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SPOLEČNOST KULTURA ZAJÍMAVOSTI SPORT ZE ŽIVOTA LIDÉ

Rostoklatský Zvěstovatel

Tyto májové dny máme zvláště my
starší spojeny s koncem druhé svě
tové války. 60 let se nám daří žít
v pokoji a míru. S obavami však
sledujeme, že spory mezi národy,
ať už politické nebo náboženské,
se i nadále řeší silou, zbraněmi
a znovu umírají lidé. Zkusme le
tošní májová výročí a další všední
dny prožít v klidu a působit na své
okolí tak, aby násilí a konfliktů
alespoň v našem bydlišti bylo co
nejméně.
7. 5. se uskutečnil sběr velkoobje
mového a nebezpečného odpa
du. Děkujeme všem, kteří shro
máždili odpad a přispěli i k úklidu
svého okolí. Chci jen připome
nout, že akce je určena každému
obyvateli, který má zaplacen po
platek k tomu, aby se zbavil jinak
neskladného odpadu. Je však
s podivem, kolik může jednotlivec
nashromáždit např. pneumatik,
plastových částí aut apod. Sběr
není určen pro ty, kteří mají doma
opravářskou dílnu nebo se zbavu
jí nekovového odpadu, za který
se ve sběrnách neplatí. Obec za
každou pneu a tunu odpadu za
platí. Děláme to rádi ve snaze za
mezit zbabělému odkládání od
padů v přírodě, avšak podporo
vat tento způsob „podnikání“ ze
společných peněz nebudeme.
Již v předstihu vás informuji o při
pravované akci v rámci Dětského
dne v sobotu 4. 6. 2005 na fot
balovém areálu Traverzy Rosto
klaty. Bude připraven bohatý pro
gram osvědčených soutěží ve střel
bě vzduchovkou, překážková drá
ha, turnaj v pingpongu a další. Při
organizaci bude ví
tána i pomoc dob
rovolníků.

Slovo starosty

V měsíci květnu: 
_ Budař Pavel
_ Jougl Václav
` Škrétová Blanka
` Kopečná Marie
_ Šabaka Miloslav
_ Mach Rudolf
Kulaté životní jubileum oslaví
_ Semánek Milan

Životní jubilea
Josef Lukáš

Traverza slaví triumf v derby
Nejkrásnější pocit z fotbalu si
14. května vychutnali fotbalisté
Traverzy. V nepopsatelné euforii,
s výkonem na hranici sebeoběto
vání, před obrovskou návštěvou
dvou stovek fanoušků dosáhli na
triumf v největším a nejtřaskavěj
ším zápase roku. V ultra prestiž
ním derby na hlavu porazili Če
chii Tuklaty 4:1. Když ohromují
cím způsobem obraceli v první
půli z 0:1 až na 4:1, rostoklat
ský Nou Camp se otřásal v zá
kladech. O góly se postarali dva
krát kanonýr Ondra Pakandl,
jednou Milan Kubelka a neuvěři
telným kopem z půlky hřiště To
máš Menšík.
Atmosféru rozdmychávalo ně
kolik bubeníků v čele s profesio
nálem Jiřím Cinégrem a jeho
soupravou bicích. Svou premié
ru si úspěšně odbyl maskot der
by Jiří Doležal stejně jako nád

herné roztleskávačky Traverza
Girls. Duel vrcholil společným
zpěvem hymny „Traverza jede“
deroucí se z hrdel hráčů i desí
tek fanoušků. Tým, v tabulce stá
le druhý, nasbíral už 43 bodů,
což je rekord v tříbodovém
systému.

„Tohle derby se prostě musí zažít.
Byla to nepopsatelná fantazie,“
rozplýval se kouč Vladimír Murí
ňo Kolankiewicz, který přecházel
angínu a na utkání vstával z po
stele. Veliké léčivé účinky atmo
sféry vítězného derby ho však
rychle uzdravily.

Otevírání studánek, rybník. Nejlepší lovci – dětská kategorie



Fantastické výkony všech soutě
žících rozbouřily sál kulturního
stánku La Scala při dvouhodino
vé show ROSTOKLATSKÝ
SUPERMAN. V rámci obecního
Galavečera spolu soupeřilo v pě
ti podivuhodných disciplínách se
dm udatných mužů. Dámská po
rota z jejich středu po zralé úva
ze nakonec nejvýš ohodnotila Lu
káše Dobřanského, 24letého
obránce Traverzy. Prvním vicesu
permanem se stal Jan Košťál, kte
rý byl v 54 letech doyenem sou

těže a odnesl si i ocenění za nej
víc sexy nohy. Post druhého vice
supermana obsadil Lukáš Šlégr,
gólman Traverzy.
„Je to pro mě pocta, vítězství
jsem absolutně nečekal,“ řekl po
vyhlášení na pódiu La Scaly zře
telně dojatý Lukáš. Jeho půlnoční
triumf byl skutečně dokonalý,
statný vousáč totiž vyhrál i pres
tižní hlasování diváků. Ti jméno
svého favorita posílali buď mo
bilem formou SMS zpráv, nebo
jej napsali na připravené lístky

papíru. Divácká volba měla do
konce mezinárodní rozměr, ne
boť Lukáš obdržel hlas až z da
lekého Portugalska.
Lukáš jako dvojnásobný vítěz ob
držel několik lahví chutného bo
lehlavu včetně patnáctidecilitro
vého šampusu, nádavkem koru
nu a samozřejmě supermanský
certifikát. Dodatečně se mu do
stalo i speciální odměny – mod
rého trička od skutečného Super
mana.
Po odřeknutí několika slovutných

rostoklatských mužů se soutěže
zúčastnil půltucet hráčů Traverzy
a jeden její funkcionář – Jan Koš
ťál (rovněž bývalý hráč). Vedle
něj to byli 46letý gólman a asi
stent kouče Petr Kadláček, 35le
tý obránce Pavel Kliment, 34letý
bývalý útočník a nyní obránce
Jakub Nekolný, 28letý gólman
Lego Šlégr, 21letý útočník Lukáš
Kmoch a samozřejmě Lukáš Dob
řanský. 
Všichni účastníci zaslouží
ohromné uznání – v některých
disciplínách nasazovali své
zdraví a někteří to odnesli i zra
něním. Největší ohlas sklidila
vedle promenády v plavkách
a erotického tance volná discip
lína, kde vedle pantomim, mlu
vených scének či spartakiádního
cvičení vyniklo karatistické číslo
vítěze soutěže.  
Výsledky Rostoklatského Super
mana 2005: 1. Lukáš Dobřan
ský, 2. Jan Košťál, 3. Lukáš Šlégr,
4. Petr Kadláček, 5. Pavel Kli
ment, 6. Lukáš Kmoch, 7. Jakub
Nekolný. Divácký Superman: Lu
káš Dobřanský. Nejvíc sexy no
hy – cena Penzionu u dvou hruš
ní: Jan Košťál. 

Lukáš Dobřanský se stal SUPERMANEM obce

K velkému jarnímu tažení nakro
čili fotbalisté Traverzy. Ze sedmi
zápasů zatím pět vyhráli a v jed
nom remizovali. Podlehli jen 3:4
na hřišti Stříbrné Skalice B, která
se ovšem posílila několika hráči
áčka, současného lídra přeboru
kraje. Pak už následovalo vítěz
ství doma nad Dobřichovem 4:0,
bezbranková remíza venku s Peč
kami B, výhra doma nad Ždáni
cemi 4:0 a poté v týdnu, kdy se
dohrávalo odložené úvodní jarní
kolo, hned dva úspěchy venku bě
hem tří dnů. Nejdřív to byl výsle
dek 3:2 na půdě Ratenic a vzá
pětí drtivé pokoření Radimi B 7:0.
Tým se díky této sérii opět vrátil na
druhé místo tabulky a do očeká
vaného derby s třetími Tuklaty šel
s dvoubodovým náskokem na
hlavního rivala. V mnoha utká
ních dokázal skórovat hned
v úvodních minutách, dvakrát do
konce hned v té první. „Nevypla
tí se na nás chodit pozdě. Asi už
to nebude náhoda, že takhle zá

pasy začínáme,“ řekl zkušený zá
ložník Pedro Fischer.
Před domácím zápasem se Ždá
nicemi se klub dočkal významné
události – znovuotevření zrekon
struovaných kabin, zejména vnitř
ních prostor. Během zhruba šesti
set odpracovaných hodin se
v zimní pauze stihlo opravdu hod
ně: z nevyužívané místnosti za
domácími sprchami se udělala
nová sprchová místnost. Díky to
mu se prostor starých sprch při

členil k původní domácí šatně. Ta
se zvětšila natolik, že jejím novým
přehrazením mohla vzniknout
i nová kabinka sudího vybavená
příjemným lehce čistitelným ko
bercem. Ten nyní leží i v domácí
kabině, kam přibyla také nová la
vice.
Kompletně se vyměnily sprchy
včetně těch pro hosty, a také vo
dovodní trubky. Rovněž nové jsou
venkovní toalety pro veřejnost.
Nový vzhled má po úpravách
i kuchyňka. V plánu je utvořit hlav
ní vchod do klubovny skrz nyní již
bývalou kabinu sudího. 
Venku byl na ohromné písmeno T
utvořené z traverz při příležitosti
klubových oslav přidělán nápis
TRAVERZA z kovových písmen
a při zápase klub využívá nový
skórovník. A konečně na budově
kabin ze strany do ulice se skví
velký nápis TRAVERZA
ROSTOKLATY, opět utvořený z ko
vových písmen. Více na www.ros
toklaty.cz/traverza
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Druhé místo a kabiny v novém hávu
Soutěž

Dnešním dnem vyhlašuje
Obecní úřad soutěž o nej
lépe upravený dům a okolí
v roce 2005 pro majitele
nemovitostí v Rostoklatech
a Nové Vsi II

Podmínky
Hodnotí se vzhled a úprava
domu a jeho okolí květina
mi, pořádek i na obecních
plochách přilehlých k ne
movitosti (předzahrádka,
chodník)
Vyhodnocení
Bude provedeno 2x ročně
komisí OÚ. Závěrečné vy
hodnocení bude v září.
Odměna
Poukázka na nákup za
hradnického materiálu
a nářadí v ceně:
1. místo 1000,– Kč
2. místo 500,– Kč
3. místo 500,– Kč

Sponzorem cen je OBI


