow Series 1650.“ „ Jaky ma zaběr?“ 

zajímalo chlapíka. „ Necelý yard - osm-

desát jedna centimetrů!  Pojezd se 

třecím diskem, pilovitý šnek, vzdálenost 

odhozu   až 15 metrů při 1366 kg/min,“ 

informoval detektiv.  „Tak s tim musi byt 

príííma prace,“ zasnil se sněhař. 

Tadeusz nasál vzduch, pak podal 

nádeníkovi z kufru malou sněhovou 

lopatu a ukázal na severo severo vý-

chod: „Vykopejte ve sněhu tunel tímto 

směrem!“ 

Po chvíli kutání se na konci sněhového 

tunelu objevily dveře do útulné rouben-

ky, které vzápětí otevřel Fanda Miškéřík: 

„No sláva, už jsem se bál, že se něco 

stalo, máš osm vteřin zpoždění. Zjistil jsi, 

kde vlastně jsem“ „Zapovídal jsem se 

s tvým strojníkem sněhové frézy,“ vysvět-

loval soukromý detektiv, „a jsi ve své 

roubence. Tvůj nádeník si zřejmě neu-

vědomil, že sníh, který někde odfrézuje, 

musí zase někam dopadnout, a tak 

frézoval okolí roubenky tak dlouho, 

až ji doslova pohřbil pod sněhem. Pro 

příště mu udělej plán odklízení sněhu, 

aby ses znovu neocitl neznámo kde,“ 

neodpustil si Trauman malé rýpnutí.

Komturovi přesto odpověď nepřipada-

la dostačující: „No dobře, ale jak jsi po-

znal, jakým směrem máš ve sněhové 

hoře hloubit tunel?“ 

Tadeusz otázku odbyl mávnutím ruky. 

„Inu, mám na to nos.“ 

Fandovi Miškéříkovi se náhle v očích 

rozsvítilo: „Já to mám, ty jsi to poznal 

podle mého parfému Donna Karan 

Be Delicious Men?!“ Zaculil se. „ Znám 

dobře tvůj styl, tvé metody práce.“  

„Tak nějak to bylo,“ uznal se smíchem 

způsob vyřešení svého dalšího případu 

soukromý detektiv Tadeusz Trauman. 

Zamlčel ovšem, že na správný směr ho 

navedl odér, připomínající pižmo há-

rajících surikat, který vydává ve stresu 

strávené a následně ve strachu vyká-

lené carpaccio z křepelek na bazalce. 

O komturovi Fandovi Miškéříkovi se 

v tajné lóži Ocult Sacerdoce totiž moc 

dobře vědělo, že je tak trochu posera.
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S martinem Bínou, špičkovým českým cyklokrosařem, si povídáme v útulné pizzerii na smíchovském 
andělu. venku je lezavá zima, hory ledu na chodnících už začínají tát, a tak není divu, že martin má 
trochu nastydlý hlas.

TVÁŘE budKy – MaRTiN bíNa

Jak jsi trávil poslední dny?
MB: Je konec sezóny, tak jsem měl čas léčit nastuzení. A taky jsem se 
stěhoval do nového bytu, takže docela fofr.

Jak vypadá tvůj den mimo závodní sezónu?
MB: Pořád stejně, já se připravuji v jedno kuse, takže snídaně, trénink, 
oběd, trénink, večeře…

Počkej, to musíš rozvést. co jíš?
MB: Jídlo! (smích) No třeba k obědu těstoviny, nebo maso, podle toho, 
co mám na jídelníčku.

Ten jídelníček je podle restaurace nebo jak to sestaví trenér?
MB: Samozřejmě podle trenéra, je to složené na vědeckém základě.

Tak to radši víc neprozrazuj, aby to soupeři neopsali. Jaké vlastně 
panují vztahy mezi závodníky?
MB: Já nejvíc kamarádím s Radkem Šimůnkem, ale i s ostatními vychá-
zím dobře. Naprosto se respektujeme.

letošní sezóna byla pro tebe mimořádně povedená. co považuješ 
za největší úspěch?
MB: Tak nejvýš bych určitě dal závěr té sezóny – čtvrté místo na mistrov-
ství světa v Táboře. Pak samozřejmě vítězství v národním poháru TOI TOI 
cup a bronzová medaile na mistrovství ČR.

a co je tvůj vůbec největší životní úspěch?
MB: Rozhodně to čtvrté místo z MS, ale patří sem i světový titul v juniorech 
z roku 2001.

a tvoje meta do budoucnosti?
MB: Jednoznačně titul mistra světa v kategorii elite, jiný cíl ani člověk mít 
nemůže.

co je pro tebe v životě nejdůležitější? 
MB: Bude to možná znít banálně, ale zdraví.

Prozraď nám, co jsi podle sebe v životě nejvíc „zvoral“ a na co jsi 
naopak pyšný?
MB: Začnu z té pozitivní strany – když se mi před dvěma třemi lety pře-
stalo dařit a už jsem pomalu chtěl s cyklokrosem seknout, tak že jsem 
se na to nevykašlal a zase se dokázal dostat zpátky. A musím říct, že mi 
v tom tenkrát hodně pomohl trenér Jaromír Jiřík. No, a z toho druhého 
konce – rozvod. Budu se teď rozvádět.

To naštěstí nemáš na triku sám, na rozvod musejí být dva. Pojďme 
k budoucnosti - nepošilháváš do budoucna po silnici podle vzoru 
roman kreuziger?
MB: Určitě ne, mě by nebavilo jezdit třeba pět hodin pořád rovně po as-
faltu. Silnice pro mě není dost akční. To si radši v létě odskočím na hor-
ská kola, to mně přijde mnohem zábavnější a kolikrát je to v té přírodě 
prostě nádhera.

Jakou největší rychlostí jsi jel na kole? 
MB: To bylo ve vzduchovém pytli za autem. To musíš jet předním kolem 
tak maximálně pět centimetrů za nárazníkem auta a šlapat, co to dá. 
No a dalo to 120 km/h… 

Pane jo!  co jsi při tom cítil?
MB: Hukot! (smích)

dá se cyklokrosem slušně uživit?
MB: Díky týmu Budvar Tábor, za který jezdím, tak ano. Ale abych mohl 
tenhle sport dělat na opravdu špičkové úrovni, zaplatil si trenéra a reali-
zační tým, tak potřebuju ještě osobní sponzory. U mě jsou to firmy BREMA 
a MVoil.

Toi Toi tě nesponzoruje?
MB: TOI TOI sponzoruje domácí cyklokrosový pohár.

Hm, tak to je výzva:-) co vzkážeš čtenářům voňavé modré tlače?
MB: Nevím, aby to neznělo blbě, ale aby se měli rádi a byli k sobě slušní. 
To je podle mě nejdůležitější.

To určitě. díky za rozhovor. 

S Martinem Bínou si povídal Lumír Tuček.

něco Tu Smrdí
Příběhy z noblesní společnosti. Soukro-
mý detektiv Tadeusz Trauman má nos 
na řešení složitých případů. 

Příliš mnoho sněhu

Tadeusz Trauman, soukromý detektiv 

z Týnce a Hošovského Mlýnce dopíjel 

svou ranní kávu, indickou Plantu z taj-

ných plantáží v okolí Bhópálu, kterou 

si nechával pražit v nizozemském Her-

veerenu a jeho maurský kuchař Misra 

Asrat Yw Máhredebda mu ji připravo-

val podle původní receptury ze sumat-

ránského Bengkulu. Na intarzovaném 

stolku před ním ležel plán na odklíze-

ní sněhu, který přes noc vypracoval 

pro svého správce terénních úprav 

a zeleně Joachyma Hurdenhofferera. 

Chystal se totiž řídit rozsáhlé odklízení 

sněhu na svém rodinném sídle. Ta-

deusz měl tuto práci s prostými lidmi 

rád, dozvěděl se přitom o skutečných 

problémech opravdových lidí, kteří 

zasvětili život službě na jeho panství. 

Třeba při včerejší obhlídce terénu se 

mu správce Hurdenhofferer svěřil s pro-

blémy, které mají zahradní a lesní děl-

níci s ekologickými oleji (nejmenované 

značky) na řetězy motorových pil. Při 

nepravidelné práci s Husqvarnami 

se totiž z oleje stává lepidlo a pily tak 

nechtěně stráví více času opravami 

v autorizovaném servisu než řezáním 

starobylých platanů. Tadeusz proto na-

řídil používat pro mazání řetězů méně 

ekologický motorový olej M6, což 

správce přivítal spontánním zvoláním: 

„Na klar, das Motorschmieröl!“ Detektiv 

Trauman pak usínal s dobrým pocitem, 

že svému personálu pomohl odstranit 

další problém, který mu ztěžoval život.

Náhle zazvonil jeho platinový mobilní 

telefon Oistrach neveřejné mobilní sítě 

Ocult Sacerdoce, který patřil tajné lóži 

Ocult Sacerdoce, jejímž byl Trauman 

jedním ze tří Velmistrů pro sluneční sou-

stavu. Vyzváněcí kód ve tvaru melodie 

Symfonie No. 5 E-moll Op. 64 – Andante 

– Allegro con anima Petra Iljiče Čajkov-

ského mu okamžitě prozradil, že volající 

se na něj obrátil ve stavu nejvyšší nouze 

bez jakéhokoli ohrožení. 

Bleskově uskutečnil spojení: „Ahoj Fan-

do, co se děje.“ Hlas Fandy Miškéříka 

– komtura pro věci víry a vyznání Mo-

ravsko-Slezské arcidiakomturie jen hle-

sl: „Nevím, kde jsem!“ Tadeusz Trauman 

zkontroloval GPS souřadnice volajícího 

a řekl uklidňujícím hlasem: „Jen klid 

Fando, za třicet dva minut jsem u tebe. 

Co jsi měl včera k večeři?“ Komturova 

stísněná odpověď zněla: „Křepelčí car-

paccio na bazalce s parmezánem.“ 

„Tak tam budu za třicet jedna minut,“ 

uklidnil ho detektiv.

Jeho Thunderbird 56 po divoké jízdě 

neupravenými vozovkami zastavil před 

velikým kopcem sněhu, okolo kterého 

modrá a voňavá STavBa2

NOViNKa V MObiLNíM OPLOCENí

KRÁLOVOPOLSKÝ TuNEL 

HaLa RONdO budE V NOVÉM 

 Žijeme v době neustálého zlevňování. Snižování nákladů se sta-
lo jakousi alfou a omegou dnešní doby. Zákazníci chtějí stále lev-
nější a levnější výrobky a trh se snaží těmto požadavkům vyjít vstříc. 
Ne jinak je tomu i u výrobců a dodavatelů mobilního oplocení. Tak 
jako vždy můžete daný cíl splnit dvěma způsoby. První z nich, kte-
rým vykročila většina výrobců je tak trochu „ubrat“ na materiálu. 
Používají se slabší roury, slabá síla drátu, velká oka vyplňovací sítě 
a tak dále a tak dále. Snad ani nechceme domyslet, kam by tento 
trend vedl ve svých důsledcích při používání mobilních toalet.
 Vedoucí firma v oblasti prodeje a pronájmu mobilního oplocení 

u nás, společnost Toi Toi si ale řekla dost. Už žádné levné trubky, už 
žádné laciné sváry. Chceme levné a přesto vysoce odolné a kva-
litní ploty! Několik chytrých lidí ze společnosti Toi Toi dalo hlavy do-
hromady a pustili se do vlastní výroby mobilního oplocení. Efektivní 
logistika výroby a optimalizace nákupu materiálu přinesly ovoce 
v podobě velice pevných a odolných plotů, které jsou zároveň ce-
nově konkurenceschopné. 
A v čem jsou ploty jiné? Plot je nejprve svařen a následně pozinko-
ván. Tím je zaručena kvalita zinkování a ne jak je tomu u „levných“ 
typů oplocení, které jsou svařovány až po pozinkování.  Síť je vyva-
řena do odvodového rámu plotu. Takto vyvařená síť zpevňuje celý 
obvodový rám, při skladování a převozu není vystavena oděru 
a poškození a v  má i nižší nároky na skladování. Pevnost a tuhost 
rámu je ještě umocněna středovou vzpěrou.Rohové sváry horizon-
tálních i vertikálních trubek jsou provedeny po celém obvodu rou-
ry. Tato úprava zajišťuje jejich vysokou odolnost a trvanlivost. 

Hlavní výhody nového oplocení:
•	 drátěná	síť	je	vyvařena	do	odvodového	rámu	plotu
•	 síla	drátu	3,5mm
•	 velikost	ok	100x200mm	
•	 rohové	sváry	prováděny	po	celém	obvodu
•	 pozinkování	až	po	provedení	svařování

 Královopolský tunel je součástí Velkého městského okruhu v Brně 
a jeho účelem je odlehčit dopravu v centru moravské metropole. 
Dva souběžné jednosměrné tubusy dlouhé kilometr a čtvrt mají být 
v provozu od roku 2011. Řešený úsek stavby VMO Královopolský tu-
nel je součástí tzv. severozápadního a severního segmentu velkého 
městského okruhu od Pražské radiály. Stavba tunelů bude stát osm 
miliard korun.

Tunel je v Česku unikátní tím, že neprotne skálu, ale povede měkkou 
jílovitou horninou. A jeho ústí bude ležet jen šest metrů pod zástav-
bou obytných domů. První tubus tunelu z Králova Pole do Žabovře-
sek povede prakticky přímo pod ulicí Dobrovského. Ražen je více 
než kilometr, zbytek je hlouben. Druhý tunel povede o sedmdesát 
metrů jižněji a bude o více než dvacet metrů delší. Ve specifických 
podmínkách jílovité horniny a husté zástavby využívají stavbaři oce-
lových výztuží, které umísťují okamžitě po vyrubání části tunelu. Ob-
tížností a technologií ražby jsou tyto tunely ojedinělé. Tuto metodu 
a výztuž využili stavaři zatím pouze ve Švýcarsku.

 V Brně jdou do poslední fáze rekonstrukční práce sportovní haly 
Rondo. Harmonogram všech stavebních prací je naplánován tak, 
aby na přelomu srpna a září 2010 přivítalo Brno a hala Rondo mis-
trovství světa basketbalistek již v novém kabátě. Celková částka re-
konstrukce činí 400 milionů korun. Podle plánů rekonstrukce propo-
zice budovy výrazně nezmění. Nebude se ani hloubit, ani zvyšovat 

a samotná rekonstrukce je rozdělena do dvou etap. Úvodní etapa 
rekonstrukce tohoto významného sportovního stánku města Brna 
přináší zejména zkvalitnění vnitřních provozních podmínek, jako jsou 
stavební úpravy venkovních teras, nového osvětlení a větrání haly, 
nové dispoziční řešení šaten A mužstva, opravy vnitřní konstrukce 
haly včetně nátěrů nosné ocelové konstrukce a akustických podhle-
dů. Hráči a diváci se také mohou těšit například na nové mantinely 
splňující podmínky hokejové extraligy. Fanoušky určitě také potěší, 
že se v celé hale vymění dřevěné lavice za nové plastové sedačky 
v modré klubové barvě. Druhá etapa rekonstrukce haly Rondo po-
kračuje od září loňského roku a bude ve znamení dostavby objek-
tu, přístavby šaten a rekonstrukce hotelu. Kapacita Ronda zůstane 
přibližně stejná. Na stropu budovy bude zavěšená demontovatelná 
projekční kostka.

Základní kámen haly Rondo byl položen v roce 1972. Hala byla ofici-
álně otevřena roku 1982 při pořádání MS kuželek. Dnes se zde konají 
hokejové zápasy Komety Brno, koncerty, školící semináře, nejrůznější 
sportovní soutěže.
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a vaši peristaltiku ještě více rozpo-

hybuje zakysaná smetana, kterou 

tuto lahůdku dozdobíme. 

Sekaná nadýchaná kapustou

500 g mletého masa (směs hově-

zího a vepřového),  1/2 kapusty, 

2 vejce, strouhanka dle potřeby, 

sůl, pepř, 2 lžíce plnotučné hořči-

ce, majoránka, 3 drcené stroužky 

česneku, 1 cibule, 1 dl oleje, vývar 

na podlévání, 10 větších plátků an-

glické slaniny

Příprava:

Cibuli nakrájíme nadrobno a ope-

čeme na oleji do zlatova, kapustu 

spaříme, vymačkáme přebyteč-

nou vodu a nasekáme, necháme 

vychladnout. Mleté maso nejlépe 

rukou dobře promícháme s cibulí, 

kapustou, vejci, strouhankou, koře-

ním, česnekem, hořčicí a solí, tak 

aby nám vznikla kompaktní hmota.  

Strouhankou zahustíme dle potře-

by, případně rozředíme mlékem. 

Z připravené směsi uděláme 2 šiš-

ky, potřeme rozšlehaným bílkem 

a dáme do pekáčku, který jsme 

vyložili plátky slaniny tak, aby pře-

sahovaly okraje nádoby, podlijeme 

vodou a za občasného podlévání 

šťávou upečeme. 

Šťouchaný brambor s jarní ci-

bulkou

1 kg brambor, sůl, máslo, 2 cibule, 

svazek zelené jarní cibulky

Příprava:

Uvařené osolené brambory ještě 

horké ušťoucháme a smícháme 

s na másle se zkaramelizovanou 

cibulí a nasekanou zelenou jarní 

cibulkou.

citronový cheesecake s lístkem 

máty

150 g rozdrcených máslových su-

šenek, 75 g rozpuštěného másla, 

500 g plnotučného krémového sýra, 

150 ml zakysané smetany, 200 g 

cukru moučka, citronová kůra, va-

nilkový cukr, 1 lžička citronové, šťá-

vy, 3 vejce 

Příprava:

Rozpuštěné máslo smícháme 

s drcenými sušenkami, vložíme je 

do máslem vymazané dortové 

formy a utemujeme např. sklenič-

kou. Krémový sýr jemně smícháme 

s cukrem, vejci, smetanou a citro-

novou kůrou a šťávou , vanilkovým 

cukrem a nalijeme na sušenkový 

základ. Dáme péci do předehřáté 

trouby (160 stupňů) na cca ½ ho-

diny. Po vychladnutí podáváme 

ozdobené s lístky máty. 

Dodrou sportovní chuť přeje

Šéfkuchař V. Znoj 
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Jak na To 
Hovno

 Měl jsem to potěšení být přímým 

účastníkem ZOH ve Vancouveru. 

Bylo to úžasné! Viděl jsem na vlast-

ní oči krásně vypracovaná těla, 

toužící po drahých kovech. Dnes 

už mohu prozradit pravý důvod 

mé účasti na olympiádě. Byl jsem 

totiž šéfkuchařem našeho týmu. Pro 

účastníky důležitých závodů či zá-

pasů nemůže být nic horšího, než 

neznámá strava, o které nevíte, co 

s vámi udělá. A protože jsem našim 

sportovcům velice fandil, řekl jsem 

si, že jim trochu pomůžu. 

Vytvořil jsem pro ně nový „nezjisti-

telný“ doping, o kterém nebudou 

vědět ani samotní sportovci. Celý 

trik spočíval ve speciálním menu, 

které když se podá v pravou chvíli, 

udělá skutečné sportovní zázraky. 

Mnou ordinovaná strava totiž pro-

jde velmi rychle tělem a zůstane 

viset ve střevech. A v okamžik startu 

začne velmi intenzivně pracovat 

ve prospěch závodníka. Po startu 

se urychlí metabolismus a polévka 

(zelňačka s čabajkou) přinese prv-

ního poslíčka. Je to prdeček jako 

drobeček. Pak se chvíli nic neděje, 

ale za okamžik se celý obsah střev 

(sekaná nadýchaná mladou ka-

pustičkou se šťouchaným brambo-

rem a jarní cibulkou) citelně hýbne. 

Tento pohyb směřující z těla pocítí 

náš závodník velmi intenzivně, ne-

boť první článek stolice je pevný 

a tvrdý (říkám mu varovný špuntík), 

ale hned za ním následuje smršť 

tzv. neřízených broků. Tento zničují-

cí tlak je tak mohutný, že každého 

závodníka doslova donese do cíle 

a jeho touha po dosednutí na pr-

kénko mu tak přinese i zaslouženou 

medaili. 

Kdo ale nepapá polívčičku, nemá 

to prdečkové varování, a tak ho 

broková palba překvapí v nejmé-

ně vhodnou chvíli. Závodník pak 

během jízdy zpravidla padá, aby 

zakryl, že to (se) posral. Pokud rov-

nou neprosere svůj start. 

Když se ohlédnu za olympiádou, 

byla z mého pohledu velmi úspěš-

ná. A nikoho asi nepřekvapí, že 

nejlepším jedlíkem byla Martina 

Sáblíková. Zato hokejisté nad mým 

„meníčkem“ leckdy ohrnovali nos.

No, zkuste to taky a vidíte, že to 

opravdu funguje:

zelňačka s klobásou

1 cibule, 400 g kyselého zelí, 250 g 

dobré čabajky, 30 g sádla, mletá 

sladká paprika, bobkový list, kmín, 

pepř, sůl, masový vývar,  zakysaná 

smetana

Příprava:

Cibuli nakrájíme, osmahneme 

na sádle v hrnci, přidáme nakrá-

jenou čabajku, opečeme a zaprá-

šíme paprikou. Zalijeme horkým 

masovým vývarem, přidáme po-

krájené a vymačkané zelí, bobko-

vý list, kmín a vše necháme vařit 

do změknutí. Opepříme a podle 

potřeby dosolíme. Polévku zjemní 
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MaSOPuST 
13. Února 2010 se na mnoha místech naší vlasti 
se slavil masopust a Toi Toi byly u toho. 

kadaň

V deset hodin dorazily masky průvodem ke kadaňské radnici a ar-
máda pod velení dobrého vojáka Švejka vyžádala povolení staros-
ty k nevázanému masopustnímu veselí. Když maškary získaly klíče 
od města, vyrazilo se na Střelnici, kde Chomutovští ostrostřelci před-
vedli svůj třaskavý program. Další zastávka byla u mlýna, lid se tu 
rozloučil se zimou a zlikvidoval nevlídnou Moranu. Nejdřív ji upálili, 
pak utopili a nakonec ještě pro jistotu několikrát zastřelili. Další pouť 
k Františkánskému klášteru byla ve znamení plenění, koledování 
a vůbec zlobení slušných spoluobčanů. K této zlotřilé činnosti maš-
kar vyhrávaly svorně kapely Brass Band, Švejk Šraml a Motovidlo. Prů-
vod i čumily bavily klauniády a taškařice divadla Bezevšeho 
Ve františkánském klášteře pokračoval program s ukázkami starých 
řemesel a ochutnáváním zabíjačkových dobrot až do tmy. K pití 
byly všechny myslitelné tekutiny od medoviny, přes svařák a pivo až 
po destiláty. Následkem této konzumace zaznamenaly místní ordi-
nace výrazný úbytek případů nachlazení. O hudební program se 
staraly výše uvedené kapely, posílené o Pražský pouťový orchestr, 
kterým vydatně pomáhaly se zpěvem i rozjařené masky. I na ně na-
konec došlo – po bleskové mobilizaci a krátkém útoku na veřejnost 
se zvolila nejlepší maska.  
Po setmění areál františkánského kláštera osiřel, veselí však pokračo-
valo v mnoha nálevnách a osvěžovnách až do pozdních nočních 
hodin. Ne náhodou České dráhy na tento den připravili speciální 
jízdní řád.

malá STrana
Masopustní pochod odstartoval před hospodou U černého vola na Lo-
retánském náměstí. Žertovný projev starosty Prahy 1 Filipa Dvořáka kladl 
důraz na mravnost a počestnost, masky musely slavnostně slíbit, že se 
po cestě budou chovat slušně.
Tento zajisté bohulibý úmysl komplikovaly povinné „aklimatizační“ za-
stávky u několika hospod. Před jednou z nich starosta Dvořák oddal 
pár zamilovaných masek, jejichž „manželský svazek“ měl ovšem trvat 
naštěstí jen po dobu trvání masopustního veselí. Morálku průvodu 
rozhodně posílil zpěv písně Ach synku, synku před sochou prezidenta 
Masaryka. K pochodu vyhrával tu Pražský pouťový orchestr, onde tým 
bubeníků, díky nimž tanec masek chvílemi připomínal karneval v Riu.
Když procesí maškar dorazilo na Kampu, bylo už dokonale aklimatizo-
váno na slunečné, leč chladné počasí. A tak když mělo dojít na od-
střel posledního pražského medvěda, dostal brtník milost a mohl se 
s ostatními věnovat polykání dobrot. A že jich bylo: koblihy, grog, svařák, 
medovina, guláš, perníčky, jitrnice, pečené prase, domácí sýry, pivo, 
trdelníky, pikle...
K tanci, poslechu a juchání vyhrávaly Dívčí šraml, Hogo Fogo, Romano 
Trajo a Rock‘n‘roll Gang.
Když po 18té hodině Kampa utichla, mohla se městská část Praha 1 
spolu se Sdružením občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, městskou 
policie a Sdružením výtvarníků Karlova mostu, kteří společně masopust 
pořádaly, spokojeně odebrat do hajan. 

MiSTROVSTVí SVĚTa V CyKLOKROSu TÁbOR 2010
Poslední lednový víkend zachvátila Táborsko cyklokrosová horečka. Pen-
ziony a hotely v městě byly beznadějně plné, takže kapacitami museli 
pomoci blízké Bechyně, Soběslav či Týn nad Vltavou. Kyvadlová autobu-
sová doprava hustila diváky ze záchytných parkovišť do cyklokrosového 
areálu Komora a celkem se tu za oba dny sešlo 40 tisíc diváků. Mezi nimi 
nechyběl ani nejlepší cyklista ČR 2009 Roman Kreuziger. Své borce přijeli 
na MS 2010 podpořit fanoušci z celého světa! Už od pátku byly po městě 
k vidění desítky skupinek Belgičanů, kteří si přivezli do Čech kovové zvo-
ny, státní vlajky a čepice v kombinaci černé, žluté a červené barvy.
A po oba soutěžní dny se bylo na co dívat. Asi nejdramatičtější byl 
závod juniorů, kde do posledního kola usilovalo o prvenství několik 
závodníků. Tím nejšťastnějším byl nakonec k velké radosti domácích 
fandů nadějný Tomáš Paprstka.
Hlavní zájem ovšem přitahovala kategorie elite, kde měli naši vedle 
hvězdného Zdeňka Štybara ještě v ohni další želízka – Bínu, Dlaska, 
Zlámalíka či Šimůnka. Štybar se nenechal rozhodit defektem na startu 
a promyšlenou jízdou se propracovával postupně do čela. Na tech-
nicky náročné sněhové trati měl v polovině závodu už 20 vteřin ná-
skok, který si bezpečně pohlídal až do cílové rovinky. 
„Věřil jsem si, ale až tak hladký průběh závodu jsem nečekal,“ řekl 
bezprostředně po závodě novopečený mistr světa. 
Strhující spurt o bronz pak svedl Martin Bína se Svenem Nysem. Čtyři 
čeští reprezentanti se nakonec umístili v první desítce, to se nepoved-
lo ani jindy suverénním Belgičanům. Famózní úspěch české cyklokro-
sové školy!
Vysokou úroveň mistrovství ocenila i mezinárodní cyklistická unie (UCI). 
Její prezident Pat McQuaid, který na sobotní slavnostní večeři oficiál-
ně poděkoval za uspořádání táborského šampionátu, řekl: „Po spor-
tovní, divácké i organizační stránce to bylo skvělé mistrovství.“
mluvčí radnice Prahy 11 Andrea Wolfová. Problémy podle starosty 
Prahy 11 Dalibora Mlejnského nedělal ani hluk, který v centru starého 
Chodova dosáhl 42,9 decibelu (norma je 30 dB). Za vyšší hluk ovšem 

mohla blízká dálnice!
 Poslední zážitek si diváci připravili sami - chodovský kotel, který se 
složitě plnil více než čtyři hodiny, byl půl hodiny po koncertu bez pro-
blémů prázdný 

PRaŽSKÝ SPRiNT
Letošní klání Pražského sprintu se přesunulo z Hradčan na Strahov 
a závodům to určitě prospělo. Navíc se jel jako součást série Tour de 
Ski, a to znamenalo jediné – v Praze budou k vidění ty nejzářivější 
hvězdy světového běžkařského pelotonu!
Den před závodem pořadatelé na tiskové konferenci oznámili, 
že pražský Ski Sprint je dokonale připraven.  V den závodu rovněž 
všechno klapalo, speciálně zřízené autobusové linky 176 a 217 vozily 
diváky na zastávku Ski sprint, vzdálenou pouhých 100 metrů od zá-
vodiště. Na okruhu dlouhém 770 metrů s převýšením 25 metrů leželo 
čtyři a půl tisíce kubíků kvalitního sněhu. Minimální výška sněhu byly 
30 centimetrů, v lehce klopených zatáčkách dosahovala až jedno-
ho metru. Šíře osm metrů umožnila jednodušší předjíždění.
Leoš Mareš v doprovodném programu představil hvězdy ze Supers-
tar. Všechno klapalo, nálada výborná. 
A tak jediný, kdo zklamal, byl teploměr, který se tlačil nad nulu, a díky 
tomu sníh na trati připomínal spíše kaši. Někteří závodníci na to brb-
lali, někteří (Italové) dokonce protestovali. A z těch, kteří na to ne-

koukali a závodili, byli nejlepší v ženách Ruska Natalia Korostělevo-
vá a v mužích Švéd Emil Jönsson. Z našich závodníků udělal životní 
výsledek Dušan Kožíšek, který za jásotu diváků skončil čtvrtý, když 
ještě pár set metrů před cílem vedl. Neztratil se ani Martin Koukal 
na devátém místě.  Závod se naopak nepovedl Norovi Northugovi, 
který skončil 45. a ztratil dosavadní vedení v Tour. 
Lukáš Bauer, pro kterého sprint opravdu není jeho šálek kávy, ko-
mentoval svůj výkon slovy: „Měl jsem klasické problémy na sprintu 
- vyjedu, chci jet rychle, ale tím, jak se to hrabe, tak mi to nejede. 
A najednou tu byl kopec do cíle a já měl pocit, že jsem se ještě ani 
nerozjel.“ Přesto se tento borec v následujících závodech Tour de 
Ski rozjel nadmíru parádně a celou sérii nakonec podruhé v životě 
vyhrál!

masopust v lidovém kalendářním cyklu doba od Tří králů do začát-
ku velikonočního půstu. Nejspíš souvisí s předkřesťanskými obřady 
na oslavu konce zimy a začátkem jarních zemědělských prací. 
Bývá provázen průvody masek a karnevalem. Dnes se jako maso-
pust (nebo karneval) označuje zejména masopustní veselí (nářeč-
ně masopust, šibřinky, fašank, ostatky aj.). 

VÝSLEdKy: 
ELiTE: 1. Štybar (ČR) 1:08:58, 2. Vantornout -21, 3. Nijs (oba Belg.) -38,  
4. Bína (ČR) -40, 5. Mourey (Fr.) -56, 6. Zlámalík (ČR) -1:02, 7. Heule (Švýc.) 
-1:07, 8. Šimůnek (ČR) -1:18, 9. De Knegt (Niz.) -1:49, 10. Wellens (Belg.) 
-2:13, ...29. Ausbuher -3:52, 33. Bambula -4:21, 38. Dlask (všichni ČR) -4:57.
Pořadí zemí: 1. ČR 11 bodů, 2. Belgie 15, 3. Francie 30, 4. Švýcarsko 45, 
5. Itálie 56, 

ŽENy: 1. Vosová (Niz.) 42:59, 2. Kupfernagelová (Něm.) -45, 3. Van den 
Brandová (Niz.) -1:02, 4. Nash (ČR) -1:20... 28. Kyptová -5:00, 30. Havlíková 
-5:25, 33. Mikulášková -6:14, 34. Pirzkallová (všechny ČR) -6:15. 
Pořadí zemí: 1. Nizozemsko 13 bodů, 2. Francie 21, 3. Německo 43, 4. USA 
51, 5. Británie 53, 6. ČR 62.

JuNiOŘi: 1. Paprstka (ČR) 40:30, 2. Alaphilippe (Fr.) stejný čas, 3. Dolf-
sma (Niz.) -9, 4. Lasák (ČR) -19… 11. R. Polnický -1:01, ...16. Boroš -1:31,  
18. Nipl (všichni ČR) -1:40.
Pořadí zemí: 1. ČR 16 bodů, 2. Nizozemsko 17, 3. Francie 22, 4. Belgie 26, 
5. Německo 66.

u 23: 1. P. Szczepaniak 55:37, 2. K. Szczepaniak (oba Pol.) -20, 3. Jouffroy 
(Fr.) -21... 15. J. Polnický -1:53, 17. Petruš -2:09, 23. Nesvadba -2:52, 32. Hník 
-3:52, 35. Menger (všichni ČR) -4:32.
Pořadí zemí: 1. Polsko 8, 2. Belgie 31, 3. Itálie 37, 4. Nizozemsko 41,  
5. ČR 55.

VÝSLEdKy: 
výsledky ženy: 1. Korostělevová (Rus.) 2:45,7, 2. Brunová-Lieová (Nor.) 
-0,9, 3. Procházková (SR) -2,2, 4. Follisová (It.) 2,7, 5. Saarinenová (Fin.) 
-10, Fabjanová (Slovin.) -20,5, ...49. Nývltová, 54. Rajdlová, 58. Janečková 
(všechny ČR) - nepostoupily z kvalifikace.

výsledky muži: 1. Jönsson 2:26,5, 2. Hellner (oba Švéd.) -3,8, 3. Östensen 
(Nor.) -3,0, 4. Kožíšek (ČR) -3,6, 5. Peterson (Švéd.) -3,8, 6. Newell (USA) 
-6,7, ....9. Koukal - vypadl v semifinále, ...60. Bauer, 61. Jakš, 64. Razým, 69. 
Šperl, 81. Magál (všichni ČR) - nepostoupili z kvalifikace.
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SouTěŽní 
HoroSkoP

Pro narozené ve znamení

olympiády
Myšlenka FAIR PLAY je pro vás natolik krás-
ná, že ji uplatňujete i ve svém životě. Také 
jste pevně přesvědčeni o platnosti hesla 
– není důležité zvítězit, ale účastnit se. Není 
tedy divu, že jste tak nějak vypadli ze světa 
výběrových řízení a s nimi spojených velkých 
zakázek. Naštěstí je tento svět natolik široký 
a pestrý, že určitě brzy seženete uplatnění 
jako je vedoucí kroužku dovedných rukou či 
krajský metodik sborové recitace neslyšících.

volného trhu
Nebojíte se jakékoli konkurence, protože se 
neštítíte žádné práce. A práce se nebojíte, 
protože máte dvě dělné ruce a na každé 
z nich pět prstů. A za to se dá pořídit spousta 
věcí, při troše šikovnosti, vytrvalosti a fištrónu 
prakticky všechno. Od hnědouhelných pán-
ví až po Štrbské pleso. V lepších salonech 
ovšem dávejte k lepšímu, že k vašemu ex-
celentnímu postavení a nepřehlédnutelné-
mu majetku vám pomohla neviditelná ruka 
trhu. 

Hodnotné výhry
Šance získat jako bonus kvalitní soupravu 
kuchyňského nádobí nebo sportovní tašku 
s velkými bočními kapsami vás vždy znovu 
zmobilizuje k objednání jakéhokoli množ-
ství spotřebního zboží na dobírku. Na rozdíl 
od vašeho okolí vám však nepřijde divné, že 
za objednání pěti notebooků jste získal čtyři 
navigace zdarma, zatímco koupě tří bazénů 
vám poskytla navigace pouze dvě. A není 
divu, na podobné myšlenky prostě nemáte 
čas - v tomto okamžiku totiž zrovna sháníte 
nějaký objednávkový katalog. 

Svádění
Už dávno víte, že erotické úspěchy nezíská-
te jako jelen v říji – tedy největšími parohy. 
Mnohem větším dráždidlem pro opačné 
pohlaví bude vaše postavení. Zrovna tak 
nemusíte halasně vytrubovat do světa své 
bezpochyby skvělé statistiky (přímé zásahy 
případně asistence), mnohem efektivnější 
je na okamžíček nechat vykouknout zpod 
rukávu od Armaniho své Rolexky nebo se 
v pravý čas mihnou kolem vyvolené kořisti 
v novém Maserati. 

znalostí
Už ve škole jste byli nejlepší a zůstalo vám 
to i v zaměstnání. Je tedy těžko pochopitel-
né, že váš partner vás má za celoživotního 
troubu. Přitom vašich vědomostí si každý váží 
a vy jste vždy připraveni úspěšně poradit 
svým bližním při řešení i těch nejsložitějších 
křížovek a doplňovaček. Odměnou za vaše 
celoživotní úsilí ovšem nikdy nebudou šes-
timístné cifry na kontě, ale nejspíš nějaká 
hezká kniha, v lepším případě encyklopedie 
od AZ kvízu. 

extraligy
Už od mládí jste patřili mezi štiky v rybníce, 
a tak by možná mohlo někoho překvapit, 
že hlavních životních úspěchů jste dosáhli 
díky kapříkům. Skutečně významného hráče 
na poli sportu z vás však udělalo až poznání, 
že v této hře nejde jenom o titul, ale hlavně 
o pomoc potřebnému, který zas pomůže 
vám, až to budete potřebovat. Brzy také od-
halíte, že tato branže je v podstatě charitou, 
ve která jde o peníze vždycky až na prvním 
místě.  

nejvyšších zisků
Dávno jste pochopili, že skutečně kvalitní zisk 
je ten, který není spojen se slovem risk. A tak 
na rozdíl od hazardérů se nezabýváte něja-
kou výrobou natož obchodováním na burze, 
ale cílevědomě investujete do státní správy 
a zastupitelských orgánů. A jestli se nebojíte 
o své zisky podělit, očekávejte v blízké době 
zakázku budování říčního kanálu Odra 
-Labe tunelem přes Beskydy a Krkonoše 
nebo na výstavbu třípatrového podzemního 
letiště v blízkosti Ruzyně.

Hracích automatů
Vy jste vlastně symbolem novodobého don-
kichotství - máte totiž neustálou potřebu 
jít do soubojů, které nemůžete vyhrát. Tuto 
ušlechtilost by vám mohli závidět nejenom 
dnešní hamižní politici, ale i mnohdy tupě 
ziskuchtiví topmanažeři nadnárodních korpo-
rací. Svou dnes a denně složitější situaci však 
nezkoušejte řešit nějakou psychoterapeutic-
kou léčbou, vy musíte jednoduše sehnat něja-
kého dalšího kořena, který vám půjčí prachy! 
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OLyMPiÁda dĚTí a MLÁdEŽE LibEREC

PŘiJĎTE Si ZaFaNdiT Na EWH

Zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské 
vesnici, složení olympijské přísahy a hlavně sportovní klání, to vše mohli zažít 
vybraní žáci ze všech krajů české republiky na Olympiádě dětí a mládeže. 
Soutěžilo se v kategoriích mladší a starší žáci. Na rozdíl od té skutečné zim-
ní olympiády se zde netužilo jen tělo, ale i duch. Vedle devíti sportovních 
disciplín (alpské lyžování, běh na lyžích, biatlon, lední hokej, krasobruslení, 
rychlobruslení, severská kombinace, skok na lyžích a snowboarding) zde 
proběhly i taneční, výtvarné či fotografické soutěže. 
ODM je projektem Českého olympijského výboru, který ke spolupráci vybírá 
jako pořadatele jednotlivé krajské úřady. ODM letos našla významnou pod-
poru i u hejtmanů krajů, kteří spolu se svými reprezentanty vyslali jako vedou-
cí výprav rovněž vynikající sportovce. V čele krajských výprav tak figurovali 
například Pavel Ploc, Vladimír Martinec či Martin Hosták. 
Nejúspěšnějším účastníkem Her se stal kraj Liberecký, který získal celkem 
53 medailí. Zvítězil tak již počtvrté za sebou a spolehlivě obhájil roli favorita 
ziskem 24 zlatých, 16 stříbrných a 13 bronzových medailí. V celkovém bodo-
vání obdržel liberecký kraj 175 bodů.
Mezi vrcholy olympiády patřila soutěž hokejistů, která přinesla strhující finále 
mezi Zlínským a Moravskoslezským krajem v Tipsport aréně. Zlínští na ces-
tě do finále ani jednou neprohráli a v žádném zápase nedostali více než 

jeden gól, přesto se ze zlata radovali borci z Moravskoslezského kraje díky 
vítězství 9:5.
„Výhru určitě oslavíme, i když jsme si tady prožili i nějaká zranění a bolístky,“ 
svěřoval se kapitán vítězů a zároveň nejlepší obránce turnaje Jan Štencel.
Nejúspěšnějším sportovcem her se stal dvanáctiletý Matouš Bělohorský z Li-
berce, který získal v rychlobruslařské soutěži všech pět zlatých medailí! 
„Vůbec jsem to nečekal,“ okomentoval svůj triumf Matouš. „Všichni mi říkali, 
že nejdůležitější je start. Tak jsem se pokaždé snažil vyrazit jako první, a když 
se někdo za mnou blížil, tak jsem přidal.“ Že by tu vyrůstal následovník Erica 
Heidena či Martiny Sáblíkové?
Cenu Fair play olympiády obdržel trenér biatlonové výpravy Jihomoravské-
ho kraje Vít Effenberk za gesto při závodu s hromadným startem. Na startu 
mladších žákyň se zlomilo vázání Tereze Papouškové ze Středočeského kra-
je a trenér Effenberk jí neprodleně poskytl svou lyži.
Úžasná sportovní atmosféra prodchnutá ideou fair play určitě přinesla všem 
účastníkům nezapomenutelné zážitky. Ti mladší si ji budou moci zopakovat 
na ODM 2012, na jejíž pořadatelství už dnes kandidují kraje Karlovarský, Ús-
tecký a Moravskoslezský.

EWH je již zaběhlou zkratkou pro Electric Wheelchair Hockey, což je ang-
lický výraz pro florbal na elektrických vozících. Tento sport je určen pro lidi, 
kteří ke svému životu používají elektrický invalidní vozík, a to kvůli vrozenému 
nebo získanému pohybovému omezení například následkem úrazu.
Pojďme si udělat trochu hlubší exkurzi do tohoto zatím nepříliš známého 
sportu. Hra je svými vlastnostmi velmi podobná klasickému florbalu. Je urče-
ná lidem, kteří nemají dostatek fyzických dispozic k tomu, aby si mohli vybírat 
mezi více kolektivními sporty. EWH jim nabízí plnohodnotné zapojení do hry.
Složení týmu:
H-hokejka: Nazývá se tak hráč, který ke hře používá klasickou florbalovou 
hůl. Pokud hráč nemá pevný stisk v dlani a hokejku proto přirozeným způ-
sobem neudrží, připevňuje se hokejka k ruce obinadlem. Hráč s H-hokejkou 
na hřišti ovládá míček, nahrává spoluhráčům, dává branky - tak, jak je ob-
vyklé v běžném florbalu.
T-hokejka: Tuto úpravu používá hráč, který není fyzicky schopen držet 
v rukou klasickou florbalovou hůl, hokejka je proto pevně připevněna 
na přední část vozíku. Hráči s T-hokejkou vytvářejí bloky jak v obranné, 
tak v útočné fázi. Není již zvláštností, že se tomuto postu věnují i hráči, kte-
ří ovládají svůj vozík ústy. I proto je EWH naprosto jedinečným sportem. 

Brankář: Brankářem může být pouze hráč s T-hokejkou. Gólům zabraňuje 
pohybem vozíku. 
Rozměry hřiště: 24 x 14 až 26 x16 m
V České republice jsou čtyři týmy, které se věnují tomuto sportu: REJNOCI 
Zlín, EWSC Praha, SNOW WOLVES Janské Lázně a nováček soutěže CAVALI-
ERS Praha, který je zároveň pořadatelem 1. kola české EWH ligy 2010. 
„Tým Cavaliers je novým seskupením již zkušených hráčů, kteří buď odešli 
z již existujících týmů, nebo se sportem začali po delší pauze,“ prozradil nám 
Václav Uher z Flor-in, o. s., sdružení, které zajišťuje chod týmu. „ První kolo 
EWH ligy je první sportovní akcí týmu Cavaliers, ve kterém máme možnost 
překvapit své soupeře. Ligová soutěž bude také cennou přípravou meziná-
rodní turnaj, který chystáme na konec srpna.“ 

Pokud chcete tento unikátní sport vidět na vlastní oči, je 1. kolo EWH ligy 
ideální příležitostí. Stačí si zapamatovat následující dva řádky:

kdy: 20. 3. 2010 od 10:00 do 18:00 
kde: Sportovní tělocvična TJ Pankrác, 
Lomnického 1, Praha 4

Přijďte si zafandit!

ZLaTÁ LyŽE VE STíNu
 Tak trochu ve stínu olympijských her ve Vancouveru a bez před-
cházejícího lesku v podobě startu nejlepších světových běžců se 
odehrál 72. ročník mezinárodní Zlaté lyže Českomoravské vrchovi-
ny, který je součástí kontinentálního seriálu Slavic Cup. Letos nebylo 
po dlouhé době Nové Město na Moravě zařazeno do Tour de Ski 
a nevešlo se ani do kalendáře Světového poháru. Přesto se na star-
tu sešla solidní konkurence 86 běžců a 40 běžkyň ze tří zemí. Hlavním 
bodem programu v 72. ročníku Zlaté lyže Českomoravské vysočiny 
byl stíhací závod na 7,5 + 7,5 kilometru, který vyhrál Petr Novák z Duk-
ly Liberec. Ve stíhacím závodě žen na 5 + 5 kilometrů byla nejrychlej-
ší Polka Martyna Galewiczová. Novák tak navázal na svoje sobotní 
vítězství ve volném závodě na 10 kilometrů a po tříleté přestávce 
získal už podruhé Zlatou lyži. Vstupné na všechny závody 72. ročník 
Zlatá lyže / FIS Slavic Cup bylo pro všechny návštěvníky zdarma.

  
VÝSLEdKy ZLaTÁ LyŽE V NOVÉM MĚSTĚ Na MORaVĚ: 
Muži – stíhací závod na 7,5 + 7,5 km: 1. Novák (Dukla Liberec) 40:22,9, 2. 
Michalek (Pol.) -2,6, 3. Rykr (Dukla Liberec) -9,2, 4. Kupilík (Dukla Liberec) 
-47,5, 5. Augustiňák (SK Nové Město) -1:19,5, 6. Stec (Pol.) -1:55,4.

Ženy – stíhací závod na 5+5 km: 1. Galewiczová (Pol.) 30:36,6, 2. Morav-
cová (SKP Jablonec) -9,9, 3. Johansenová (SR) -14,3, 4. Chrástková (SK 
Nové Město) -34,1, 5. Grohová (Vrchlabí) -38,9, 6. Kadrmanová (Vella 
Trutnov) -41,1.
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Zveme Vás
Mezinárodní demonstraãní veletrh
strojÛ a zafiízení pro tûÏební prÛmysl,
úpravnick˘ prÛmysl a stavebnictví
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Nápověda: Olim, Orain, Teuva
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