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NAHLAS Petra Vondřicha

Poslední kovboj
„Měl by ses už konečně naučit vařit,“
řekla mi minulý týden vyčítavě už
poněkolikáté moje žena a já se
opět cítil dotčeně. Jak po mně
může chtít takové věci? Copak jsem
nějaký šéfkuchař? Kolik mých
mužských kamarádů a známých umí
asi tak vařit? Když jsem to druhý den
v Bistru Široká

Když
Široká

Když
začal vyprávět Foltýnkovi

s Petrem Vodseďálkem, zarazil jsem se uprostřed věty.
Právě jsem se totiž snažil najít pochopení u snad
dvou nejvyhlášenějších kuchařů a pekařů v mém
okolí! I když byli oba shovívaví a snažili se na svých
tvářích vyloudit chápavý pohled, bylo mi okamžitě
jasné, jak moc jsem se mýlil. Vařit umí totiž z chlapů
v mém okolí snad úplně každý. A jak! Jak se tedy
mohlo stát, že já ne? Proč mě vaření od nepaměti tak
bytostně nebaví? Proč mi přijde jen jako nekonečná
ztráta času? Těžko říct. Byly dokonce chvíle, kdy jsem
k nastartování své kuchařské kariéry měl celkem
blízko. To když jsem si koupil všechny kuchařky od
Jamieho Olivera. První skutečná pop star v tomto
oboru dokázala vzbudit nadšení dokonce i u takového
kuchařského ignoranta jako jsem já. Vzpomínám, jak
jsem si jeho kuchařkami plné cool fotek se zálibou
listoval a říkal si – tohle bych mohl zkusit uvařit,
tohle vypadá zajímavě. Nikdy na to ale nedošlo.
Proč? Přišlo mi to nakonec stejně komplikované
a zbytečné, jako se pokusit uběhnout maraton.
Aby bylo jasno – proti jídlu nic nemám, moc rád jím,
baví mě chodit do pěkných restaurací, rád píšu
o nových bistrech a obdivuju všechny, co umí vařit.
Ale nic z toho mě evidentně nepřinutí, abych sám
začal vařit. Je to stejné, jako s tím maratonem. Na ten
se také rád podívám a mám respekt ke všem, kteří ho
dokážou uběhnout. Ale tím to celé pro mě také končí.
Co s tím? Absolutně netuším. Evidentně jsem úplně
poslední chlap na světě, který se ještě nenaučil vařit.
Jdu se uklidnit četbou pár stránek knížky od holek
z Vývařovny.
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Právě se vracím z Hradu. V Liberci si
připomněli únorový komunistický převrat
Tři desítky lidí si včera
večer v Liberci připomněly
události února roku 1948,
které vyústily v čtyřicetileté
období totality.

ADAM FOGL

Liberec – „Právě se vracím z
Hradu od prezidenta re-
publiky“. Úvod

prezidenta
Úvod
prezidenta

legendárního
projevu Klementa Gottwalda
zazněl po sedmdesáti letech
také v centru Liberce. Na
výročí komunistického pře-
vratu se včera konaly vzpo-
mínkové akce napříč re-
publikou. V Liberci pietní
setkání uspořádali Svobod-
ní. Promluvili političtí
představitelé, včetně euro-
poslance Jiřího Payneho,
poslance Petra Beitla či

hejtmana Martina Půty.
Asi třicet lidí, které neod-

radil ani silný mráz, se včera
v pět hodin večer sešlo na
náměstí Dr. Edvarda Beneše.
Byl to právě prezident Be-
neš, od kterého Klement
Gottwald 25. února 1948
večer přicházel s pro něj
potěšující informací. Prezi-
dent všechny návrhy, tak
jak mu je předložil, přijal.

MINUTA TICHA
Hned na úvod včerejšího
setkání uctili účastníci mi-
nutou ticha všechny oběti
následujícího komunistic-
kého režimu. Těch přitom
byly tisíce. „Z politických
důvodů bylo popraveno 248
osob, ve vězeňských zaříze-

ních zemřelo asi 4 500
osob, při pokusu o přechod
československých hranic se
Spolkovou republikou Ně-
mecko a Rakouskem zahy-
nulo nejméně 282 lidí,“
uvádějí archivní policejní
statistiky. Čísla ale nejsou

konečná a skutečný počet
lidí, kterým komunistický
režim ovlivnil život, není
možné vyčíslit. „Jen v letech
1948-1987 odešlo do zahra-
ničí bez povolení úřadů 170
938 občanů,“ připomněly
statistiky.

Vítězný únor
Jako Vítězný únor pojmenovávali komunisté své převzetí
moci během několika únorových dnů v roce 1948. Počátky
komunistického převratu je nutné hledat už v poválečném
vývoji. V posledních „svobodných“ volbách roku 1946 směly
kandidovat pouze čtyři strany sdružené do Národní fronty.
Český vítěz voleb, KSČ, začal postupně ovládat strategické
státní složky, což se nelíbilo ministrům za nekomunistické
strany, kteří podali na protest v polovině února demisi. Pre-
zident Beneš po dlouhém nátlaku souhlasil se jmenováním
komunistických náhradníků. Stalo se tak právě 25. února.

Jízdní řády čekají další změny
Jablonecko – Od 4. března je třeba dát si pozor na
další změny jízdních řádů. Z nich největší je pro-
dloužení trasy rychlíků, které pendlovaly dosud
mezi Prahou a Tanvaldem. Od 4. března dochází
k prodloužení trasy až z a do Harrachova, na což
v Harrachově navazují i autobusová spojení, která
budou k nádraží zajíždět v návaznosti na příjezdy
a odjezdy vlaků. Změny jsou zveřejněny na webu
iidol.cz. (jsd)

Nebezpečí ptačí chřipky hrozí
stále, i na Jablonecku

Jablonecko – Ústřední veterinární správa upozor-
ňuje na stálou nutnost sledování zdravotního stavu
drůbeže a věnování zvýšené pozornosti dodržování
zásad biologické bezpečnosti a prevence v chovech.
Prevence spočívá zejména v ochraně chovů před
zavlečením ptačí chřipky volně žijícími ptáky. Ak-
tuální nákazovou situaci v Evropě i v ČR

žijícími
ČR

žijícími ptáky.
ČR
ptáky.
a letáky

pro veřejnost a chovatele je možné nalézt na
stránkách Státní veterinární správy. (red)

Zubaři chybí hlavně na venkově.
Ministerstvo jim nabídne dotace
Ministerstvo zdravot-
nictví finančně pod-
poří vznik ordinací
zubařů v odlehlejších
oblastech a menších
městech. Mezi okresy s
nedostatkem zubařů
patří i Českolipsko.

PETRA HÁMOVÁ

Českolipsko – Vrátit zubaře
na vesnice má nové opatře-
ní ministerstva zdravotnic-
tví. To nově motivuje sto-
matology získáním částky
1,2 milionu korun na vyba-
vení ordinace.
Podmínkou pro získání

dotace je pětileté fungování
ordinace, smlouva zubaře
alespoň se čtyřmi zdravot-
ními pojišťovnami a ordi-
nační doba pět dní v týdnu
a nejméně 35 hodin týdně.
Do dvou let musí lékař re-
gistrovat nejméně 1 500
pacientů, jinak mu minis-
terstvo dotaci sníží.

KONEC DOJÍŽDĚNÍ
„Cílem programu je moti-
vovat zubní lékaře ke zříze-
ní praxí i v méně atraktiv-
ních oblastech tak, aby byla
zajištěna dostupnost sto-
matologické péče rovno-
měrně ve všech regionech a
pacienti nemuseli daleko
dojíždět,“ řekl ministr zdra-
votnictví Adam Vojtěch.

Zatímco velký počet zub-
ních lékařů je zejména v
Praze, nedostatkem ordinací
trpí příhraniční oblasti.
Nejhorší situace je podle
zdravotních pojišťoven na
Českolipsku, Děčínsku, Cho-
mutovsku a Bohumínsku.
Velmi obtížně se také hle-
dají stomatologové ochotní
ošetřovat dětské pacienty.
Českolipsko se s nedo-

statkem zubařů potýká řadu
let. Zatímco třeba v České

potýká
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Lípě se situace v poslední
době notně zlepšila díky
posilám ze zahraničí, v
menších městech a obcích
zubaři vůbec nové pacienty
nepřijímají nebo tam zkrát-
ka nejsou.
Příkladem je Dubá, kde

místní zubařka ukončila
praxi loni v prosinci. A ná-
hrada zatím není. „Našli
jsme si zubaře v České Lípě,
kde nás přijali všechny jako
rodinu. Ale samozřejmě by-
lo pohodlnější mít zubařku
přímo ve městě,“ říká Mar-
tina z Dubé, která sama
pracuje ve zdravotnictví. O
plánech ministerstva po-
chybuje. „Lékaři na vesnice
obecně nechtějí, ani zubaři,
ale ani ti praktičtí. Třeba v
sousedních Doksech už mě-
síce marně shánějí nového
pediatra. Tak to bohužel je a
pochybuji, že dotace na vy-
bavení ordinace přesvědčí
nějaký výrazný počet zuba-
řů. Možná ti mladí, hned po
škole,“ dodává.

AUTORKU INSPIROVALY VÍLY A ŽIVLY KRAJE
ILETOSČeskýMetropol a Liberecký
kraj vyhlásily anketu Osobnost roku
2017 Libereckého kraje. Pro letošní, v
pořadí již 4. ročník, byli nominovaní opět
abecedně seřazeni v pěti kategoriích
(Podnikání amanagement; Veřejná
správa; Kultura; Sport; Dobrý skutek) a
hlasy jim posílali čtenáři kuponem nebo
elektronicky. Mezi pěti dospělými spor-
tovci byl nominován například i velmi
mladý, ale také velmi nadějný karatista
Filip Horňák. Za Dobrý skutek semezi
ostatními objevili Jan Kohoutek a Václav
Serdel, policisté z Mimoně. Ti zachránili
pomocí přenosného defibrilátoru život
dvanáctileté dívky z Kuřívod na Česko-
lipsku, které během spánku přestalo
fungovat srdce. Všechny příběhy jsou
silné a nominovaní si slavnostní večer s
vyhlašováním v libereckémClarion
Grand hotelu Zlatý lev s průvodním slo-
vem i písničkami Vladimíra Hrona a v
přítomnosti hejtmana Libereckého kra-
je Martina Půty užili. Zpestřením byla
přehlídka z ateliéru Evy Stolařové, jejíž
jednu část tvořily modely inspirované
vílami a živly Libereckého kraje. Autorka
je vytvořila právě pro tuto příležitost.
Vidět by je aleměli následně i návštěv-
níci Zahájení lázeňské sezony v Tepli-
cích. Foto: Ota Mrákota
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