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Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

tel: 374 333 313, fax: 374 333 666

středa 28. prosince
Svátek sv. Mláďátek (neviňátek).
Před 155 lety se narodil americký
politik Woodrow Wilson, prezi-
dent v letech 1913–1921 a nositel
Nobelovy ceny za mír. Zemřel
v roce 1924.
Před 130 lety se narodil herec, dra-
matik a režisér Antonín Fencl, je-
den z průkopníků českého filmu.
Zemřel v roce 1952.
Před 125 lety si Američanka Jose-
phine Cochranová nechala paten-
tovat první automatickou myčku
na nádobí.
Osmdesáti let se dožívá novinář,
spisovatel a rozhlasový komentá-
tor Jan Petránek.
Před 70 lety byly v noci na 29. pro-
since nad územím protektorátu
Čechy a Morava vysazeny výsadky
Silver A, Silver B a Anthropoid.
Před 10 lety zemřel Švéd Arne Lars-
son, první člověk, jemuž byl vope-
rován kardiostimulátor (v roce
1958). Narodil se v roce 1915.

čtvrtek 29. prosince
Před 290 lety se narodila francouz-
ská šlechtična Jeanne Poissonová,
markýza de Pompadour, milenka
Ludvíka XV. Zemřela v roce 1764.
Před 85 lety zemřel německý bás-
ník Rainer Maria Rilke. Narodil se
v roce 1875 v Praze.
Před 30 lety byla vyhlášena Chrá-
něná krajinná oblast Blaník,
nejmenší v ČR.
Před 25 lety zemřel lékař Vilém
Laufberger, nejvýznamnější český
fyziolog 20. století. Narodil se
v roce 1890.
Před 15 lety byla v Guatemale pode-
psána mírová dohoda, jež ukončila
občanskou válku, ta si od začátku
60. let vyžádala přes 100 000 obětí.
Před 10 lety zemřelo při požáru v
obchodním centru v peruánské
Limě na 290 lidí.

pátek 30. prosince
Před 105 lety se narodil německý
konstruktér Julius Hatry, autor

prvního letadla s raketovým moto-
rem. Zemřel v roce 2000.
Před 65 lety byla Praha 7 ustavena
samostatným obvodem.
Před 50 lety zemřel architekt Josef
Havlíček. Narodil se v roce 1899.
Před 45 lety zemřel novinář a spi-
sovatel Géza Včelička. Narodil se
v roce 1901.
Před 35 lety si výbuch metanu v
dole Staříč ve Staříči v Ostrav-
sko-karvinském revíru vyžádal ži-
voty 43 horníků.
Před 10 lety vystoupil v newyorské
koncertní síni Carnegie Hall popr-
vé Kühnův dětský sbor.
Před pěti lety byl popraven irácký
politik Saddám Husajn, prezident
v letech 1979–2003. Narodil se
v roce 1937.
Před rokem zemřel televizní hlasa-
tel Miloš Frýba (narozen v roce
1945) a zpěvák skupiny Boney M
Bobby Farrell (narozen v roce
1949).

Zdroj: ČTK

V MF DNES začal Michal Strnad
pracovat o prázdninách roku
2002. Původně měl jen zaskočit,
ale nakonec se tato dočasná výpo-
moc protáhla se dvěma přestávka-
mi až do dneška.
Rodák z Českých Libchav na Orlic-
koústecku nastoupil do zahranič-
ní redakce, protože ke studiu poli-
tologie a mezinárodních vztahů se
mu to zdálo nejblíž. Nezklamal se.
Občas psal články a dodnes si
vzpomíná, o čem jeho novinová pr-
votina pojednávala. „Byl to krátký
text o Jacquesu Chirakovi a krčil se
kdesi v dolní části stránky, jako ze-
lenáč jsem však měl pocit dobře
odvedené práce,“ usmívá se.
I když ho psaní článků bavilo a stá-
le baví, postupně se z redaktora
stával editor. „Mohl jsem spoluroz-
hodovat o podobě stránek a ovliv-

nit, jak bude nakonec článek vypa-
dat v novinách,“ vysvětluje svůj po-
sun. „Když nakreslím stránku, sta-
rám se o ni a pak ji pošlu do tiskár-
ny, tak si skoro připadám, jako
bych dokončil mandalu a pak ote-
vřel dveře, aby ji mohl odvát vítr.
A ráno začínám nanovo,“ říká.
Za deset let, co se točí kolem no-
vin, si nevzpomíná, že by někdy
jeho stránky nevyšly. „Noviny
musí vyjít a zodpovídá za to hlav-
ně editor. Většina editorů se dříve
či později v noci probudí z nejhor-
ší noční můry – v ní ráno otevřou
noviny a místo písmen a fotek zíra-
jí do prázdného papíru.“ Za nejlep-
ší lék proti takovým nočním stráz-
ním považuje editor ekonomické
redakce otcovství, s ním nastupuje
takový spánkový deficit, že ho ne-
prorazí ani sebehrozivější vidina.

Vánoce pro pejsky V ACW Saloonu se v rámci
festivalu Vánoce pro pejsky uskutečnil 25. prosince

poslední koncert, jehož výtěžek jde na opuštěné
pejsky. Hrála a zpívala kapela Semtex a dražilo se
i poslední tričko a činel s podpisy kapely. Vpravo

lídr skupiny Lukáš Krásný.
Foto: Milan Svoboda, fotograf-milan-svoboda.rajce.net

»Většina editorů se
dříve či později

v noci probudí z nejhorší
noční můry – v ní ráno
otevřou noviny a místo
písmen a fotek zírají do
prázdného papíru.

Kalendárium 28.–30. prosince

Michal Strnad
editor ekonomické
redakce MF DNES

Narodil se Kristus Pán Živý betlém byl
na Vánoce k vidění i v Chrástu u Plzně.

Foto: Šedivý, jarda57.rajce.net

Představení redakce
Začínal v zahraniční redakci,
dnes je editorem v ekonomice

Vaším objektivem Snímky z vašeho okolí tak, jak jste je zachytili a uložili na náš sesterský web rajce.net. Také byste se rádi pochlubili povedenými fotografiemi? Uložte je na rajce.net do sekce Moje fotozprávy.


