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Vstupenky se dále prodávají a divadlo se otevírá vždy 30 minut před začátkem představení.
Změna programu vyhrazena.

D - Club  Staroklánovická 230, Újezd nad Lesy (budova nové Masarykovy školy)

tel.: 604 430 069 ředitel - p. ŠUBRT  e-mail: orbit@wo.cz

DUBEN

Drama pro dospělé
09. dubna – 19:00 – SOBOTA

HOST PANÍ LUCRÉZIE
Divadlo času.

CENA VSTUPNÉHO:   65.-

Velký koncert D-CLUBU

30. dubna – 19:00 – SOBOTA

SPIRITUÁL KVINTET
CENA VSTUPNÉHO:  250.-

PŘEDPRODEJ

Představení označené

PŘEDPRODEJ
Lístky na tato představení budou v prodeji

v Knihkupectví Nad Lesy.
Staroújezdská 45
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program duben 2005

Pokladna divadla Minor,  Vodičkova  6 ,  110 00 Praha 1
je  otevřena ve všední dny 9.00 – 13.30 a 14.30 – 20.00 hodin
v sobotu a v neděli  11.00 – 20.00 hodin
tel.: 222 231 351, e-mail :  pokladna@minor.cz.
Divadlo je vybaveno bezbariérovým vstupem a má indukční smyčku
pro nedoslýchavé.

Zřizovatel divadla: hlavní město Praha
Ředitel: Zdenek Pecháček
Aktuální informace o dění v divadle najdete na adrese: http://www.minor.cz

2.4. so 15.00 Cirkus harampádím (malá scéna)
3.4. ne 15.00 Cirkus harampádím (malá scéna)
5.4. út  9.30 Klapzubova jedenáctka  -  veřejná generálka
6.4. st 14.00 Klapzubova jedenáctka  -  veřejná generálka
7.4. čt 18.00 Klapzubova jedenáctka
8.4. pá 18.00 Klapzubova jedenáctka
9.4. so 18.00 Klapzubova jedenáctka  -  p remiéra

10.4. ne  15.00 Jak si  hrají  tatínkové  -  d i vadlo DRAK, Hradec Králové
11.4. po  19.30 MINORmálně hrajem DNO 13
12.4. út 9.30 Cirkus harampádím

9.30 O Malence (malá scéna)
17.30 Princezna na hrášku -DRDS
19.00 Před oponou za oponou… DRDS

13.4. st 9.30 Lovci mamutu
14.4. čt 18.00 Klapzubova jedenáctka -  zadáno
15.4. pá 9.30 Klapzubova jedenáctka

18.00 Klapzubova jedenáctka  -  rodinné představení
16.4. so 15.00 Klapzubova jedenáctka
17.4. ne 15.00 O Malence (malá scéna)
18.4. po 15.00 …  A  j e  to! Divadlo Neslyším – zadáno
19.4. út 9.30 Karkulka a  červený balónek
20.4. st 9.30 Český superman – Kosmo I.

14.00 Český superman – Kosmo I.
21.4. čt 9.30 Lovci mamutů

9.30 O Malence (malá scéna)
14.00 O Malence (malá scéna)
18.00 Začarované dudy – divadlo DRAK, Hradec Králové

22.4. pá 9.30 Začarované dudy – divadlo DRAK, Hradec Králové
18.00 Čtyřlístek!

23.4. so 15.00 Kocourkov sobě, divadlo Alfa, Plzeň
24.4. ne 15.00 Čtyřlístek!
26.4. út 19.30 Píseň písní
27.4. st 9.30 O Malence (malá scéna)

27.4. – 5.5. Filmový festival Jeden svět 2005

Dopolední představení ve všední dny jsou určena školám.

Rezervované vstupenky v pokladně divadla jsou k vyzvednutí nejpozději tři  dny před konaným předsta -
vením.
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ÚVOD

V květnových dnech  roku  1945 se uskutečnily na území teh-
dejšího Československa poslední bojové operace: v západních
Čechách  to  bylo dne 6. května osvobození západočeské met -
ropole – města Plzeň americkou armádou a 9. května osvobo-
zení hlavního města  Prahy Rudou armádou, kdy na jejím
území vypuklo 5. května povstání proti nacistickým okupan-
tům.

Jednotky americké a Rudé armády tak uzavřely svoji bojovou
cestu, která t rvala shodně pro obě strany čtyři  roky.

Poslední zbytky německé armády byly decimovány Rudou ar-
mádou ve dnech  10 .  –  12. května u obce Milín ve středních
Čechách. Nejhorší válka v dějinách lidstva  tak skončila tam,
kde začala – na území bývalého Československa.

V  roce 2000 se v Evropě a  taktéž i  v České republice uskutečnily oslavy 55. výročí ukončení 2. světové
války. Těchto oslav, jejichž těžiště bylo v Plzni  a které vyvrcholily velkou vojenskou přehlídkou za účasti
Armády České republiky, se účastnili příslušníci odboje i veteráni všech spojeneckých armád, kteří  na
československém území bojovali. Česká republika  tak demonstrovala své uvědomění si širších souvis-
lostí. Tyto vzpomínkové akce de facto podnítily u organizátorů připravit podobné oslavy i na jubilejní
rok 2005.

ROK 2005

Rok 2005 je rokem významným, jubilejním – je rokem 60. výročí ukončení všech bojových operací
spojenců na evropském válčišti.

Při  této příležitosti proběhnou na území celé České republiky vzpomínkové akce, které budou připo-
mínat miliony zmařených lidských životů, které s sebou přinesla 2. světová  válka. Na těchto ztrátách
se podíleli i českoslovenští občané – příslušníci ilegálního odboje, vojáci i civilisté.

V  březnu 1999 se uskutečnilo oficiální přijetí České republiky do struktur Severoatlantické aliance, do
NATO. Je důležité připomenout, že naše členství v tomto seskupení není jen výsledkem politických
jednání a rozhodnutí po roce 1989. Je nutné brát  v  potaz i souvislosti spojené právě s účastí českých
vojáků na spojeneckých operacích za 2. světové  války.  A  dále  také účast Armády ČR za války
v  Perském zálivu, v mezinárodních misích v  bývalé Jugoslávii a v neposlední řadě i účast v současných
misích v Afghánistánu a Iráku. Česká republika  svou přítomností v těchto misích potvrzuje své vědomí
odpovědnosti v boji se současným největším nepřítelem – světovým terorismem.
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ČESKÁ REPUBLIKA / 60. VÝROĆÍ

Oslavy 60. výročí ukončení válečných operací druhé světové  války proběhnou po celém území České
republiky. Centrem oslav  se  s tanou města Ostrava, Plzeň a Praha.

OSTRAVA
Ostrava přiblíží osvobození města Rudou armádou
v  rámci Ostravské operace 30. dubna. Vedle oficiál-
ních pietních akc í  a  kulturních vystoupení zde pro -
běhnou i ukázky jednotlivých  vojensko-historických
klubů.

PLZEŇ
Plzeň bude tradičně zaměřena na osvobození jihozápadních Čech 3. americkou armádou. Dne 7.
května se v západočeské metropoli uskuteční defilé historických  vozů, zaměřené vedle zmiňované
americké armády i  na 1. československou obrněnou brigádu, která vstoupila na území tehdejšího
Československa na jaře  1945.

PRAHA
Hlavní město Praha se stane nejen místem
oslav  Pražského povstání, ale místem hlav-
ních oslav výročí ukončení celé druhé světo -
vé  války na území Evropy.
Jedná se o snahu pro zvýraznění historické-
ho faktu, že válečné operace druhé světové
války byly ukončeny právě  v  tehdejším Čes-
koslovensku.  Tím oslavy získávají euroatlan-
tický význam z pohledu historie i součas-
nosti.

PRAHA / 60. VÝROČÍ

HLAVNÍ AKCE

6. – 8. května 2005
Filmový  festiva l  válečných filmů:
Kino OKO  – tématické dokumenty, dobové týdeníky
Kino Konvikt – zahraniční filmy
Kino Lucerna – české filmy

7. května 2005
15:00 – Rekonstrukce bojů u Českého rozhlasu / Vinohradská, Balbínova ul.

KULTURA



27

8. května 2005
10:00 – Vojensko – historická přehlídka / ul. Milady Horákové  -  L etná
12:00 – Demarkační zóny / Dejvická ul ice / Kulturní program, národní restaurace aj.
13:00 – Velký kulturní program /  Letenská pláň

14:00 – Spanilá jízda veteránů Prahou se zastávkou na Staroměst-
ském náměstí

15:00 – Bojová ukázka - Barikáda 2005 / Ostrov č. 5, Braník, Praha 4
20:00 – Slavnostní koncert / Staroměstské náměstí

Další akce
Ohňostroje, tématické výstavy, pietní akty, bojové ukázky apod.

Boj o Český rozhlas se  s tal nejvýraznější událostí Pražského povstání a
posledních dnů války na našem území. Pro autentické připomenutí
jednoho z nejvýznamnějších momentů osvobození Československa bude
v sobotu 7. května uspořádána unikátní Rekonstrukce bojů o Český
rozhlas. Čtyřicetiminutová ukázka, kterou organizuje Český rozhlas a
Městská část Prahy 2, bude zahrnovat  kl íčové  okamžiky bojů, odehraje
se  valnou většinou na autentických místech na Vinohradské třídě  a  v
Balbínově ulici. Celý prostor bude částečně dobově upraven a zazvu-
čen. Celá ukázka proběhne synchronně na zvukový doprovod, který
bude sestaven z  archivních, autentických zvukových nahrávek.

Městská část Praha 4 spolupořádá s  k lu-
by  vojenské historie Gardekorps a 2.  RCT
Praha v neděli 8. května vojensko histo -
rickou akci BARIKÁDA 2005. Akce se bude
konat v Braníku na louce u ul ice U Kem-
pinku naproti nádraží. Diváci budou moci
v průběhu téměř dvouhodinového pro -
gramu zhlédnout epizody z jednotlivých
dnů Květnového povstání - zakrývání ně-
meckých nápisů, odzbrojování prvních
německých  vojáků, příjezd vojsk SS, stav-
bu barikády, její  obranu, osvobození Vla-
sovci a další.  Vše proběhne za doprovodu
historické  techniky.
Městská část Praha 6 organizuje na ne-
děli 8. května akci pod názvem: Dejvická:
Demarkační. Na ulici Dejvické vyrostou
vedle  sebe  různé  zóny  patříc í  jedné
z národních armád. Konkrétně: americká,
ruská, britská, francouzská, polská a čes-

koslovenská, každá pak se svojí národní kuchyní  a kulturním programem. Celá akce bude doplněna
bohatým kulturním programem a programem pro děti.

Hlavní kulturní program bude probíhat v neděli 8. května na třech scénách, které budou postaveny na
Letenské pláni. Na prvním bude zahajovat Ústřední hudba AČR, na druhém bude účinkovat hudba V.
sboru US Army a na třetím orchestr ruských námořníků baltské flotily.  Na tyto soubory pak budou až
do večera navazovat převážně swingové a jazzové  kapely.

Zlatým hřebem vyvrcholení oslav  by měla být  vojensko-historická přehlídka v  P raze na Letné v neděli
8. května od 10:00. Samotné defilé by mělo obsahovat historické čelo od našich legi í  za 1. světové
války přes naši předmnichovskou armádu, až po naše zahraniční jednotky za 2. světové  války, včetně
historických jednotek spojenců.
Na tuto historickou část přehlídky je v této  chvíli organizátory společně s Vojenským historickým
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ústavem AČR připravený dostatečný počet historických  vozidel, včetně uniformovaných posádek.  Roz-
sah účasti Armády ČR je stále v jednání.
Vhodné místo  a  p rostor pro  konání výše uvedené přehlídky je  zcela zásadní. Jako jediné vhodné se
po důkladné rekognoskaci možností jeví  Letenská pláň.
Ve prospěch Letenské pláně hovoří nejvíce tyto argumenty:

a) kostková dlažba umožňuje průjezd těžké pásové  techniky
b) divácký prostor pro 500 000 diváků
c) navazující ulice poskytují dostatečný nástupní prostor pro přehlídku
d) ideální možnost sledovat letecké průlety po dlouhou dobu
e) jednodušší regulace samotné přehlídky a následných dopravních omezení
f) dopravní dostupnost (stanice Hradčanská, stanice Vltavská)
g) možnost okamžitého umístění techniky na pískové ploše Letenské pláně pro statickou ukázku.

Taktéž by se měl uskutečnit slavnostní ohňostroj, který – stejně jako  v  roce 1995 v Praze  a  v  roce
2000 v Plzni  – by  byl složený z kompozice ohňostrojových, pyrotechnických a světelných efektů
s  přesnou synchronizací na hudební a ruchový doprovod.

Cílem akce je aktivní účast široké veřejnosti, která jinak nemá příliš možností a popravdě ani zájmu
se účastnit oficiálních pietních akcí. Akce by  se  a le  také samozřejmě účastnili VIP hosté, zástupci
veteránů a členů odboje.

ZÁVĚR

Naší snahou je spojit úsilí hlavně mnoha občanských sdružení i jednotlivců, jakož  i  orgánů státní
správy, Armády České republiky a dalších subjektů a organizací v jeden produkční celek.  V  tomto
duchu aktivní spolupráce vznikly oslavy  v  letech  1995 a 2000. Odměnou za naše úsilí byla divácká
přízeň v řádu statisíců návštěvníků a účastníků.

Výše uvedené skutečnosti jsou v současné době ve  stadiu vyjednávání  a  rozpracovanosti. V této  chvíli
jsou činěny finální produkční úkony pro zajištění jednotlivých částí oslav. Slavnosti bude doprovázet
celá řada pietních aktů, výstav, besed atd. Očekáváme značnou účast vzácných hostů, účastníků bojů
i ze zahraničí. Proto bude velmi záležet na časové návaznosti a koordinaci příprav  i  p rodukce
jednotlivých částí oslav.

Vzhledem k tomu, že časový odstup od těchto historických událostí lze měřit životem jedné generace,
nepředpokládáme, že by se oslavy v budoucnu ještě konaly v tomto  rozsahu. Proto je naše úsilí
o oslavy důstojné, nadgenerační, ničím nezatížené a pro návštěvníky i účastníky co nejvíce zajímavé.
Abychom co nejvíce naplnili náš záměr,  byla již oslovena podnikatelská sféra o pomoc při zajištění
finančních prostředků na pokrytí produkčních nákladů.

Chceme vyvinout co největší profesionální úsilí, které  by směřovalo k plnohodnotnému splnění cíle na
této akci.

Chceme atraktivně připomenout celé české veřejnosti nezanedbatelný  odkaz a zároveň uctít památku
všech padlých českých i spojeneckých  vojáků na  frontách 2. světové  války.  Války o zachování svobody
a demokracie.

Chceme vzdát hold a vyjádřit svoji úctu žijícím veteránům.

Chceme připomenout tradici a historické souvislosti spojené se vstupem České republiky do NATO.

Za přípravný výbor „Oslav“ Václav Marhoul
Mgr. Miroslav Sklenář
Ing. Michal Kopecký
Jiří  Kunc
František Koch

KULTURA
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ROZHOVOR S  VÁCLAVEM MARHOULEM

VÁCLAV MARHOUL / SILVER SCREEN
Filmový producent, člen Československé obce legionářské, organizátor vojen-
ských vzpomínkových akc í  v  Praze (1995 a 2005) a spoluorganizátor každo-
ročních akcí „BAHNA“ v západních Čechách.

Z  vašich vyprávění je známo, že jste nenáviděl vojnu. Abyste j i  bez
následků přečkal, začal jste  po  večerech  v  kasárnách psát divadel-
ní hru Mazaný Filip. Ta se několik let úspěšně hrála v Divadle
Sklep, loni měla dokonce filmovou premiéru, by l  to  váš  režisérský
debut. Co bylo příčinou toho, že prvotní nenávist přešla ve  fan-
dovství k vojenské historii?

Fandovství k histori i  se u mě projevovala už od dětství, kdy jsem
skutečně odhodlaně věřil, že jednou budu archeologem. To se
nepodařilo, ale zájem o historii přetrval.  Ten se nakonec zúžil do
dvou období, a to  starověkého Říma a 2. světové  války.  A  ta
opravdu hluboká nenávist, která  ve  mně byla, se týkala výhradně

jen a jen komunistické lidové armády a mé prezenční služby,  kterou jsem v ní musel vykonat. Logicky
se po listopadu 1989 můj vztah k armádě pozitivně změnil. Jako nakonec všechno ostatní.

Jak jste  přišel na nápad uspořádat vojenské defilé a jaké osobnosti tvoří  organizační tým?

Ten nápad se poprvé  zrodil v Normandii v roce 1994,  kam jsem tehdy odcestoval na oslavy 50. výročí
spojeneckého vylodění. Hned v následujícím roce jsme společně s Františkem Kochem a J iřím Kuncem
zrealizoval i  v  Praze první vojensko-historické defi lé na  Národní třídě a pak hlavně v  roce 2000 v Plzni
u  příležitosti 55. výročí velkou vojenskou přehlídku.

Neměl jste  problémy prosadit svůj plán na pražském magistrátu a ministerstvu obrany?

Víte,  takováhle akce s sebou nese spoustu problémů, které se hlavně týkají zabezpečení a dlouhodobé
přípravy.  Ve  chvíli, kdy spolu děláme tento  rozhovor, ještě stále není účast Armády ČR jistá. Osobně
se domnívám, že by její  účast byla více než vhodná, a to zvláště proto, že se současná armáda
odkazuje nejvíce na bojové  t radice ze 2. světové  války.  A  také z  toho důvodu, že tento  rok je  rokem
prvním, kdy je plně profesionální a jako  taková  by se mohla představit široké veřejnosti.

Koho budete oslovovat, aby se  přehlídky účastnil jako přímý aktér?

Budou to hlavně členové různých  vojensko-historických klubů se svojí výzbrojí, výstro j í  a  technikou,
kteří se zaměřují na předválečné období a období 2. světové  války. Návštěvníci se 8. května v Praze
na Letenské pláni budou mít na co těšit.

Jaký bude program a jaká mezinárodní účast?

Koncepce defilé vychází ze záměru zmapovat a ukázat všechny druhy vojsk, jednotek  a  techniku
československých ozbrojených s i l  od roku  1917  do  roku  1945. Na tuto část, pokud to vyjde, by měla
navázat ukázka současné české armády,  která  se  k  této t radici odkazuje. V jednání je také účast vojáků
současné slovenské armády.

Bude připraven speciální program pro  válečné veterány?

Ano, jistě. Doplňkových akcí bude docela dost. Do Prahy by měli  přijet spojenečtí veteráni, hlavně
z  USA a Ruské federace. Počítá se také s účastí delegací britských, francouzských, belgických
a polských  veteránů.
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Neobáváte  se  toho, že  budou lidé přehlídku přirovnávat k monstrózním akcím, které  se  na Letné
konaly za komunistického režimu?

Samozřejmě, to se určitě stane, ale já se toho neobávám. Letenská pláň je jediným možným místem
v Praze, kde lze přehlídku  technicky a logisticky zrealizovat .  Už  v  roce 1945 zde defilovaly jednotky
1. československé obrněné brigády z Anglie. To místo nemůže za to,  že  tam kdysi stával Husák a kynul
pracujícím. O pár lety později se ne Letenské pláni v podstatě zhroutil komunistický  režim, kdy
bezmála milion lidí tleskalo Václavu Havlovi a demonstrovalo svoji  touhu po svobodě. V případě
připravovaného defilé nepůjde v žádném případě o „velkopanskou“ přehlídku  totalitní ozbrojené síly,
která haraší raketami a demonstruje svojí odhodlanost v boji proti západnímu nepříteli. Celá koncepce
je slavnostní, neagresivní a divácky atraktivní v tom nejlepším slova smyslu.

Co osobně pro  vás znamenají oslavy  konce války?

Mnoho, opravdu mnoho. Byla to  válka,  ve  které padlo, zemřelo, bylo umučeno nebo popraveno přes
50 milionů lidí. Byla to  válka  vedená spojenci proti jednomu z největších zel,  které  kdy  tato planeta
zplodila. Fakt, že tento největší válečný konflikt v dějinách světa,  respektive jeho „evropská část“, byla
před 60 lety ukončena právě na území dnešní České republiky, si zaslouží pozornost dnešních generací.
Tyto oslavy jsou jednou z těch několika mála možností, kdy je možné padlým i žijícím veteránům vzdát
patřičný, stylový a upřímný hold za to všechno, co pro tuto zemi a jej í  svobodu vykonali.

KONTAKT

Tiskový servis:
Pavlína Fechterová,  tel.: 777 556 160, e-mail: pavlina@2media.cz
2MEDIA.CZ, Vlkova 36,  130 00 Praha 3 -  Ž ižkov

Informace, rozhovory,  foto:
Naďa Machková,  tel.: 777 556 160, e-mail: nada@2media.cz

Akreditace:
Julie Včeláková, e-mail:  vcelka@2media.cz

KULTURA

SEZNAM ULIC

Úplná uzavírka:

- 5.  5.  2005 od 07:00 do 13:00
ul. Balbínova

- 5.  5.  2005 od 10:00 do 13:00
ul. Vinohradská

- 7.  5.  2005 od 18:00hod. -  8.  5. 2005 do 16:00hod.
ul. Badeniho

- 7.5. 2005 od 13:00 do 17:00
ul. Vinohradská a Balbínova

- 8. 5. 2005 od 06:00hod do 16:00
ul. Milady Horákové  (od křižovatky ulic Milady Horákové  –  S vatovítská, až po křižovatku
Letenské náměstí)
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- 8. 5. 2005 od 06:00hod. do 16:00hod.
ul. Na Špejcharu, U Sparty,  U  Vorlíků, U Prašného mostu, Nad Štolou.

- 8.5. 2005 od 08:00 do 22:00
ul. Dejvická

KULTURA

Ulice  s  omezeným provozem za as istence  Policie:

Jízda veteránů I .   8.5.2005 / 14:00 – 16:00

- Letenská pláň
- Milady Horákové ul.
- Letenské náměstí
- Letenský tunel
- Nábřeží Edvarda Beneše,
- Klárov
- Mánesův most
- Palachovo náměstí
- Křížovnická
- Smetanovo nábřeží
- Národní třída
- Jungmannovo náměstí
- Perlová
- Skořepka
- Jilská
- Zlatá

- Husova
- Mariánské nám.
- Linhartská
- Malé náměstí
- Staroměstské náměstí /15:00hod.
- Dlouhá
- Hradební
- Řásnovka
- Klášterská
- Na Františku
- Čechův most
- Nábř. Edvarda Beneše
- Letenský tunel
- Letenské náměstí
- Milady Horákové
- Letenská pláň

Jízda veteránů II.  8 .  5 .  2005  /  13:30 – 15:30
- ul. Svatovítská

Dobrý den,

rádi bych  Vám představili celostátní přehlídku městského mobiliáře City Point / Na cestě městem
2005,  kterou pořádá občanské sdružení City Point ve spolupráci s Design centrem České republiky,
Svazem měst a obcí a za podpory České komory  architektů. Projekt podpořil ministr pro místní rozvoj
Ing. Jiří  Paroubek.

Soutěž se věnuje jak návrhům novým, dosud nerealizovaným (kategorie Nová inspirace), tak návr-
hům realizovaným za posledních patnáct let  (kategorie Realizovaná díla). Do druhé kategorie mají
možnost návrhy přihlásit jak autoři ,  tak  realizující firmy nebo města,  kde byla díla realizována.
Výstupem soutěže bude katalog a putovní výstava.

Pro město je důležité být vidět a přivézt tak do města návštěvníky a firmy,  které  přinesou do města
investice. Soutěžní přehlídka je jednou z možností, jak na město upozornit, jak ukázat, že ve  Vašem
městě vznikly a vznikají projekty,  které si zaslouží být prezentovány,  proto  Vám nabízíme možnost
přihlásit se do soutěže. Dále Vám nabízíme možnost spolupracovat na uskutečnění části putovní
výstavy právě ve  Vašem městě.

Další informace najdete  n a  www.citypoint.cz, kde si  můžete  také stáhnout přihlášku nebo přečíst
podmínky soutěže. V případě zájmu se můžeme domluvit na osobní schůzce.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás.

Tereza Měrtlová

koordinátorka City Point

tel: 775 600 959
eml: tereza.mertlova@citypoint.cz
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SPORT

Újezdské taekwondo - obhajoba
Cobra Cupu

V sobotu 5.  března se na pražské Folimance konal prestižní turnaj 2nd Cobra Cup 2005. Zúčastnily
se ho týmy z Česka,  Polska, Maďarska a Litvy.
Kangsim Dojang, klub újezdských  taekwondistů, čekal
nelehký úkol obhajoby loňského prvenství na tomto
turnaji  a o rok tím prodloužit pobyt obrovského
putovního poháru v klubové vitríně v Masarykově
základní škole. Hlavním cílem bylo ale dokázat, že
Kangsim patří mezi elitu bez ohledu na chřipku
a úrazy, jež vyřadily ze hry několik našich skvělých
závodníků (Honza Berger, Marcela Miková, Honza
Kotrč, Erik Suder, Zuzana Lincová a další). Správný
taekwondista se nikdy nevzdává ,  a  tak i našich  14
závodníků bojovalo ze všech sil a do poslední vte -
řiny.

V  kategorii starších žáků získali zlato naši zkušení borci:  Tomáš Kouba, Pave l  Pospíšek a Jakub
Šťastný,  který nedávno výborně reprezentoval Českou republiku na prestižním turnaji Asiana Cup
v Německu, kde obsadil 3.míso. Bronzovou medaili si potom odnesli Adam Barták a Kryštof Zelený,
za starší žákyně Laura Vinklerová. Všichni tři bojovali jako lvi ,  ale na zkušenější soupeře bohužel
nestačili. Obrovským překvapením sobotního do-
poledne jistě byla Sára Semerádová, která  se
suverénně zařadila mezi újezdské závodníky.  Přes-
tože byla na turnaji poprvé, všechny tři soupeřky
doslova „roznesla na kopytech“ a  ukořistila tak
pro nás další cenné zlato.  Velmi dobře bojovala
také Klára  Šťastná, která měla trochu smůlu a ve
vyrovnaném zápase ztratila vedení až v posledních
vteřinách.  Po polední přestávce proběhly zápasy
mezi juniory a seniory,  v  n ichž se mělo rozhod-
nout. Šestadvacetičlenný tým Polska už  s i  na
vítězství brousil drápky,  ale my se nechtěli nechat
porazit a bojovali. Terka Lišková,  Tomáš Brousek
a Martina Šizlingová, která  byla na závodech
poprvé, se opravdu snažili a skvěle bojovali.
V odpoledních soubojích nám zajistil bronz Mi-
rek  Rozšafný a stříbro  Veronika Josefová. Sbírku
cenných  kovů zkompletoval  Robert Husák,  který prokázal neskutečnou bojovnost. Dostal  se  až  do
finále a ve vyrovnaném zápase plném emocí předvedl co umí, porazil polského soupeře  a  s ta l  se  tak
hrdinou dne. Díky jeho vítězství totiž Kangsim poskočil v celkovém hodnocení na nejvyšší stupínek
a nechal za sebou druhou Litvu a třet í  Polsko.

Pohár tedy zůstává v Újezdě nad Lesy,  a  n a  to jsme právem hrdí. Nezbývá než pogratulovat
závodníkům a poděkovat trenéru Marku Doxanskému za jeho trpělivou a  kvalitní přípravu. Putovní
pohár a mnoho dalších t rofejí si můžete  prohlédnout na výstavě újezdských sportovních úspěchů, která
se  koná v budově Masarykovy základní školy  v  Polesné ulici od 12.3. do 16.4. 2005, a to  každou
sobotu od 10  do  17h.

Bližší informace o našem klubu naleznete  n a :    www.kangsim.wz.cz
Zuzana Lincová




