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Start Rallye Asia již zítra

Záběry ze včerejší homologační jízdy.

Karáčí. Železniční fanoušci se ko-
nečně dočkali. Již zítra ráno od-
startuje v Karáčí historicky prv-
ní ročník železničního závodu Ra-
llye Asia. V průběhu osmnácti
dní čeká na závodníky celkem šest
náročných etap, jejichž celková
délka přesahuje 24 000 km. Po
startu v Karáčí budou závodníci
pokračovat údolím řeky Indu až
do hlavního města Islámábádu,
kde se stočí na jih a etapu ukončí
v Láhauru. Trasa dále vede přes
vnitrozemí celé Indie, v Tibetu
vystoupá až k hranici věčného le-
du a sněhu a následně klesne až
do záplavových oblastí Bangla-
déše. Přes Barmu, Laos, Thajsko
a Vietnam se závodníci dostanou
až do Číny, kde v Pekingu zá-
vod skončí. Pro účely akce muse-
ly být místy postaveny nové mos-
ty a tunely, zmodernizovány stá-
vající železnice a dokonce byla po-
stavena zcela nová trať vedoucí
z čínského Kunmingu do tibet-
ské Lhasy. „Závodu se zúčastní
takřka 180 posádek,“ říká hlav-
ní organizátor rallye, Jahjā Ben
Ier. „Na poslední chvíli se dokon-
ce přihlásily čtyři týmy, které při-
jely až z České republiky! Jsme
velice rádi, že náš závod přilá-
kal tak ohromné množství účast-
níků.“

Karáčí se už mezitím vše chys-

tá na předpokládaný nápor mili-
onů vlakuchtivých diváků. „Aby-
chom zabránili případným sebe-
vrahům ve skoku do kolejiště, by-
ly kolem trati všude nataženy elek-
trické ohradníky s vysokým na-
pětím,“ vysvětluje bezpečnostní
opatření šéf místní policie Habak-
kuk ibn Heisa. „Připraveny jsou
také speciální jednotky s důkladně
vycvičenými bojechtivými prasa-
ty.“ Pro návštěvníky bylo mimo
jiné zřízeno i stanové městečko
a po celém městě vyrostly stánky
s rychlým občerstvením. „Nemá-
te tušení, kolik baget jsme za po-

slední týden přichystali,“ ukazu-
je Channa bint Rízá, vedoucí Měst-
ského úřadu pro zásobování, pyš-
ně na dlouhé řady připravených
pokrmů. „Doufáme, že návštěv-
níkům budou naše bagety chut-
nat a že o ně bude velký zájem.“

Podrobné informace o průbě-
hu startu s detailním časovým
rozpisem najdete v zítřejším vy-
dání Pákistánského práva.



Státní hranice s Íránem zůstává zaminovaná

Odminovávací četa při práci.
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Pishin – Turbat. Dle poslední
zprávy Mezinárodní čisticí orga-
nizace min (International Clearing
Organisation for Mines, ICOM)

zůstává minová situace na hrani-
cích Íránu a Pákistánu stále kri-
tická. „Podle našich kvalifikova-
ných odhadů dosahuje minová hus-

tota místy hodnoty až jedna mi-
na na metr čtvereční,“ říká ve-
doucí pracovník ICOMu pro tu-
to oblast Buum Ben Baac. Ne-
vybuchlé miny přitom představu-
jí obrovské nebezpečí pro civilní
obyvatelstvo. Ročně je zde zare-
gistrováno přes tisíc zranění způ-
sobených výbuchy min. „Kromě
amputací končetin a rozsáhlých
vnitřních zranění může šlápnutí
na takovou minu vyvolat u cit-
livějších jedinců až cyanotickou
srdeční vadu, charakterizovanou
přítomností pulmonální stenózy,
hypertrofií pravé komory a defek-
tem komorového septa nasedající-
ho na aortální chlopeň,“ vysvět-
luje Tom al Núsá, vedoucí chirur-
gického oddělení místní nemocni-
ce.

Počet žadatelů o pákistánský pas prudce stoupá

Karáčí – Islámábád. Počet ža-
datelů o pákistánský cestovní pas
v posledních několika dnech stou-
pl téměř na 250 % původního po-
čtu. „Příčina tohoto nenadálého
rapidního nárůstu prozatím zůstá-
vá nejasná,“ říká Kriis al Ured
n’Ickka, vedoucí islámábádského

Úřadu pro vydávání dokumentů.
„Domníváme se ale, že by mohl být
způsoben prosperující pákistán-
skou ekonomikou a všeobecně zná-
mým striktním dodržováním lid-
ských práv.“ Úřady po celé zemi
se zatím potýkají s náporem pa-
suchtivých občanů. Tvoří se dlou-

hé fronty a úředníci jsou často nu-
ceni pracovat i přes čas. „Apelu-
jeme na občany, aby měli trpěli-
vost, nebyli na naše zaměstnance
nepříjemní a především aby si pře-
dem zjistili, co vše je k vydání pa-
su potřeba,“ dodává Kriis al Ured
n’Ickka.



Vydáno v nákladu 5 kusů.
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Krátce:
Vědci varují před nebezpečími Facebooku

Ředkovec. Účastníci V. Mezinárodní konference
bezpečného pohybu na internetu, která se ve dnech
9. – 31. 8. 2014 koná v Ředkovci u Lipnice nad Sá-
zavou, varují před tzv. facebookolismem, neboli zá-
vislostí na Facebooku. Podle jejch výzkumů faceboo-
kolismem trpí více než třetina respondentů z věkové
kategorie 12–18 let.

Pas lze nyní získat i elektronickou cestou

Karáčí. Pákistánské ministerstvo zahraničí nově za-
vedlo možnost elektronického vyřízení cestovního pa-
su. Žadatelům o pas nyní stačí vyplnit elektronický
formulář (adresu získáte v internetových kavárnách)
a spolu s povolením k trvalému pobytu ji doručit
na pasové oddělení obecního úřadu příslušné obce
s rozšířenou působností.

Poptávka po plutoniu roste

Teherán – Pchjongjang. Dle posledních zpráv Me-
zinárodní agentury pro jadernou energii prudce stou-
pá poptávka po plutoniu. Největším odběratelem je
dlouhodobě Korejská lidově demokratická republika,
která plutonium používá k zatím neznámým účelům.
Kolují rovněž neověřené zprávy o otevření nové pa-
šerácké trasy vedoucí mezi Teheránem a Pchjongjan-
gem.

Počasí:

Inzerce:
• Nabízím soukromou výuku hindštiny pro začátečníky

i pokročilé. Pomohu s alveolárními laterálními afrikáta-
mi i faryngalizovanými suprasegmentálními jevy. Tel.:
77 666 2399, zn. dévanágarí.

• Prodám červený létající koberec značky Alibaba, velmi
dobře zachovalý, 50 000 nalétaných km. Cena dohodou.
Tel.: 723 749 476.

• Prodám krávy fialové barvy, vhodné jako posvátná zví-
řata. Jednotlivé kusy i celé stádo. Tel.: 721 095 761.

• Pomohu s výrobou pasu. Zn. A je ruka v kapse.
• Pronajmu soukromou mešitu. Čtyři minarety, luxusní

modlitební koberečky a vlastní muezzin v ceně. Nájem
10 000 PKR/měsíc. Tel.: 607 140 237.

• Koupím řešení problému nekonvexního programová-
ní s lineárními omezujícími podmínkami. Jsem ocho-
ten připlatit za garance epsilon-optimality. Zn.: V n-
rozměrné jednotkové krychli. Tel.: 607 527 463.


