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Zápisník
Tónů raději
pět a noční
ticho, klid, mír

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Vladislav
Treťjak si užívá léčebného pobytu
v Mariánských Lázních. Lidé ho
mohou zahlédnout na kolonádě i
při procházkách městem. Dres
Sborné ani CSKA Moskva sice už
dávno neobléká, přesto se jeho ži-
vot stále kolem hokeje točí.

Není divu, že si chce vyšetřit
chvilku a zajet se podívat na zápas
do Karlových Varů. A jaký zápas by
Vladislav Treťjak nejraději viděl?
„Zajímá mě, jaká je úroveň české-
ho juniorského hokeje. Ještě ne-
vím, jestli se pojedu podívat na ex-
traligu, nebo na některý zápas juni-

orské Kontinentální hokejové ligy.
Uvidíme, rád bych viděl oboje,“
prohlásil Vladislav Treťjak.

Muž, který se může chlubit vítěz-
stvím v anketě o nejlepšího světo-
vého brankáře, desítkou titulů svě-
tových šampiónů i třemi zlatými
olympijskými medailemi, už bran-
kářskou výstroj neobléká.

Vyzkoušel ve zdraví roli obránce
To ale neznamená, že by na ledo-
vou plochu zanevřel. Nedávno při
40. výročí zápasu s Kanadou se
představil v exhibičním utkání v
roli obránce. Legendární brankář s

úsměvem prozradil, že se mu gól
dát nepodařilo. „Hlavně že jsem to
přežil ve zdraví,“ zažertoval.

„Za posledních 15 let jsem stál
na ledě pouze dvakrát,“ neskrýval
Treťjak. Ten je prezidentem Hoke-
jového svazu Ruska, poslancem
Dumy, členem výboru tělovýcho-
vy a sportu a Mezinárodní hokejo-
vé asociace. Rusko zastupuje i v
Mezinárodním olympijském výbo-
ru.

Kteří českoslovenští hokejoví re-
prezentanti ho nejvíc dokázali po-
trápit v dobách jeho aktivní karié-
ry? Jako první vysloví jména Ivana
Hlinky a Vladimíra Martince. „Dů-
kladně jsem se na ně připravoval,
studoval jejich styl hry. Českoslo-
venské družstvo bylo naším největ-
ším soupeřem.“

Vladislav Treťjak říká, že má vel-
mi dobré vztahy s řadou bývalých

českých a slovenských hokejistů.
„Přátelíme se, máme tak dobré
vztahy jako nikdy předtím,“ podo-
tkl.

Jasno má i v tom, kdo je v sou-
časné době nejlepší český hráč.

„Jágr, pochopitelně,“ nezaváhal s
odpovědí. „Je to jedinečný hráč. Ši-
kovný a sympatický člověk. Osob-
ně ho znám, já ho považuji za su-
perhvězdu.“

Hokej je podle Treťjaka v Rusku
stále nesmírně populární. „Celá
země sleduje přípravu našeho

týmu na mistrovství světa i zimní
olympijské hry v Soči,“ pozname-
nal.

Odpovědi, koho ze současných
brankářů považuje za svého ná-
stupce, se dokáže s úsměvem vy-

hnout. „Byl bych
rád, kdyby to byl
můj vnuk Maxim
Treťjak. Je mu šest-
náct let, hraje ligu za
CSKA. Radost mi
dělá celá řada mých
bývalých žáků, které
jsem učil ve své bran-

kářské škole.“
Řeč přišla i na výluku v NHL a

na Rusy, kteří se načas vrátili do
ligy. „Jsou to profesionálové, kteří
potřebují hrát. Pečlivě je sleduje-
me, jsou to kandidáti do národní-
ho mužstva pro olympiádu.“

Michal Houdek

KARLOVY VARY Nejnadanější žáci
základních škol i středoškoláci z ce-
lého kraje si dali včera ráno sraz v
krajské knihovně. Konal se tam
čtvrtý ročník logické olympiády,
kterou pořádá
Mensa ČR. Sto dva-
cet karlovarských
„mozků“ vyplňova-
lo celé dopoledne
testy, které ukazují
míru jejich vrozené
inteligence.

„Jsou nastaveny tak, aby nikdo
nedokázal odpovědět správně na
všechny otázky. Je to proto, aby
vznikla nějaká hodnotící stupnice
a ukázala na ty nejlepší v logickém
myšlení,“ vysvětlil Petr Čavojský,
první místopředseda Mensy ČR,
která olympiádu pořádá.

Testy, kvůli nimž žáci do knihov-
ny přijeli, nekolují po internetu a
nelze se na ně naučit. Jejich autory
jsou členové Mensy ČR. Úspěšnost
při jejich vyplňovaní je podle karlo-
varského místopředsedy zhruba se-
dmdesátiprocentní. Ti, kterým se
včera dařilo nejlépe, postoupili do
celorepublikového finále. Loni v
něm obstála Nora Prokešová z kar-
lovarské Základní školy Dukelských
hrdinů, která byla nejlepší žačkou
mezi dětmi z prvního stupně.

„Na to, jak malý jsme kraj,
máme velice dobrou procentuelní
úspěšnost. Každý rok se nám navíc
hlásí víc a víc zájemců. Karlovarský
kraj má potenciál, ale nevyužívá ho

a nechává mladé lidi utíkat pryč,“
řekl Ronald Němec, předseda karlo-
varské Mensy.

Organizátoři, kteří olympiádu
pořádají, se snaží dětem vysvětlit,

že inteligence by neměla sloužit
pouze jim samým, ale celé společ-
nosti, a to na principu solidarity.
Ačkoli je to právě v Karlovarském
kraji dost těžké.

„Společnost je velmi materiálně
zaměřená, přičemž největším kom-

pasem jsou peníze. Náš kraj je při-
tom nejmenší, jsou v něm nejnižší
platy a nejtvrdší životní podmín-
ky,“ zhodnotil předseda.

Logická olympiáda se koná ve
všech krajích České republiky. Kar-
lovarská skupina Mensy ji pořádá
díky penězům od sponzorů, za
něž si nadaní olympionici domů
odnášejí jako poděkování tablety
nebo třeba čtečky knih. „Školy už
o soutěži vědí a nacházejí v ní smy-
sl. V tuto chvíli se snažíme získat
prestiž, protože by do budoucna
mohla být vodítkem pro rodiče.
Díky ní by viděli, která škola umí
schopnosti dětí opravdu rozvíjet,“
uvedl Ronald Němec.

Jana Plechatá

Krátce
KARLOVY VARY

Neublížila mu zbraň,
ale alkohol
Karlovarská záchranka vyjíždě-
la v noci na včerejšek do Maja-
kovského ulice k neznámému
muži, který podle hlášení na
lince 112 utrpěl střelné poraně-
ní hlavy. Zraněného převezli
do karlovarské nemocnice. Po
jeho výslechu se nakonec uká-
zalo, že si ublížil v opilosti a
zbraň v tom roli nehrála. „S po-
vrchovým poraněním hlavy po-
sádka převezla muže do karlo-
varské nemocnice k dalšímu
ošetření,“ přiblížil Alexandr
Vondráček, mluvčí krajské zá-
chranné služby. Kriminalisté
zjistili, že si muž ublížil sám.
Byl totiž silně opilý a zranil se
při pádu na zem. „Zbraň, která
byla u muže nalezena, je airsof-
tová pistole, s jeho zraněním ni-
jak nesouvisela,“ vysvětlil mluv-
čí policie Pavel Valenta. (vsl)

SOKOLOV

Seniorka prokoukla
připravený podvod
Seniorka ze Sokolova svojí du-
chapřítomností překazila dob-
ře připravený podvod. Nezná-
mý muž jí koncem října volal
domů, nepředstavil se a hned
se začal zajímat, jak se žena
má. „To jsi ty?“ ptala se paní v
domnění, že jí volá její bratr.
Podvodník přitakal, že ano. Ná-
sledně seniorce začal povídat,
že je v Karlových Varech a zrov-
na má možnost výhodně kou-
pit auto a potřebuje proto pení-
ze. Zajímal se tedy, kolik peněz
a jak rychle by mu mohla půj-
čit. Když mu žena odpověděla,
že doma peníze nemá, byl do-
konce ochoten pro ni poslat
taxi, aby si peníze mohla vy-
zvednout. „Seniorka pojala po-
dezření, že hlas v telefonu
není jejího bratra a nakonec te-
lefon muži položila,“ popsala
mluvčí sokolovských policistů
Kateřina Böhmová. Seniorka
ihned poté zavolala svému sku-
tečnému bratrovi a ověřila si
tak, že její předpoklad byl
správný. S podivnými telefoná-
ty se svěřila své vnučce, ta oka-
mžitě zavolala na linku 158 a
vše ohlásila. (vsl)

P ro jedny málo, pro dru-
hé moc. Pokud jste si až
doposud jako obyvatelé

venkova mysleli, že vaše vesni-
ce je zaručeně tím největším
Kocourkovem na světě, považ-
te, do jaké situace se dostali
lidé v Sokolově. Vedení tamní-
ho kulturního domu nechalo
na náměstí Budovatelů posta-
vit novou atrakci - zvonkohru,
která bude denně od 8 do 18
hodin chrlit všemožné melo-
die. A nyní se přesuňme o pár
desítek metrů dál - na Staré ná-
městí. Lidé, kteří bydlí kousek
od jeho dominanty, kostela
svatého Jakuba, doručili rad-
ním petici proti neustálému
bimbání z jeho věžních hodin,
které jim ruší klidný spánek.
Zvonkohra stála 600 tisíc, digi-
tální stroj do věžních hodin by
stál 160 tisíc, ty ale město
nedá. Jak asi musí teď petiční-
ci ze Starého náměstí nenávi-
dět zvonkohru? Jistě by raději
oželeli pár zvonů a ochudili se
tak o brilantní oktávu, jen aby
měli v noci klid. Že pentatoni-
ka není nic špatného, vědí
mnozí. Nejlidnatější národ svě-
ta si přece pobrukuje melodie
právě v ní. Jeden z nejúspěšnějších hokejistů všech dob,

proslulý brankář Vladislav Treťjak, popíjí v těchto
dnech minerálku v Mariánských Lázních. Léčí se tu po
nedávné operaci ledvinových kamenů.

„Testy jsou nastaveny tak, aby
nikdo nedokázal odpovědět
správně na všechny otázky.“
Petr Čavojský, místopředseda Mensa ČR

Jana Plechatá
redaktor
MF DNES

SOKOLOV Neobvyklá petice dora-
zila na sokolovskou radnici. Au-
torkou je Lenka Stowasserová a
stěžuje si na neustálé bimbání
věžních hodin z kostela svatého
Jakuba na Starém náměstí. Žena
bydlí poblíž a rozčiluje ji, že kvůli
hlasitému zvonu nemůže večer
usnout.

Narychlo tedy sehnala asi dva-
cet podpisů sousedů, kteří bydlí
ve stejném vchodě. „V noci je vy-
zvánění zbytečné a
obtěžující. Musí se
to řešit,“ apeluje Sto-
wasserová.

Jenže zastupitelé,
kterým se petice do-
stala na stůl, se jí vy-
smáli. Téma je vylo-
ženě zaujalo, proto-
že diskuse se protáh-
la na téměř půl hodi-
ny. Mnozí si dělali z
protestu legraci.

Rudolf Macháček třeba navr-
hoval, aby město přeložilo želez-
nici jinam, protože vlaky na kole-
jích duní. A jemu že vadí poblíž
domu tenisové kurty a pinkání
míčků.

Jiní se Stowasserové zastávali.
„Je to fakt nepříjemné. Zvonění v
noci je šílený přežitek. A jestli pat-
ří ke koloritu města, tak ke kolori-
tu patří i karbidka a můžeme
tedy šňupat karbid,“ prohlásil Lu-
děk Barvínek.

Pak zastupitelé debatovali,
jestli lze zařídit, aby hodiny bim-

baly jen ve dne. Došli k závěru,
že ne, přestože se objevily hlasy,
že by stačilo nastavit mechaniku
a vrazit do stroje jednoduchý ko-
líček za pár korun.

„Podle odborníků není stroj
schopen zvonit jen ve dne. Muse-
li bychom koupit nový digitální
za 160 tisíc korun,“ zjistil ředitel
Sokolovských technických slu-
žeb Jaromír Dvořák. Zastupitel
Jiří Pöpperl vtipkoval, že kolíček

by mohli do hodin za-
strčit každý večer
sloužící strážníci.

„Já nad touto disku-
sí žasnu. Pokud se
tím vážně zabýváme,
tak chci, aby město
zařídilo, že na Staré
Ovčárně, kde bydlím,
nebude kokrhat ko-
hout,“ prohlásil zastu-
pitel a zároveň

hejtman Josef Novotný.
Nakonec při hlasování nepro-

šel žádný z navrhů, které by vyšly
signatářům petice vstříc. Barví-
nek marně navrhoval, aby se v
rozpočtu objevily peníze na úpra-
vu hodinového stroje. „Schvaluje-
me tu mnohem nesmyslnější vý-
daje,“ argumentoval. A konat se
nebude ani anketa na téma,
komu vadí bimbání hodin v noci.

Lenka Stowasserová je zklama-
ná. Zastupitelé by podle ní měli
hájit zájmy občanů, a ne se jim
posmívat. „Je to smutné.“

Bohumil Zeman
Zábava i poučení Školáky z regionu logická olympiáda zajímá, o klání
je každoročně velký zájem. Foto: Václav Šlauf, MF DNES

» Jágr je jedinečný hráč. Šikovný
a sympatický člověk.
Osobně ho znám, já ho považuji
za superhvězdu.

Proslulý brankář v lázních Vladislav Treťjak,
někdejší zásadní opora sovětské hokejové
reprezentace, se léčí po operaci ledvinových
kamenů v Mariánských Lázních. Na západ Čech
dorazil se svou manželkou Taťánou. Zajímá se o
český hokej, rád by viděl některé zápasy v
Karlových Varech. Foto: Martin Stolař, MF DNES

„Pokud se tím
vážně zabýváme,

tak chci, aby
město zařídilo, že
na Staré Ovčárně,

kde bydlím,
nebude kokrhat

kohout,“
Josef Novotný

zastupitel a hejtman

Rád bych viděl juniory
i ligu, těší se Treťjak

Zastupitelé se vysmáli
petici proti bimbání hodin

Ukážeme, jak nám to myslí!
Logická olympiáda školáky baví


