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Británie: Fretky zachra ují koncert na po#est milénia
LONDÝN 29. prosince (zpravodaj %TK) - T'i cvi#ené fretky
mohou v závode proti #asu zachránit londýnský rockový koncert na
po#est nového tisíciletí, který má na televizních obrazovkách
sledovat až miliarda lidí.
Úkolem fretek je položit kabely k p'enosu obrazového a
zvukového signálu, aby bylo možné vysílat koncert v televizí,
Organizáto'i byli nuceni obrátit se na Národní sdružení chovatel)
fretek, aby jim cvi#ená zví'ata zap)j#ilo, protože koncert se koná v
královském parku v londýnské #tvrti Greenwich, kde platí p'ísný
zákaz kopat do zem,.
T'i fretky - Beckham, Posh Spice a Baby Spice - jsou podle listu
The Times zapraženy do nylonového postroje p'ipevn,ného k
lanku. Pod zemí pobíhají kanálky a chodbi#kami od jedné díry ke
druhé a kabely upevn,né na postroji táhnou s sebou. Na konci
chodbi#ky na n, #eká návnada v podob, kousku vo avého masa.
"Znamenají pro nás velkou pomoc. Bez nich bychom byli
ztraceni," uvedl Charlie Gardner, který zajiš.uje televizní
p'enos. V minulosti byly již cvi#ené fretky ke stejnému ú#elu
využity p'i svatb, prince Andrewa a Sarah Fergusonové.
Na silvestrovském koncertu v Greenwichi mají na po#est
nového tisíciletí vystoupit skupiny Simply Red a Eurythmics a
zp,vák Brian Ferry.
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LONDÝN ( TK) - Organizáto#i rockového koncertu na po%est nového tisíciletí byli nuceni obrátit se na Národní sdružení chovatel' fretek, aby jim zap'j%ilo
cvi%ená zví#ata, protože koncert se koná v královském parku v londýnské
%tvrti Greenwich, kde platí p#ísný zákaz kopat do zem*. T#i fretky jsou zapraženy do nylonového postroje p#ipevn*ného k lanku. Pod zemí pobíhají kanálky a
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