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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

S fiízkem do Chorvatska?
NuÏe, jsem pfiesvûdãen, Ïe teprve náleÏité vybavení a
peãlivé materiální zaji‰tûní pfiiná‰í cestovateli tu pravou
radost a potû‰ení na cestách. A jak tomu bylo tentokrát? Inu,
posuìte sami.
Klobásky, trvanliv˘ salámek, slaninka, s˘r paren˘, uzen˘ i

taven˘, a nûkolik lanchmeatov˘ch konzerviãek, v‰e to zaujalo
v batohu své pfiesné místo. Ani ne moc ani málo. Byl jsem
sám se sebou nadmíru spokojen. Ne v‰ak dlouho. První
znepokojení se dostavilo poté, co v hlouãku turistÛ mífiících
na autobusové nádraÏí kdosi nezodpovûdnû roz‰ífiil fámu,
Ïe do zemû chorvatské, která se shodou okolností
ztotoÏÀovala s cílem mé cesty, nelze dováÏet ani masné ani
mléãné produkty. Spolu s nervozitou byl mojí první reakcí
znám˘ slintav˘ PavlovÛv reflex. Je‰tû pfiedtím, neÏ mû
mohla ozáfiit nabl˘skaná karoserie na‰eho dálkového
autokaru, schroustal jsem nejvrchnûj‰í klobásy. Samozfiejmû
bez chleba. Na nûj se pr˘ opatfiení nevztahuje. Pfiikusoval
jsem tedy kvalitní ementál, neboÈ pojídat samotn˘ salám, a
klobásu obzvlá‰È, jest, jak známo, velk˘ hfiích.
BaÈohu jsem tedy mírnû ulehãil, ale o to více mû tíÏily

chmurné pfiedstavy, co bude s m˘m proviantem dál.
Zbyteãnû. Busvedoucí vida mou skleslost, mû rozhodnû
ujistil, Ïe podle poslední zprávy zastupitelského úfiadu
Chorvatské republiky se pfiedmûtné nafiízení odvolává. Oh,
jak zhluboka jsem si oddychl. Není nic krásnûj‰ího neÏ
vyjíÏdût na cestu bez starostí a s volnou myslí. Ale tak úplnû
tomu zase nebylo. Zaãal jsem si vyãítat, jak unáhlenû jsem
propadl panice, jak mnoho mû mÛÏe právû zkonzumované
tam v tûch divok˘ch horách chybût. A jelikoÏ se obchod s
lahÛdkami nacházel jen pár krokÛ a fiidiã pfiislíbil, Ïe poseãká,
uãinil jsem to nejmoudfiej‰í: chybûjící dokoupil a je‰tû pfiidal
navrch. Dle oãekávání tím byla nastolena i má vnitfiní
rovnováha.
Pohoda vládla v celém autobuse. Jednodu‰e se tak ukázalo,

Ïe srovnateln˘mi cestovními zásobami je vybaven naprosto
kaÏd˘, aniÏ by mûl v plánu uãinit byÈ jedin˘ v˘‰lap z pláÏe
obklopené kiosky a restauracemi. Ale proã ne, fiíkám si. Proti
gustu Ïádn˘ di‰putát.
Situace se dramaticky zmûnila, kdyÏ kapitán autobusu

zcela netakticky pfieru‰il na obrazovce videa v‰emi s boÏsk˘m
rozpoloÏením sledovan˘ trhák Slunce, seno, jahody a pár
facek. Oznámil, Ïe dle právû vysílané zprávy âTK chorvatské
ministerstvo zemûdûlství potvrzuje platnost zákazu dovozu,
atd. atd., s v˘jimkou dovozu kojenecké stravy, atd. atd.
Podle v‰eho zpráva zasáhla v‰echny. PfiestoÏe obrazovka
videa ihned zase oÏila, ruch byl takov˘, Ïe skvûlé vtipy
hlavních filmov˘ch protagonistÛ úplnû zanikly. Nikdo se
také uÏ od této chvíle nesmál. Struãnû a krátce fieãeno,
v‰ichni, busvedoucího nevyjímaje, dostali hromadnû hlad.
Ve vzduchu zavonûly fiízky, karbanátky, ãabajky a dost
moÏná i pivní syreãky, tak se ty vÛnû mixovaly, aÏ ani
nevonûly. Jakási dáma na prvním sedadle dokonce obûtavû
krmila fiidiãe. Ten záhy, s pln˘mi ústy a vyboulen˘ma oãima
oznámil, Ïe zastavuje, abychom si mohli z ta‰ek a kufrÛ
uloÏen˘ch v zavazadlovém prostoru vybrat, co potfiebujeme.
Nikdo se na nic neptal, kaÏd˘ vûdûl, o co jde. JelikoÏ padla
jiÏ tma a místo, kde autokar zastavil nebylo osvûtleno,
vypukl opravdick˘ chaos, cestující ovládla nekontrolovatelná
nervozita. Padlo i pár tûch facek. Na slunce, (seno) a jahody
teì oãividnû nikdo nepomyslil.
Opou‰tûli jsme nouzové stanovi‰tû za v‰eobecné

nepohody, strkanic a vzájemného pfiekfiikování. Na silnici po
nás zÛstaly proma‰tûné papíry, nad nimiÏ lehce poletovaly
igelitové sáãky a ta‰ky s nápisy Tesko, Hypernova, Kaufland
…
Konzumace pokraãovala ve velkém. Heslo okamÏiku znûlo:

Nic nesmí pfiijít nazmar. Souãástí vyhlá‰eného chorvatského
opatfiení byly totiÏ i avizované sankce v podobû zabavení

Prázdninový pozdrav z Chorvatska od M. Petra

nedovoleného zboÏí a nemalá pokuta. Nyní se hrálo o ãas.
Uvûdomovali si to v‰ichni. Ti pfiedvídaví vytáhli z kufrÛ i
zásoby tekuté, které cel˘ ten nároãn˘ proces konzumace
urychlovaly a zefektivÀovaly.
A teì jiÏ jsem se tû‰il na zaslouÏen˘ noãní klid. Bylo pfiece

v zájmu kaÏdého, abychom do zemû zaslíbené dorazili
nanejv˘‰e odpoãatí. BohuÏel. Teì to teprve zaãalo. DÛsledky
neplánovaného a nezfiízeného pfieÏírání na sebe nenechaly
dlouho ãekat. Zkrátka a prostû metabolické procesy se
nedají zastavit. Navíc nûktefií ménû odolní spolucestující si
ulehãovali takzvanou horní cestou. Pfiekvapilo mû, jak prudk˘
dominov˘ efekt to vyvolalo. Jedna Ïádost o zastavení stfiídala
druhou. Kapitán pfiepravy zprvu hrozil, pak prosil, Ïe takhle
nedodrÏíme pfiedepsan˘ jízdní fiád, ale poté, co jsem ho
zahlédl mezi ostatními bezvládnû opfieného o ná‰ moderní
dopravní prostfiedek, na dal‰í v˘zvy ke stateãnosti a odolnosti
sám dobrovolnû rezignoval.
Ke v‰emu tomu se pfiidala zfiejmû technická závada s

klimatizací. Jak jinak si vysvûtlit, Ïe toto jinak skvûlé zafiízení
naprosto nestaãilo zaji‰Èovat svoji základní funkci. Ano,
vzduch byl doslova ned˘chateln˘.
Koneãnû jsme dorazili k chorvatské hranici. SlouÏící celní

personál nás zdravil pouze z povzdálí. K pÛvodnû
nabl˘skanému autokaru se zjevnû zdráhal pfiiblíÏit. Podle
mého soudu to nemohlo b˘t z obavy pfied nepfiátelsky
naladûn˘mi cestujícími. Tûch uÏ nebylo. VÏdyÈ nikdo, vÛbec
nikdo ze zemdlel˘ch a polomrtv˘ch pasaÏérÛ nebyl sto ani
dÛstojnû reflektovat poslední úfiední informaci. TotiÏ, Ïe
opatfiení ve vûci zákazu dovozu masn˘ch a mléãn˘ch
produktÛ ze zemí EU je doãasnû pozastaveno. Pak by to
tûm ChorvatÛm rozhodnû nemohlo projít tak lehce.

Miroslav Petr-Chorvatsko
ãerven 2008

***

Jedno zapomenuté v˘roãí
âas letí a 26. srpna 2008 tomu bude 730 let, co na
Moravském poli zahynul ãesk˘ král Pfiemysl Otakar II.
Z jedné z nejbohat‰ích a nejvût‰ích zemí se stalo malé
vydrancované království spravované Ottou
Braniborsk˘m. Nastala doba neuvûfiitelné bídy, hladu a
dokonce i hladomoru. Mal˘ král Václav byl uvûznûn na
Bezdûzu, královna Kunhuta uprchla na zámek poblíÏ
Opavy. Trvalo dal‰ích sedmdesát let neÏ se zemû z
tohoto ‰oku vzpamatovala.
Bitva samotná v roce 1278 netrvala dlouho. Snad jen

dopoledne, ale následky a ztráta území byly trvalé.
Podobnû i dal‰í tragická událost, kterou byla bitva na
Bílé hofie netrvala dlouho. Snad jen dvû hodiny, ale
ãeské království uÏ nikdy nenabylo svoji samostatnost.
Teprve v roce 1918 vznikla první âeskoslovenská
republika. Toto v˘roãí si oslavíme na podzim. Ta
skonãila Mnichovsk˘m diktátem v záfií roku 1938.
Dal‰í smutné osmiãkové v˘roãí je Únor 1948, které

jsme si jiÏ pfiipomnûli. Pfií‰tí mûsíc jsou tedy dvû
v˘roãí: Bitvy na Moravském poli a invaze vojsk
Var‰avské smlouvy do âeskoslovenska v roce 1968. K
tomuto druhému v˘roãí se vrátíme v nûkterém ze
srpnov˘ch ãísel Satellitu.
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