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Je to sedmdesát let, co se oteve-
ly brány Terezína. Letos si spo-
lenost pipomíná hrzy 2. svto-
vé války ve velkém. Po sedmde-
sáti letech vzpomíná na nacistic-
k teror i Vra tinglová-Art-
steinová. „Vichni kolem nás
 íkali, e se to knám nikdy ne-
me dostat, e Nmci jsou kul-
turní národ. Nevili jsme tomu,
e by byli tak brutální a ani jsme
tomu vit nechtli.“

Roku ’41 ale Vra tinglová se
svojí rodinou byla pedvolána k
deportaci. Vem bylo dovoleno
vzít si 50 kg vcí a píruní zava-
zadlo. Na shromaditi strávili ti
dny ekání, poté byli deportováni
do ghetta vpolské Lodi. Vb-
valé tíd o dvaceti metrech tve-
reních se rodina musela tsnat
s dalími dvaceti lidmi. Takhle
ili pl roku, v lodském ghettu
pak a do srpna 1944. Na otázku,
co bylo vLodi nejhorí, odpoví-
dá: hlad a korupce. Vzájemná ne-
vraivost, honba za záchranou
vlastní rodiny, krádee a vrady
mezi vzni samotnmi, umocn-
ná nekonenm, bezútnm a
vudypítomnm hladem – to ve
uinilo zLode jedno z nejhor-
ích ghett druhé svtové války. 

„To, e to rok co rok bude je-
t horí a e existovalo místo ja-

ko Bezinka, jsme si nedokázali
vbec pedstavit“, vzpomíná. 

Pesto se tak stalo a roku 1944
rodinu do nejznámjího „tábora
smrti“ pevezli.

„Tatínek byl u oknka dobyt-
áku a íkal: tady jsme u divného
lágru, tady nezastavíme, ty lidi
vypadají jako opice, vichni jsou
holohlaví a nazí. Ale vlak bohu-
el zastavil…“ O otce pily u
pi rozdlování u vlaku, zstaly
smatkou a sestrou samy. 

Osvtim popisuje jako místo,
kde lovk ztratil i o ten poslední
kousek dstojnosti, co ml. Ka-
dodenní represe, epidemie tyfu,
plynování a neustál pach pálí-
cích se tl, brekot a beznadj.
„Slyela jsem rabíny, jak si poví-
dají o tom, e Bh odjel na dovo-
lenou“. Pesto nakonec válku
peili. 

„Návrat do Prahy v ervnu
1945, to byla neuviteln ast-
ná chvíle. Vidli jsme Hradany a
vichni jsme plakali“. 

Nesmírn tk vstup do ka-
dodenního ivota vystídalo pod-
lehnutí komunistickm idejím,
ale po pui vúnoru 1948 sestry
rychle vystízlivly a ze strany
odely, dokud byl as. 
tinglová poté studovala foto-

grafii a kameru na FAMU, kterou
dodlala jako první ena. Zam-
ila se na dokumentaristiku a dt-
skou tvorbu vT, kde strávila ví-
ce ne 40 let. 

Dnes ije se svojí sestrou stále
v Praze, podílela se na spoust
dokument o holocaustu, natáe-
la pro BBC i Spielbergovu na-
daci a bojuje za osvtu antisemi-
tismu. 

Ondej Novák

Návrh státního rozpotu se dostal
u do tetího tení. Schodek by
ml init 105 miliard korun, co
je o 30 miliard mén ne vminu-
lém roce.  Nejen opoziní záko-
nodárce zaskoil optimistick
pedpoklad rstu ekonomiky v
podání ministra financí Miroslava
Kalouska (TOP 09). Ten pipustil,
e rozpoet vprbhu roku 2012
jet dozná uritch zmn. 

Zatímco nkteí poslanci se v-
novali pednáení pozmova-

cích návrh, jiní kritiku namíili
na nárt rozpotu jako celku.
Stou nejzásadnjí zmnou piel
sám Miroslav Kalousek. Snail se
napravit chybu vzákonu o zdan-
ní hazardu. Ten byl nedávno
schválen Snmovnou a obsahuje
adu pozoruhodností. Napíklad
umouje loterijním firmám, aby
samy urovaly, kam poputují je-
jich dan. Kalousek nabídl miliar-
du navíc pro ministerstvo kol-
ství. Podmínka? Senát musí zpac-

kan loterijní zákon zastavit. 
Dalím vznamnm návrhem

bylo pidání 1,2 miliardy korun
vysokm kolám. Pili s ním
hned ti poslanci. Krom komu-
nistky Marty Semelové a social-
ního demokrata Ivana Ohlídala
také bval prask primátor Pa-
vel Bém:   „Investice do vzdlání
jsou investicí do budoucnosti ze-
m. Cílem kadé rozumné vlády
musí bt investice do vysokch
kol,“ zdvodnil návrh. S píli

velkou podporou se ale nesetkal. 
Za vtip povaoval Miroslav

Kalousek návrh komunisty Ada-
ma. Ten vysvtloval, kterak je po-
teba podpoit závody motorek na
Masarykov okruhu vBrn, a to
ástkou 20 milion. Podobn do-
padlo dalích est nápad na vy-
lepení stávajícího návrhu rozpo-
tu státních financí na pítí rok.
Ten nyní ekají u pouze závre-
ná schvalování.

Vítek Novák

EU se rozhodla etit a pedcházet
tak situacím, kdy se stát ocitne na
hranici bankrotu. Z pondlní n-
mecko-francouzské dohody vyply-
nul pedbn návrh, jak toho do-
sáhnout. Nejdleitjí je podle ní
zpísnit rozpotovou politiku zemí
eurozóny, zajistit kontrolu hospoda-
ení a trestat híníky. Návrhy po-
slala nmecká kancléka Merkelová
a francouzsk prezident Sarkozy
vdopise pedsedovi Evropské rady
do Bruselu. Práv tam zaíná dvou-
denní schzka vech sedmadvaceti
pedstavitel stát, kde se bude dis-
kutovat o bliích detailech. 

Mlo by se jednat peván o
vzniku spoleného daového zákla-
du pro firmy a zavedení dan z fi-
nanních transakcí a dalích záko-
nech pracovního trhu. Merkelová se
Sarkozym dále navrhuje, aby se é-
fové vlád zemí eurozóny scházeli
zvlá a astji, pedevím vobdobí
krize. To by se tkalo nejen poslan-
c, ale i ministr. 

Od této dvoudenní pelomové
schzky se oekává, e pinese od-
pov na eení krize a ujasnní si
písnjích pravidel. Disciplína je
toti podle Sarkozyho jedin lék na
krizi. Michaela Nováková

Besser rezignoval
Po nkolika dnech, kdy se spekulo-
valo o odchodu ministra kultury,
Jií Besser skuten koní. Besse-
rova rezignace je spojená s údaj-
nou vazbou na odsouzeného ko-
rupníka Pavla Hrácha. Besser tvr-
dí, e necítí podporu svch koleg
a dodává, e mu nebyl poskytnut
prostor se k celé vci vyjádit.  Pre-
miér Neas rezignaci pijal. 
Více vkomentáích na str. 2

Michaela Nováková

Rusk prezident Dmitrij Medve-
dv vera s malm zpodním
piletl na ruzyské letit.
Vdnením programu rozplánova-
ném na minuty nebudou chybt
jednání o esko-ruskch obchod-
ních vztazích, ale ani kulturní zá-
itky. Ruského prezidenta dopro-
vází stovka delegát sloená
z ekonomickch ministr, novi-
ná a pedstavitel firem zain-
teresovanch v mezinárodním
obchod seskou republikou.

Hlavním dvodem prezident-
ské návtvy jsou podpisy v-
znamného balíku bilaterálních
smluv tkajících se zejména spo-
lupráce vdoprav, kultue a zbro-
jení. Za zmínku stojí pedevím
rámcová smlouva o stavb elez-
nic na Urale, kterou by mlo bt
poveno sdruení firem kolem
brnnské OHL S. Jednalo by se
o zakázku za tém 40 miliard ko-
run. Dále by ml bt podepsán
dodatek o smlouv ohledn opra-
vy vrtulník. Letecké opravn
Maleice by tak bylo umonno

Bátora se louí 
Úedník Ladislav Bátora koní
své psobení na ministerstvu
kolství jako poradce i v ele
hnutí D.O.S.T. Dvodem je to, e
se proti jeho kritice nkterch
len vlády postavil ministr kol-
ství Josef Dobe i nkteí Bátoro-
vi blízcí spolupracovníci. Dobe
dokonce uvedl, e Bátorovy v-
roky jsou ji „pes míru“.
Více vkomentáích na str. 2

Michaela Nováková

Medvedv dorazil do Prahy
esko-ruské vztahy to asi nezlepí, tvrdí Schwarzenberg 

opravovat a modernizovat ruské
vrtulníky nejen pro eskou armá-
du, ale i pro dalí zahraniní spo-
jence. Kpodpisu bude dána také
smlouva Vysoké koly ekonomic-
ké vPraze sMoskevskou mst-
skou univerzitou o spoleném ba-
kaláském programu, kter se bu-
de vyuovat v Moskv. Podle
 informací by se Rusko rádo „za-
adilo do fronty“ na dostavení ja-
derné elektrárny Temelín, co by
Medvedv chtl projednat. esk
ministr zahranií Karel Schwar-
zenberg (TOP 09) neslibuje cel-
kové zlepení esko-ruskch
vztah.

Hlavní program návtvy vak
zaal dnes vdeset hodin uvítacím
ceremoniálem na nádvoí Pra-
ského hradu. Na Hrad dnes bu-
dou také probíhat vekerá jedná-
ní. Ped slavnostním obdem
chystají oba státníci podepsat ji
zmínné smlouvy. Pi nm se éf
Kremlu setká mimo jiné i s es-
kmi pedstaviteli pravoslavné
církve. Odpoledne vpatnáct ho-

din zahájí prezident nejvtí zem
svta vstavu Carsk dvr pod
vládou Romanovc, která se bude
poádat vCísaské konírn Pra-
ského hradu. Poté se setká ses-
km premiérem Petrem Nea-
sem. Ob první dámy spolu stráví
den vPraze, zejména prohlídkou
Praského hradu.

Zatímco titulní stránky es-
kch médií jsou doslova plny této
vznamné návtvy, v tch rus-
kch panuje a nebval nezá-
jem. Dvodem by mohla bt po-
volební situace vRusku.  Vcent-
ru pozornosti eskch médií se
dnes octne také nadmrné zatká-
ní odprc politické strany Jed-
notné Rusko, jejím pedstavite-
lem je rusk premiér Vladimír
Putin, ale stejn tak i sám prezi-
dent.
eskou pdu by ml prezident-

sk pár spolu spoetnou delegací
opustit dnes po sedmnácté hodi-
n. Centrum hlavního msta Pra-
hy by se tak opt mlo uvolnit.

Jana Samuková
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Paklie mli neklidné spaní, adventní as jim na klidu pidá. 
e je o Jiím Besserovi a Ladislavu Bátorovi. Poslední stránky
jejich pohádkovch píbh jsou dopsány. Ob díla se mohou
jmenovat "Demise" a v uritch ohledech mají astn konec…

Kozle, dr se svého kopyta!

2 A

PhDr. za pultem?
„Geograficky musíme sníit závislost na trzích Evrop-

ské unie a jít ke koncovm zákazníkm napíklad 
v Asii a Latinské Americe…“. Tímto vrokem minis-
tra prmyslu a obchodu Martina Kuby by se dala shr-

nout úterní diskuse s názvem "Západ vs. vchod- S km budeme
obchodovat."  Na fóru dále vechny ujistil, e za zásadní povauje
chytrou inovaní a proexportní politiku a celkové posilování eské
republiky v mezinárodní konkurenci.

Ekonomové burcují k vtí diversifikaci eského exportu ji n-
kolik let. Zárove upozorují, e ke zlepení situace nestaí vládní
technická proexportní opatení, ale je teba odstraovat nedostatky
v celkové úrovni vzdlanosti spolenosti. Evergreenem je nedosta-
tená znalost jazyk. Problém je, e u dnes si firmy stují na pat-
nou znalost anglitiny absolvent stedních a vysokch kol.  Pro
úspch na novch perspektivních trzích, ale jeden jazyk u nestaí
a firmy budou stále více potebovat zamstnance, kteí budou ovlá-
dat jet panltinu nebo íntinu. 

V zásad by to neml bt problém, protoe koly humanitního ne-
bo ekonomického zamení na rozdíl od technickch obor nedo-
statkem uchaze netrpí. Je vak dleité, aby si studenti nevybíra-
li toto studium jen proto, e je nebaví matematika nebo fyzika, a po-
ítali stím, e po ukonení koly se budou muset umt domluvit ne-
jmén dvma cizími jazyky. Co jim kola leckdy nezaruí. Vtom
pípad by hrozilo naplnní proroctví lena NERVu Miroslava Zá-
meníka, e „absolventi spoleenskch vd budou obracet hambur-
gery u McDonald´s“.

Byl jednou jeden kozel. Ten se jmenoval Jií. Vrch-
ním zahradníkem se stal vlastn úpln náhodou.
Kdy sdíky pijímal funkci, prohlásil o sob: „Kyt-
kám sice nerozumím, ale zato je rád eru.“  Nikdo

si stím hlavu nelámal. Ubhl njak as a Jií zaal úadovat.
Nejspí aby podtrhl svou autoritu a charakter, nosíval star
kabát. Kabát zapáchal pivem, lezly znj chlupy. Ale kozlovi
pipadal jako ztlesnní dokonalosti. Vidl se vnm. 

Zpoátku se drel zkrátka. Tu vymnil kaktusy za tulipá-
ny. Tady zase narcisky za re. Zkrátka drobnosti, které ni-
komu neudlaly radost, ale zárove nikoho nenatvaly. 

Pesto se do djin zahrady zapsal tím úpln nejtunjím
písmem, které lo zrovna tisknout. 

Krásn „skleník na Václaváku“ odsoudil kzáhub, mís-
to nj se postaví velice lukrativní a pedevím oklivá klna.
Lobby? Estetické „cítní“? Kdo ví…

A vedle druh skleník zvan „Opera“. Jií se rozhodl ho
opravit. lechetné-  kdyby na to ml dostatek financí. Sehnal
ale jenom plku. 

Ze zcela nepochopitelného dvodu odvolal svého pod-
zahradníka Oplu. Navzdory tomu, e Oplu respektovali
v jeho brani i pespolní a til se i velké podpoe akade-
mické obce.

Více zásadních pochybení se u ale kozel nedopustí. Ne-
jde na poráku, jen se ví pravdpo-
dobností dnes skoní jeho „zahradnic-
k mandát“. Ukázalo se, e ml ve
chlév více mrkve, ne byl ochoten
piznat. Nutno dodat, e mrkev pochá-
zí zcelkem podezelého pole a nepi-
znat se kní byla jeho poslední chyba
na veejné scén. Pitom se vech
omyl mohl vyvarovat. Ale to by ná
píbh musel zaínat takto: „Byl jed-
nou jeden kozel.  Ten se jmenoval Jií.
A protoe byl kozel, tak se nestal
zahradníkem…“

Oima
Ondeje
Macky
moralisty

Vojtch Hemánek
komentátor MF FLE

Stávka slovenskch léka, mimo jiné i za navení
mzdovch tarif, byla vera ukonena, kdy vláda
sIvetou Radiovou vele podepsala memorandum.
Konec „trajku“ znamenal i odlet 30 eskch vojen-

skch léka, kteí se knaim jihovchodním sousedm vy-
dali zastávat práci stávkujících doktor pi poskytování
akutní pée. éf Lékaského odborového sdruení Marián
Kollár vkusn pirovnal psobení eskch doktor na Slo-
vensku k „bratrské pomoci“ okupantskch vojsk ze srpna
1968. Jeho krajané se vak s tímto ponkud dramatickm
vrokem neshodují. V reakci na Kollárovo hysterické pi-
rovnání padaly i vrazy jako „nehorázná hloupost.“ U fakt,
e armádní lékai bhem posledních pti dní vykonali nalé-
havé zákroky, ktermi zachránili ivoty, zatímco okupace
SR vojsky Varavské smlouvy v osmaedesátém si naopak

ivoty vyádala, iní pirovnání ponkud kontroverzním. No
jo, kdyby blbost nadnáela…

Sloventí lékai se sice dokali svého happy endu vpodo-
b podepsaného memoranda, nicmén jako vedlejí produkt
stávkování mohou oekávat pokles popularity voích veej-
nosti. Zvlát vdob krize se dá poítat s tím, e prostému
lidu nebude zvyování lékaskch plat po chuti. Po obdob-
né akci, která probhla ped rokem vnaich koninách, se
postoj obyejnch smrtelník klékaské profesi zmnil. Mi-
nimáln vprbhu stávky na doktory bylo obas nahlíeno
jako na vydrae, bandu jedinc, kteí si hrají na bohy. Krát-
kodob se tak lékai propadají na ebících nejprestinj-
ích povolání… A tak lidé picházejí o iluze. 

Byl jednou jeden Bátora. Nebyl to ani princ, ani ry-
tí, ale pouh poradce ministra kolství. Moná
byl ílen, moná staten, upímn eeno, tohle
nikdo neumí dost dobe posoudit, faktem ale je,

e dnes ráno dostal poádn pes prsty. Ve funkci koní.
Není se koneckonc emu divit. Jeho poslední válená

vprava míila hodn vysoko. Bátora si za úhlavního nepí-
tele u dávno zvolil TOP 09. Tedy pedevím jejich vdí
postavy barona Schwarzenberga a ábelského draka Ka-
louska. Snimi si pak prostednictvím facebookové stránky a
médií vymnil u nkolik pokusnch útok. Jednalo se zej-
m o vzájemn test síly a dluno dodat, e i díky nmu se
Bátorova kariéra u njakou dobu pohybovala na hodn ten-
kém led.

Dá se íct, e jedin, kdo Bátoru drel vposlední dob pi
ivot, byl podivínsk kouzelník Klaus a jeho skupina noh-
sled, kteí zaveni ve své hradní vi bedliv sledují eskou
politickou scénu. Ti se za Bátoru u nkolikrát postavili a je-
jich vliv ho fakticky udrel ve funkci.   

Po Bátorov posledních projevech mu ovem ani jejich
podpora nebyla nic platná. O draku Kalouskovi se vyjádil
jako o „nelidské stve a uboáckém mejdu, kter si nevidí
do huby“, baron Schwarzenberg zase slíznul políek vtéto
podob: „Vl je nebezpen zepedu, k zezadu, Jeho kní-
ecí Jasnost je velmi raritní kombinací obého.“ To Bátorovi
ve spojení spedchozími aférami a jeho
asto diskutovanou kandidaturou zaNá-
rodní stranu zlomilo vaz. 

Nabízí se samozejm otázka, jestli se
Václavu Klausovi nepodaí za pomoci
erné magie vrátit Bátoru njakm zp-
sobem zpt do politického ivota, to se
ale rozhodn nestane dív ne dneska ve-
er. Kouzelník má zrovna plné ruce prá-
ce sruskm medvdem. 

Po relativn optimistic-
kém tdnu se finanní
trhy dostaly opt na
medvdí stezku, kdy

do médií pronikly informace,
e v pípad nepíznivého v-
sledku zítejího summitu lídr
Evropské unie uvauje agentu-
ra Standard and Poor‘s o sníe-
ní ratingu dosud velice dvry-
hodnch zemí jako je Finsko,
Nizozemsko a dokonce N-
mecko. Mnoho lidí si právem
klade otázku, pro trhy takto
citliv sledují kad vstup
agentur, jejich hodnocení se
pi poslední finanní krizi uká-
zala bt fatáln chybná. 

Dvod musíme hledat vhis-
torii vzniku souasné konstruk-
ce finanního svta. Ratingové
agentury pvodn poskytovaly
svoje analzy investorm, kteí
za n byli ochotni zaplatit pa -
tinou sumu. Tento systém
fungoval do chvíle, ne stát ve
snaze uchránit ped rizikem
sta datele v bankách a penzij-
ních fondech naídil nakupovat
a oceovat bilanní poloky
práv podle vstupu agentur.
Tím se vak naprosto obrátil
pirozen kolobh celého sys -
tému a byli to práv vydavatelé
cennch papír, kteí zaali
platit agenturám za to, e jejich
cenné papíry ohodnotí. Tito vy-
davatelé vak mají samozejm
zájem na tom, aby rating jejich

finanních produkt byl co nej-
lepí a ratingové agentury jim
vduchu hesla ná zákazník, ná
pán, ly zcela na ruku. Korum-
pující potenciál tohoto aranmá
se vplné nahot projevil na nej-
vyím ratingu hypoténích
cennch papír investiní ban-
ky Goldman Sachs. Její maklé-
i pak bez ohledu na rating ve-
sele sázeli pímo proti tmto
cennm papírm. 

Politikm vak tento stav vy-
hovoval moná jet víc, proto-
e vbankách a penzijních fon-
dech nucench kupovat ta nej-
lépe hodnocená aktiva vdy
 nali ochotné kupce pro dluho-
pisy, ktermi pokrvali kado-
roní deficity. Vrátím-li se
kpvodní otázce, investoi tak
nereagují na hodnocení ratin-
govch agentur ve slepé víe
v jejich neomylnost, ale proto,
e vdí, e banky a penzijní
fondy jakoto nejvtí hrái na
trhu musí upravit svoje bilance
práv v návaznosti na rating.
Take vdy, kdy slyím nkte-
ré politiky vytkat trhm ira -
cionalitu, kterou se snaí doká-
zat práv na píkladu mylnch
hodnocení ratingovch agentur,
musím se pousmát, nebo se
z jejich strany jedná de facto 
o stelbu do vlastních ad. 

Prezidentské rande ve Strahov-
ském klátee – kachna se ze-
lím, praská unka, moravská
vína. A také vvar, trefná me-

tafora aktuální situace vRusku, kde to
po volbách také siln ve. Kdy ktomu
navíc pitu fakt, e se jednalo o vvar
hovzí, z krav nebo vol, podoba je té-
m dokonalá. Rusové demonstrují a
po tom, co necelá plka národa necha-
la opt zvítzit Putinovu stranu Jedno-
tné Rusko. Kdy u jim konen dojde,
e chaos vzemi nevyeí jedna a ta sa-
má strana, která ho zpsobuje? Pro
jsou mezi demonstranty lidé, kteí
kvolbám vbec neli? A pro se opozi-

ce nespojí a místo povolebních protes-
t nevytvoí pedem kampa, která by
pesvdila i Putinovy volie? Na dru-
hou stranu, i kdyby nejvlivnjí strana
nezískala nejvyí poet hlas, stejn
by vyhrála. Není tak tké zvednout
vsledek o pár procent, navíc se u mi-
nul tden ozvaly zprávy o vyhroo-
vání, podvodech a manipulaci. Nkteí
lidé ani nejsou kvolbám putni, jiní
jsou nuceni volit Jednotné Rusko, líst-
ky dalích se ztratí. A pokud se po ne-
dli demonstrantm nco nelíbí, není
nic jednoduího, ne je zatknout,
 pop. nechat zmizet, jak je v Rusku
dob rm zvykem. Ztoho veho je jasné,

e jsou tyto volby jen dalí frakou.
Na volební „vvar“ se jelo podívat i

pár ech. Já se o tento gurmánsk zá-
itek radji ne-
chám pipravit.
Rus ká kuchyn je
toti vyhláená ta-
tarskm biftekem
(mleté sy rové ma-
so) a bor em (v-
var z morkovch
kostí a masa) a kdo
ví, co by mi „poli-
cejní éfkucha“
pipravil…

Jak Bátora na draku zuby si vylámal

Ondej Krutilek
komentátor MF FLE

Nikola Chomátová
komentátorka MF FLE

Daniela Enerová
komentátorka MF FLE

Schizofrenní agentury

Je libo Rusa nadivoko?

akujeme, odídete!

Komentá 
Filipa Uhlíe

vedoucího ekonomické rubriky
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Superstar souasné fotografie vRudolfinu

PRAHA aty z igelitu sestávají
z 13 povídek a jsou kniní prvo-
tinou Vratislava Maáka. Tento
mlad absolvent urnalistiky po-
vídky publikoval ji díve va-
sopisech Host nebo Tvar. Není
tedy mezi spisovateli ádnm
novákem. Na kniním trhu jde
ale o debut. V nm se jako
v kadé prvotin najdou nevy-
hrannosti, pehmaty, pokusy,
které bu uspjí, nebo ne. To
vechno jsem shovívav pechá-
zel. Více jsem ocenil tivost
knihy. tená se toti vdy po
vleklém úvodu dostává do pso-
bivého proudu líení.

Maák bohuel, ve snaze své
strhující vyprávní dotáhnout,
obas petáhne. Na konci od-
stavce se tak objevuje vta, kte-
rá práv eené shrnuje. Ochu-
zuje záitek. Stává se to zídka,
ale zanechává to hrozn dojem,
i pes svou tivost.

Vpovídce Pinesla m bou-
ka hledá nápodobu dtství, ale
není dost vrn. Nemluví jako
osmileté dít. Slyím znj ped-
stírání dosplého. Pravda. Je
tké najít rovnováhu, jakou ob-
jevil napíklad William Saroyan
vNedlním Zepelínu. 

Pisatelsk styl se znateln vy-
víjí jet bhem etby. Tko
posoudit, zda by nebylo lepí,
kdyby autor nastádal více
svch zralch kus. Na druhou
stranu je vzruující sledovat
práv tento vvoj, kdy Maák
v závru dosahuje skutené
zrunosti.

Je jemn ve vyjadování, a
ostchav. Zvládá napjatou ko-
morní atmosféru – hlavn vpo-
vídce Mámení prvního valíku.
Tehdy se tená stane pozorova-
telem dvou stárnoucích en, je-
jich veker ivot se odehrává
vajovém pokoji mezi porcelá-

nem a zvukem hracích hodin.
Postavy Vratislava Maáka

jsou podivíni. Autor je posedl
archetypem deviantního hrdiny.
Zkoumá ho ze vech stran. Ni-
kdy ale nenudí vbrem proste-
dí a dje, je neopakovateln.
Ukazuje se jako empatick zpy-
tovatel sobstanch osobností.
V povídce Král kvtovanch
povlak dokonce vstupuje do
role aktivního vyprave, kter
vydává vehementní zájem o sta-
ikého, samotáského souseda.

Maák se vsoutu pedstavu-
je jako metafyzik lásky, aby na-
el rozhoení, deziluzi, samotu
a stesk. Hledá srdce a zjiuje,
e ono tvar lásky postrádá (jak
íká morbidní povídka ezbá).
Jestli je to Maákova vvojová
etapa, nebo jde o bytostné pe-
svdení, to zjistím, a se mi do
rukou dostane jeho dalí dílo.

Martin Suriak

PRAHA Johnny Depp srumem
v ruce pobaví, koda, e nedo-
káe z opileckého tlachání vy-
tvoit souvislé vyprávní. Film
Rumov deník, kter reíroval
Bruce Robinson, je adaptací
stejnojmenného románu Hunte-
ra S. Thompsona. 

Sledujeme osudy novináe
Paula Kempa (Johnny Depp).
Ten pijídí vroce 1960 do Ka-
ribiku psát pro krachující novi-
ny, spolenost mu dlají jak opi-
lí ztroskotanci z redakce, tak
rzné láhve alkoholu. Odtud se
odvíjí hned nkolik píbho-
vch rovin, které vak spolu
souvisí jen málo. Nekonzistent-
nost filmu tak zabíjí velk po-
tenciál. Vborní herci a vizuál-

n bohaté prostedí zachraují
píbh jen zásti. 

Akoli jde o drama, komedi-
álních scén, které Deppovi tak
sedí, se v nm najde dost – a u
jde o honiku v napodobenin
auta i milostnou scénu perue-
nou Hitlerovm ohnivm pro-
slovem. Vn opil Kemp pak
pipomíná Deppovu nejslavnj-
í roli piráta Jacka Sparrowa. U
nkolika moment, napíklad u
úink drogy kapané do oka,
vak lovk jen nechápav
kroutí hlavou a marn hledá
spojitost se zbytkem filmu.

Do opozice s chaotickou re-
dakcí se staví Hal Sanderson
(Aaron Eckhart), sebevdom
byznysmen a jeho pítelkyn

Chenault (Amber Heard), do
které se noviná zamiluje.
Sob ma zaívá Kemp rzná do-
brodruství, ale stejn jako u
zbytku filmu, ve koní tak n-
jak rozpait.  

Kdy Kemp na konci odjídí
lodí pry, máte pocit jako by
utíkal od vech otázek, které si
pokládáte. Akoli u nkterch
film otevené konce fungují,
tady je jich píli mnoho.

PRAHA Dtská radost vkontra-
stu s ernobílm mstem a p-
sobivá atmosféra Prahy tyicá-
tch a osmdesátch let, to je
retrospektivní vstava Akrobat
na glóbu ivota vznamné eské
dokumentaristky a reportérky
Dagmar Hochové. 

Hochová, které letos bylo ji
ptaosmdesát let, vystudovala
Státní grafickou kolu pod ve-
dením Jaromíra Funkeho a Jose-
fa Ehma, dvou vznamnch fo-
tograf první poloviny dvacáté-
ho století. V roce 1961 odjela na
tímsíní cestu po Vietnamu,
odkud pivezla první soubor z
cest, na kter navázaly dalí, na-
píklad zRuska. 

Kdo se til práv na cesto-
pisné fotografie Hochové, bude
zejm zklamán. Kurátor vsta-
vy Tomá Pospch se na tuto li-

nii tvorby Dagmar Hochové za-
mil jen velice okrajov. V-
stava se soustedí pedevím na
zachycení genia loci Prahy
vpováleném období. Zerno-
bílé atmosféry msta vystupuje
na snímcích Hochové bezpro-
stednost dtského svta, ivota
a vztah mezi lidmi. Mezi tyi-
cítkou snímk najdeme ale také
zátií bez lidí, která jsou pesto
zaplnna intenzivní lidskou pí-
tomností.

Pro souasnou generaci bu-
dou urit zajímavé fotografie z
cyklu Globus smrti, kter zobra-
zuje Matjskou pou jet vdo-
bách, kdy se konala na dejvic-
kém Vítzném námstí.

Vstava Akrobat na glóbu i-
vota bude vgalerii Leica probí-
hat a do 8. ledna. 

Vojtch Koval

Klasika s Gershwinem
PRAHA Tradiní pedvánoní
koncert ady Gala, realizovan za
podpory hlavního msta Prahy, se
letos plánuje na 14. prosince. Ga-
laveer je vnovan vdy jedno-
mu vznamnému pedstaviteli
klasické hudby, tentokrát jím bu-
de americk skladatel George
Gershwin. Koncert probhne v
Kongresovém centru Praha a na-
bídne vbr nejznámjích skla-
deb z celého období jeho ivota –
napíklad skladby Amerian v
Paíi, Summertime nebo Rapso-
die v modrém. Elika Junková

VPraze zaíná Best Film
Fest
PRAHA tveice praskch kin
Lucerna, Mat, Atlas a Evald
v tchto dnech poádá festival
nejúspnjích a divácky nej-
navtvovanjích film roku
2011. Seskupení jednosálovch
biograf láká na pestr vbr do-
mácích i zahraniních film a na
lákavé vstupné 69 K za lístek.
V retrospektiv se objeví napí-
klad Oscarem ovnen snímek
Králova e, psychologické dra-
ma Melancholie a zeské scény
historick velkofilm Lidice. Fes-
tival trvá do 14.12.

Adam Englund

Kmeny mizí zpult 
rychle, za tden 
se vtina vyprodala
PRAHA Publikace srudm titu-
lem vpopedí a fotografií black-
metalisty na pozadí, která vyla
1. prosince vnákladu 1500 kus,
pojednává o souasnch subkul-
turách Prahy. Autorsk tm Big
Boss vele s Vladimirem 518 se
vnoval nkolik msíc zkoumá-
ní ivotního stylu tchto menin
velkomsta. Ptadvacet znich je
zmapováno na stránkách knihy
vpodob vyjádení jejich zástup-
c a fotografií od Tomáe Sou-
ka. Spojení mezi leny „kmen“
je rzné – od hudebních styl
pes specifick koníek a po se-
xuální orientaci. Ke tenái se tak
dostane ptisetstránková sonda
do ivota milovník kulturistiky,
japonské popkultury, vyznava
straight edge i zástupc queer
komunity. Nela Pospíilová

„Industriální“ Colours 2012
OSTRAVA Festival Colours of
Ostrava loni zail „alternativní
hudební dchánek“ a letos tomu
nebude jinak. Vúter byl potvr-
zen první zahraniní host festiva-
lu – excentrití, alternativní mágo-
vé The Flaming Lips. Smr pest-
robarevnch balonk, konfetov
opar, frontman Wayne Coyne
v obí prsvitné kouli válcující
konetiny dychtivch fanouk –
jako vpsychedelickém divadle. 

Festival, kter vypukne 12.
ervence a potrvá tyi dny, eka-
jí i zmny. Pesthuje se do tzv.
Dolní oblasti Vítkovic, která je
zapsána na seznamu Evropského
kulturního ddictví. „Nové místo
nabídne krom venkovních i
vnitních scén oproti pvodnímu
areálu adu vhod, po kterch vo-
lali nai návtvníci. Napíklad
vtí prostor, zázemí, hygienu i
stanové msteko, vlastní parko-
vit a adu dalích. Festival ale
navíc získá na unikátnosti. Dolní
oblast Vítkovic fascinuje svojí
industriální krásou, hudba i divá-
ci se dostanou do takového pro-
stedí, které nikdo jin u nás ne-
má,“ komentovala zmnu editel-
ka festivalu Zlata Holuová.

Andrea afáová

PRAHA Z Michaela Jacksona
udlal po jeho smrti archandla.
Courtney Love promnil vPan-
nu Marii. Experimenty nebyly
nikdy Davidu LaChapellovi ci-
zí. Zatímco jedni jeho mnohdy
provokativní díla obdivují, jiní
jeho tvorbou opovrhují. Oste
barevné, vrazn stylizované fo-
tografie, pompéznost hraniící 
s kem, nahá lidská tla, netra-
din zobrazené celebrity, koke-
tování snáboenskmi motivy –
LaChapelle se nebojí nieho.
Praská vstava Tak pravil
 LaChapelle nabízí ale mnohem
více - portrét neobyejn tvrí-
ho lovka, kter neustále posu-
nuje hranice toho, co jsme zvy-
klí povaovat za fotografii. 

Vedle autorovch nejslavnj-
ích fotografií jsou k vidní i
mén známá díla z jeho rané
tvorby. Expozice tak nabízí po-
hled na fotografv pozoruhodn
vvoj. Nejstarí snímky pochá-
zejí ji zprvní poloviny 80. let,
jsou ernobílé se specifickou at-
mosférou jisté neasovosti a
málokdo by asi hádal, e jejich
autorem je práv David LaCha-
pelle. Následuje vhled do let de-
vadesátch, kdy fotograf velko-
lep vstoupil do svta reklamy a
módy. Ztohoto komerního ob-
dobí pochází nejvtí ást prací,
které LaChapella celosvtov

Fotografie zcyklu Jesus is my homeboy    foto: David LaChapelle

Hvzdn David LaChapelle do eska poprvé pivezl rozsáhlou retrospektivu své tvorby. 
Je jisté, e expozice u návtvník vyvolá protichdné emoce. Vstava probíhá vRudolfinu.

proslavila. Mezi nimi samozej-
m nechybí ani netradin kom-
ponované portréty známch
osobností, a u se jedná o Pa-
melu Anderson i Marilyna
Mansona. 

Expozice vak mapuje také
LaChapellovy nekomerní soci-
ální projekty, píkladem me
bt série Americké vzpomínky
(2006-2007), která reflektuje je-
ho odmítav postoj vi politice

G. Bushe. Souástí vstavy jsou
také drobnjí práce, které kom-
binují fotografii sdalími vtvar-
nmi technikami. Pomyslnm
vrcholem vstavy  je pak uveej-
nní monumentální apokalyptic-

ké instalace Prám iluzí bsnící ku
pravd, kterou fotograf dokonil
v letoním roce. Expozice Tak
pravil LaChapelle  vRudolfinu
potrvá do 26. 2. 2012. 

Barbora Majerová

Rumov! deník je a" moc opil!, cht#lo by to p$íb#h

Thuong Ly
Nguyenová
redaktorka
MF FLEE

Recenze: film 50 %

Akrobat Dagmar Hochové
balancuje vgalerii Leica

Ma%ák&v debut metafyzické lásky
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PRAHA  Kdo pedpokládal, e
stedení zápas mezi Mancheste-
rem United a Basilejí bude jedno-
znanou záleitostí z pohledu
anglickch Devils, byl hodn pe-
kvapen. Leccos mohl napovídat
u vsledek z prvního stetnutí,
které skonilo remízou 3:3. 

Tentokrát poteboval Manches-
ter alespo bod. Vtabulce skupi-
ny byl sice první, na záda mu ale
dchala Benfica a práv Basilej. 

Ta potebovala proti Manches-
teru také bodovat a nastoupila do
zápasu s vysokm nasazením. Je-
jí sebevdomí jet vzrostlo, kdy
se jejím hrám podailo u v 9.
minut otevít skóre zápasu. Na
centr Shaqiriho si jet gólman
De Gea sáhl, ale na následnou do-
ráku Marka Strellera u reagovat
nedokázal. Zaskoení hrái Man-
chesteru tko sbírali síly. Po pl-
hodin hry nedokázali ze tí met-
r nasmrovat mí do basilejské
brány jak kanonr Rooney, tak je-
ho tmov kolega Park Ji-Sung.
United se dále trápili, obzvlát
po zranní jejich kapitána Ne-
manji Vidie.

Po pestávce se hra sympaticky
rozhbala a pinesla více vzruení.
Stelu Alexandra Freie z volného
kopu dokázal De Gea jen zázra-
kem posunout nad bevno. vca-

rm vak siln zatrnulo, kdy
vlastního brankáe ohrozil Markus
Steinhöfer. Jeho nepoveden po-
kus o odkop míe do autu zastavi-
lo bevno basilejské brány. Ná-
sledné pokusy Ashleyho Younga o
doráku nemly úspch. Na druhé
stran získal bojovn Shaqiri mí
na hranici pokutového území. Je-
ho následn centr dokázal hlavou
usmrnit Alexander Frei a navil
vedení Basileje na 2:0. 

Chvíli na to ale nastal závar
ped vcarskou brankou. První
stelu branká Yann Sommer vy-
razil, doráku zastavilo bevno
basilejské brány. Následnou Jo-
nesovu hlaviku se Sommer mar-
n snail zastavit v cest za bran-
kovou áru.

K niemu dalímu se Manches-
ter nezmohl a navzdory herní pe-
vaze prohrál na hiti Basileje
1:2. „Jsem nesmírn hrd na cel
tm,“ ekl po zápase trenér Basi-
leje Vogel. „Bylo to dnes tce
vydené vítzství. “

Do jarní fáze Ligy mistr tak
nepostupuje ani jeden zmanches-
terskch tm. Citizens sice do-
kázali porazit na svém hiti Ba -
yern Mnichov 2:0, ale Neapol je
vhrou nad Villarealem peskoi-
la ve vsledné tabulce.

Martin Holzknecht

ST. GALLEN  Ve verejím po-
sledním zápase skupiny C na
mistrovství svta porazily eské
reprezentantky Slovenky 15:1.
Pedvedly o nkolik tíd lepí
vkon ne jejich protivník a mo-
hou se radovat zpostupu do dal-
ích boj. Skóre otevela ji po
16 vteinách hry Koníková, na
konench 15:1 uzavírala erná.
Vzítejím zápase narazí esk
tm na Dánsko, které vera utr-
plo drtivou poráku od vbru
védska v pomru 1:15. „eká
se povinné vítzství, ale nesmí-
me to podcenit. Nesmíme myslet
píli na semifinále,“ upozornila
teglová.

K jasnému vítzství eského

tmu se vyjádil i slovensk tre-
nér Marks: „Myslel jsem, e to
bude malinko vyrovnanjí, ale
rozhodl zaátek, kter jsme ne-
chytili.“ Na otázku, jaké si mys-
lí, e jsou ance eek na dalí
postup vmistrovství, odpovdl:
„Já jsem tady nevidl ty nejhlav-
njí soupeky – Finky, védky
a vcarky, take nemu po-
rovnávat. Zápas s námi nic o
ekách neukázal. Vidl jsem
duel s Norskem a tam esk tm
moc nepesvdil. Te hrál dv
slabá utkání, nastílel 27 branek,
take se moná chytnul a vkon
pjde nahoru.“

Pemysl Adamec

HARRACHOV  Jet pedeví-
rem to vypadalo, e se bude ská-
kat na suchu. A nebo vbec. Tech-
nici ale závod svtového poháru
zachránili. Jedinou neznámou pro
zítra zstává vítr, kter kadoro-
n dlá poadatelm nepíjem-
nosti. „Mám z poasí malinko
strach, ale vím, e kdy to stálo
tolik úsilí a práce, tak i to poasí
bude pát. A my se snad odvdí-
me vsledky,“ doufal nejlepí
esk skokan Roman Koudelka,
kterému vpoadí SP patí sedmá
píka. V prbhu SP zatím vy-

skákal páté, tvrté a dvanácté
místo.
Dnes jsou na programu dva tré-
ninky a kvalifikace. O co nejlepí
umístní bude vedle Koudelky
bojovat i dalí esk reprezentant
LukáHlava. Ten po tech závo-
dech SP drí jedenáctou pozici.
Naposledy se blsknul pátm
místem v závod vLillehamme-
ru. Zítra odpoledne eká skokany
první závod jednotlivc, vsobotu
pak závod drustev a v nedli
opt klání jednotlivc.

Pemysl Adamec

PRAHA  Hokejisté Philadelphie
vyhráli na led Buffala 5:4 vpro-
dlouení a uspli potetí v ad.
Zpoátku to ale na jejich vítzství
nevypadalo, nebo nabrali u tí-
brankovou ztrátu. Obrat nastarto-
val Voráek, kter vyuil chybné
rozehrávky Sabres a pedloil
Maximu Talbotovi puk do ideální
stelecké pozice. Kanadsk úto-
ník skóroval sekundu ped kon-
cem první tetiny.

„Byl to zlomov gól,“ ocenil
úspch svého spoluhráe Claude
Giroux. „Dal nám sílu. Pak u
jsme konen hráli svoji hru.“
Záil práv Giroux, kter asisto-
val u vech tí branek Flyers ve
druhém djství. Nahrával i Jágro-
vi. eská osmaedesátka uspla
se stelou zápstím mezi dvma
beky Buffala.

Akoliv se avlím podailo
v závru tetí dvacetiminutovky
vyrovnat, poslední slovo mli Let-
ci, kteí rozhodli v prodlouení.
Vítzn gól vstelil po samostat-
ném úniku Giroux. Jágrv centr se
díky této brance vyhoupl na první
místo ligové produktivity. 

Michálek vyzrál 
na Vokouna, pesto prohrál

VOttaw, do které zavítal Wa -
shington, padaly góly a od druhé
tetiny. Petahovanou o vedení
nakonec vyhráli Capitals, kteí
porazili Senátory 5:3. Základem
jejich úspchu byla astá stelba.
Tm kapitána Alexandra Ove -

BEAVER CREEK  Pvabná ly-
aka Lindsey Vonnová potvrdila
formu a zvítzila vdalím závodu
rychlostních disciplín Svtového
poháru. Tentokrát dominovala
v superobím slalomu v Beaver
Creeku.

Na sjezdovce Birds of Prey se
enské závodnice pedvedly po-
prvé. Verejí klání bylo kom-
penzací za zruen závod ve Val
d'Isére. Ten se ml jet pítí ví-
kend. Vonnová vyhrála s násko-
kem 37 setin ped vcarkou Fa-
bienne Sutterovou. Pro bronzo-
vou medaili si dojela Anna Fen-
ningerová zRakouska se ztrátou
41 setin.

Vonnová navázala na úspn
minul tden, kdy si pipsala ti
vítzství vkanadském Lake Loui -
se, kde se jely dva klasické sjezdy
a super-G. Amerianka vtéto se-
zón vyhrála u pát závod ze
sed mi monch. Sezóna se skládá
celkov ztyiceti závod. 

Zvlátností Vonnové je, e jez-
dí na tvrdích muskch lyích.
Vznamnou ást pípravy pak ab-
solvovala práv smui. Série ne-
dávnch vítzství a celkov 45
pohárovch triumf ji vhistoric-
kch tabulkách vynesly na tetí
místo, ím vyrovnala sbírku Re-
nate Goetschlové zRakouska.

Americká hvzda zatím suve-
rénn vládne Svtovému poháru,
a to i pesto, e vnedávné dob
piznala rozvod se svm mane-
lem Thomasem Vonnem, kter ji
jako bval lya i trénoval. 

David Mike

Jágr skóroval pi dalí vhe Letc.
Michálek prostelil Vokouna

kina vypálil dohromady 44krát.
Na Vokouna smovalo o deset

stel mén. Zamstnával ho pe-
devím Michálek, kter vypálil
estkrát a jednou skóroval. esk
kídelník se díky 17. gólu vsezo-
n stále drí na ele tabulky stel-
c, spolen sPhilem Kesselem a
Jonathanem Toewsem. 

To Ovekin má na kont teprve
devt tref do erného. VOttaw
ale jeho gól stál za to. Energick
Rus pesprintoval celé kluzit,
objel soupeovu bránu, pehodil
si kotou na forhend a nekompro-
misn zakonil pod horní tyku.

Byl to jeho první gól pod Dalem
Hunterem, novm kouem Wa -
shingtonu.

Kaberle dvakrát asistoval
u vhry Caroliny

Dalí nováek na pozici hlavní-
ho trenéra tmu NHL, Kirk Mul-
ler, na pát pokus dosáhl prvního
vítzství sCarolinou. Jeho sven-
ci zabrali a vEdmontonu porazili
tamjí Oilers 5:3. Udlali tak
první krok ktomu, aby se odlepili
ode dna Vchodní konference.

K vhe Hurricanes pispl i

Kaberle, kter dvakrát asistoval.
Ofenzivní zadák po matnch v-
konech ze zaátku roníku nabral
formu. Dv nahrávky si pipsal
podruhé ve dvou dnech.

V dresu Edmontonu popáté
v ad bodoval Ryan Nugent-
Hopkins. Teprve 18let Kanaan
vstelil gól a upevnil si postavení
na ele bodování novák. Práv
on spolen s dalími mladíky
Oilers svmi vbornmi vkony
ubírá as na led Alei Hemské-
mu. Ten je v klubu a estm nej-
vytovanjím útoníkem.  

Daniel Poláek

ei v NHL se ve stedu inili. Jaromír Jágr (1+0) a Jakub Voráek (0+1) pomohli Philadelphii uspt vBuffalu,
gól ottawského Milana Michálka ale nezastavil Washington. Vjeho dresu slavil vhru Tomá Vokoun. Ve zbylém
utkání se Tomá Kaberle podílel na vítzství Caroliny vEdmontonu dvma nahrávkami.

Foto: Bill Wippert/Getty Images

Ligov! podzim ve znamení 
trenérsk!ch senzací

Lindsey Vonnová pokra"uje 
ve spanilé jízd#

Florbalistky deklasovaly
slovenské soupe$ky

PRAHA  Fotbalov podzim
skonil, neuvitelné trenérské
roády ale pokrauj dál. Za poát-
kem té nejbláznivjí se musíme
vrátit o sedm let zpátky. 

Neekané pokraování sporu
Straka vs. Hebík: „Franzova“
zra da.

Vprosinci 2004 demonstrovali
fanouci letenského klubu kvli
odvolání Frantika Straky ped
stadionem. Bhem zápas se pak
obrátili proti jeho nástupci Jaro-
slavu Hebíkovi. To ve vyvrcho-
lilo 3. íjna 2005 Hebíkovm
koncem ve Spart.   

Na pelomu záí a íjna tohoto
roku se objevily spekulace, e
fotbalovou Slavii má pevzít Stra-
ka. Zdálo se to jako hol nesmy-
sl. Slavia vak 3. íjna (na den
pesn 6 let po Hebíkov konci
ve Spart) pedstavila Straku jako
nového trenéra. Vyhláen moti-
vátor jedním podpisem rozhnval
fanouky obou praskch „S“.
Slávisté byli rozladni z píchodu
sparana. Letentí neskrvali
zklamání ze Strakovy zrady.
Zvlát ti, kteí kvli oblíbenému
„Franzovi“ oste vystoupili proti
Hebíkovi.

Ani si to moná sám Straka
uvdomil, svému rivalovi umo-
nil poklidn návrat na Letnou. 

Hebíkova dlouhá cesta
zpt spomocí teenager
Hebík si ekl o velk návrat sám.
Kdy konil své druhé angamá
na Letné, vypadalo to, e zárove
koní jeho trenérská kariéra. Po
neshodách s hrái získal nálepku
koue, kter neumí jednat s podí-

zenmi. Na prahu edesátky u
vtí ance na uplatnní nemusela
pijít. Po tech letech ekání ale
vlét 2008 pila nabídka ze sva-
zu. Jií Nevrl, tehdejí éf mlá -
de nického reprezentaního úseku
eskomoravského fotbalového
svazu, piel s nabídkou práce u
reprezentaních vbr do 18 a 19
let. Souasn éftrenér Viktorie
ikov nakonec kontroverzní krok
prosadil a letos v srpnu sázka na
odepisovaného koue vyla na v-
bornou. „Devatenáctka“ získala
stíbro na Mistrovství Evropy.

Trvalo to est let, ale opt se
prokázala Hebíkova genialita. Ve
Spart vystídá Jozefa Chovance,
kter na sparanské lavice pso-
bil ti roky. Déle u nejúspnjí-
ho tuzemského klubu vydrel na-
posledy legendární Václav Jeek
v60. letech.

Nováek, kter pedil
zkueného koue
Letoní ligov podzim vak pi-
nesl i píbh trenéra, kter fantas-
tickch vsledk dosáhl bhem
svého debutu. Devtaticetilet
David Vavruka sPíbrami získal
v estnácti kolech senzaních 27
bod. 

Zato zkuen kou Petr Rada
se dvakrát nevyznamenal. V lét
bval reprezentaní lodivod pro-
hlásil, e z Liberce odchází do
Teplic za lepími podmínkami
pro budování úspného tmu.
STeplicemi vak okupuje pouze
7. píku. Na druh Liberec se dí-
vá z úctyhodné desetibodové
vzdálenosti.

Dominik Hejbal

%erná st$eda pro Manchester,
kon"í United i City

Koudelka a Hlava budou
bojovat o medaile

Vsledky super-G vBeaver
Creeku
1. Vonnová (USA) 1:10,68, 
2. Suterová (vc.) -0,37, 
3. Fenningerová (Rak.)
Prbné poadí SP
(7/40 závod)
1. Vonnová (USA) 522 b., 
2. Rebensburgová (Nm.) 286 b.,
3. Görglová (Rak) 269b. 

Foto archiv


