
Dne 8. května 2005 byl odhalen na památku 60. výročí 
ukončení 2. světové války pietní kříž v parčíku před 
nádražím ČD.  Úvodní slovo pronesla starosta obce pan 
Václav Heřman. Hymnu zahrál orchestr ZUŠ  a kříž vysvětil 
farář římskokatolické církve p. Vladimír Müller. Květiny 
k památníku přišli položit jak zástupci novorolských 
organizací, tak občané Nové Role a zástupci partnerské 
obce Rüttersgrün. Na fotce vlevo dole jsou zachyceni autoři 
kříže – manželé Janků a paní Koubová z Nejdku.
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Vážení spoluobčané,Vážení spoluobčané,

Stejně jako každý rok, opět nastal námi všemi toužebně očekávaný čas, a to čas letní dovolené. 
Většina z nás se těší na dovolenou, na kterou jsme se připravovali většinou již od zimy. Začíná to 
většinou v zimě, kdy je venku sychravo, máme špatnou náladu a proto sníme o slunném, jasném 
a teplém počasí někde na písečné pláži u moře, na louce u rybníka nebo na pasece v lese. Letošní 
dovolenkové období začne dvěma dny volna. Jedná se o Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. 
Druhý svátek je Den upálení mistra Jana Husa. Většinu víte o jaké svátky se jedná. Jsou to svátky, 
kdy si připomínáme nejvýznamnější události v našich dějinách. Z historie bychom se měli ponaučit 
a v současnosti rozumem řešit složitá rozhodnutí. Mám tím na mysli rozhodování o Evropské ústavě. 
Není a nebude jednoduché nalézat společná stanoviska v EU, právě proto, že každá země v současné 
EU má svoji odlišnou historickou identitu, ze které vychází a proto se rozhodují tak, jak se rozhodují. 
Každá země EU je založena na odlišnostech technického, kulturního a hodnotového vývoje. Bude 
ještě dlouho trvat než se všechny země EU dohodnou.

Myslím si, že nyní nastal čas na prožití příjemných chvil strávených s přáteli a důkladný odpočinek 
celého těla. Z tohoto důvodu Vám přeji krásné a šťastné prožití letošní dovolené, ať jste kdekoli.

              Václav Heřman
starosta města Nová Role



Vážení novorolští, je začátek prázdnin 
a mnozí z vás si možná říkají: „Kdy už ten
Kulturák konečně otevřou?“ Stavební práce
(nové sociální zázemí, dispoziční úpravy
prostor aj.) sice skončily koncem června,
ale k tomu, aby mohl Kulturní dům plně
fungovat, chybí ještě pár „maličkostí“ (bar,
zařízení diskotéky, vybavení nábytkem…).
Při naší nejlepší vůli se toto nedá uskuteč-
nit tak rychle, jak bychom si představovali.
Věříme však, že vše bude zrealizováno bě-
hem července, a že tzv. prázdninový zahří-
vací provoz odstartujeme začátkem srpna
sérií různě zaměřených letních diskoték (viz
níže). Souběžně s tím budou pokračovat
práce v hlavním sále, aby se od září mohly
uskutečnit akce v celém Kulturním domě.

Program na září a výhled na následují-
cí měsíce se dozvíte v příštím vydání Novo-
rolského zpravodaje a na plakátech.
Přejeme vám všem hezké léto 

Pavel Dohnal a Tomáš Stabenow

P.S. Všechny podněty, rady, nápady, poža-
davky aj. týkající se Kulturního domu rádi
uvítáme (cultureclub@seznam.cz).

SRPEN – měsíc letních diskoték

Pá 5. I. ZAHAJOVACÍ PARTY
Vstup zdarma

So 6. II. ZAHAJOVACÍ PARTY
Vstup zdarma

Pá 12. CLUB DANCE
HitMix Nonstop 

So 13. TEQUILA JOSÉ CUERVO
party - Latino music

Pá 19. CLUB DANCE
HitMix Nonstop

So 20. OLDIES BUT GOLDIES
Hity 60. – 90. let

Pá 26. CLUB DANCE
HitMix Nonstop

So 27. DISCO party
na konec prázdnin

Více informací o jednotlivých večerech se
dozvíte z plakátů.
Klub otevřen od 20:00. 
Start diskotéky ve 22:00
Vstupné 30 Kč
Diskotéky uvádí DJ Tomáš Stabenow, 
DJ Mat, DJ Pat a pozvaní hosté.

BlahopřejemeBlahopřejeme
všem občanům Nové Role, Mezirolí a 
Jimlíkova, kteří oslaví své narozeniny 
v měsíci červenci a srpnu 2005. 
Zvláště blahopřejeme k významnému 
životnímu výročí těmto občanům: 

červenec
Jaroslav  B r a d á č e k
Anna  F o š u m o v á
Bohumil  G a r g u l á k
Anna  K a l a b u s o v á
Jiří  S k o k a n
Václav  Č e r m á k
Milada  M e d r o v á
Anna  P e š k o v á
Helga  T e ř l o v á
Hana  V á c h a l o v á

srpen
Emilie  K u č e r o v á
Eva  K u č e r o v á
Jaromír  V i l d
Marie  D r i e n o v á
Gejza  Z d e n e k
Štefan  G e m b i c k ý
Jan K o l e n d a
Irena  M o r a v c o v á
Anna  M u s e l o v á
Sonja  S t u d e n á
Manfred  Š t ě ř í k
Margareta  Z í d k o v á

Uvedeným jubilantům upřímně 
blahopřejeme, všem přejeme hodně 
zdraví, klidný a spokojený život.

Za Sbor pro občanské záležitosti MěÚ:
Jasněna Pšeničková

Vítáme děti do životaVítáme děti do života

Adéla  S t r o u s k o v á
Valentina  Z a j c e v a
Filipa  V o b o r s k á
Tereza  D u k o v á
Michael  M a l e n a
Adam  Š r á m e k
Jakub  M a c k o 
Michal  H r u š k a
Václav  V r c h l a v s k ý

  
Vážení rodiče, 

upřímně Vám blahopřejeme 
k narození Vašich dětí.

Milé děti, 
přejeme  Vám hodně zdraví 

a radostné a láskyplné dětství.

Za Sbor pro občanské  záležitosti MěÚ: 
Jasněna Pšeničková

! Upozornění !! Upozornění !

Žádáme všechny majitelé 
psů, aby své miláčky 
neuvazovali u obchodů, 
když nakupují. Věřte, že 
poslech psího štěkotu 
po celý den, není nic 
příjemného. Děkujeme za 
pochopení. Občané Nové 
Role a pracující v blízkosti 
obchodů a služeb.

SvjSvj

Vlastníci bytových jednotek v Tovární 
ulici se dokázali domluvit a s pomocí 
úvěrů a vlastních prostředků z fondu 
oprav nechali domy postavené 
v letech 1959 – 1960 zrekonstruovat 
a zateplit. Nejstarší ulice našeho 
města je tak první, která se celá 
zaskvěla novými barvami fasád, oken, 
vchodových portálů atd.

Častým problémem našich paneláků 
v době dešťů je vzlínání vody do 
základů a do sklepů domů. Tento 
problém SVJ řeší obnažením 
základů, opravou svodů dešťové vody, 
kanalizace a novou izolací základů 
domů.



Sám jsem se byl podívat v místě 
hromadného hrobu u lágru. Byl to 
hrůzný pohled. Podle toho co jsem 
slyšel já, tak se jednalo o zemřelé 
vězně z místního lágru, kteří sem byli 
vždy zahrabáni.

Pracoval jsem i v porcelánce 
a osobně jsem se několikrát setkal 
s tehdejším ještě německým  ředitelem 
Hechtfischerem - později odsouzeným 
a popraveným. Doprovázel jsem jej 
k výslechu.

V Božičanech měli sídlo Rusové a 
v Chodově byli Američani.
 Do Nové Role se také vrátil poštmistr 
a vedoucí nádraží, kteří tu byli před 
válkou.

O vedení obce jsem se příliš 
nezajímal, jen vím, že se tu neustále 
lidé střídali.

Proč jste v Nové Roli zůstal?
Nikde nebylo tak hezky jako 

v Nové Roli, bylo tady kino, železnice, 
koupání. Našel jsme si zde manželku 
. Od června 1945 jsme spolu chodili a 
Vánoce jsem strávil s nimi doma. Byli 
to chudé Vánoce. Měl jsem možnost 
sehnat nějaké vuřty a maso na pečení. 
Jiní tu možnost neměli. Pracoval jsem 
tu také v pekárně ve vsi. Pekli jsme i 
zákusky. Později až do důchodu jsem 
pracoval v porcelánce.

Protože jsem měl ženu Němku 
nesměli jsme po válce chodit na 
společenské zábavy. Stejně jsme 
tam chodili a tak jsme pak vždy 
utíkali okýnkem přes  WC. Jinak 
to bylo kruté, protože jsme neměli 
peníze a na každou věc jsme dlouho 
šetřili. Ještě dnes mám v kuchyni 
nábytek vyrobený tehdy  v Chodově 
v truhlárně. 

Kdybych tehdy věděl všechno  
dopředu jak to bude těžké snad bych 
se ženou také odešel  do Německa.

Jinak moc pěkné okolí. Koupaliště 
bylo komfortně zařízeno. Sprchy, 
kabinky, čistá voda, plavčík. Jezdili 
sem po válce tisíce lidí z Karlových 
Varů. Také na taneční zábavy. 

Při jedné návštěvě v Německu 
jsem se setkal s člověkem, který stavěl 
domy v Jiráskově ulici, kde bydlím. 
Pocházel z Mostu.  Kdysi při pohledu 
z okna jsme viděli velký ovocný sad. 
Pak  kolem našich domů vyrostlo 
veliké sídliště. 

S milovanou  manželkou jsme tu 
nakonec v Nové Roli prožili pěkná 
společná léta.

Pan Maxmilián Knirsch zemřel 
29. 5. 2005.

Vzpomínka na pana Vzpomínka na pana 
Maxmiliána Knirsche.Maxmiliána Knirsche.

Tento rozhovor byl zaznamenán 
v dubnu 2005 v souvislosti s 60. 
výročím od skončení 2. světové 
války. Pan Knirsch byl totiž jedním 
z prvních nových obyvatel Nové 
Role  těsně po válce. Od května 
1945 žil v Nové Roli.

Odpověděl na několik otázek
 pí. Lachmanové 

Co Vás přivedlo do tehdy  malé 
vesničky v podkrušnohoří?

Do Nové Role jsem přišel za 
prací. Pocházím z Pelhřimovska. Byli 
jsme čtyři sourozenci a náš tatínek 
se po smrti naší maminky, když mě 
bylo 12 let, znovu oženil. Neměli 
jsme lehký život. Již v 15 letech jsem 
byl vyučen pekařem, a to byl důvod 
k tomu, abych odešel z domova za 
prací. 

V průběhu války jsem byl celkem 
4,5 roku totálně nasazen  na práci v 
Německu. Po skončení války jsem se 
vrátil domů, většinou pěšky. Otec mě 
poslal za prací do Prahy a z Prahy 
jsem s několika známými jel do 
Karlových Varů a zde jsme dostali 
informaci, že potřebují lidi v Nové 
Roli. Bylo tu asi 45 mladých kluků.

Jak to vypadalo v obci?
Byl tu ohromný, strašný chaos, 

nikdo se s nikým neznal. Nikdo 
nevěděl kdo je kdo a co tady dělá. 
Projížděl jsem obcí na koni a často 
jsem viděl jak se večer rabuje 
v neobsazených domech. Např. 
v domech dnešní Jiráskovy ulice.

Procházelo tudy mnoho lidí, kteří 
zde jen nocovali a pak pokračovali 
dál.

Co přišli první sedláci, tak ti měli 
opravdu zájem hospodařit a usadit tu 
na stálo. Ostatní byli jen rozkradači.

V dolní části vsi bydleli 
starousedlíci, starší Němci, neměli 
o nic zájem. Mladší byli odveleni 
do německé armády a ještě se 
nevrátili. Všechny  německé vojáky 
a jiné Němce pochytané v okolí, kteří 
utíkali  do Německa dali do lágru. 
Pak tam také byli všechny německé 
rodiny z okolních vesnic, které šly 
do odsunu. Německé ženy a dorost 
byly nasazováni na práci v českém 
vnitrozemí. Z lágru byli vybíráni lidi  
na určité práce například na obnovu 
železnice a nádraží v Karlových 
Varech.

Informační leták Ministerstva financí

Změny v dani z nemovitosti
od 3. 6. 2005

S účinností od 3. 6. 2005 bylo 
zákonem č. 217/2005 Sb. novelizováno 
ustanovení § 3 zákona č. 338/1992 
Sb., o dani z nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů. V návaznosti na 
znění tohoto ustanovení, platné od 1. 1. 
2000, bylo dále upraveno určení osoby 
poplatníka daně z některých pozemků.

V § 3 zákona č. 338/1992 Sb., o 
dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 
315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., 
zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/
2000 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., se 
za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, 
který zní:

„(3) Dohodne-li se vlastník 
pozemku s nájemcem pozemku, 
je nájemce pozemku povinen ve 
zdaňovacích obdobích 2005 až 2007 
včetně postupovat podle ustanovení § 
3 odst. 2 ve znění účinném do 31. 12. 
2004, v takovém případě se nájemce 
pozemku považuje za poplatníka daně 
z pozemku se všemi právy a povinnostmi 
s tím souvisejícími. Tuto dohodu je 
nájemce povinen správci daně doložit 
ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 
Pro  zdaňovací období roku 2005 tak 
musí učinit ve lhůtě 150 dnů ode dne 
účinnosti tohoto odstavce.“

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují 
jako odstavce 4 a 5.

Tato novela zákona o dani 
z nemovitosti umožňuje vlastníku a 
nájemci při určení osoby poplatníka daně 
z pronajatých pozemků, evidovaných 
v parcelách katastru, postupovat ve 
zdaňovacím období roku 2005 až 2007 
podle právní úpravy platné do konce 
roku 2004. V praxi se jedná zejména 
o případy, kdy nájemce má pronajaty 
pozemky od většího počtu vlastníků 
(pronajimatelů) a byl do zdaňovacího 
období roku 2004 poplatníkem 
daně z pozemků. Podle novely je u 
pozemků, u nichž byla odstraněna 
zjednodušená evidence, možné, aby se 
vlastník pozemku a nájemce písemně 
dohodli, že po některá nebo všechna 
uvedená zdaňovací období bude 
nájemce poplatníkem daně z pozemků 
se všemi právy a povinnostmi z toho 
vyplývajícími. Dohoda může být součástí 
i dříve uzavřené nájemní smlouvy. Pro 
zdaňovací období roku 2005 musí být 
dohoda předložena nájemcem pozemků 
správci daně do 150 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této novely zákona o dani 
z nemovitostí, tj. nejpozději dne 31. 
10. 2005. Ve zdaňovacích obdobích 
roku 2006 a 2007 postačí doložení 
dohody nájemcem ve lhůtě pro podání 
daňového přiznání.

§
§

§§ §



Výroba širokého sortimentu pomníků 
z jedenácti druhů kamene a teraca.
Dále dodáváme:

-   lampy / vázy , kamenné, litinové,
    anticorro /
-   rekonstrukce pomníků
-   výměna jednotlivých dílů
-   tesání písma
-   čištění povrchu

Volejte tel: 606 133 631
Přijedeme za vámi.
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Dům dětí a mládeže, Na Pěší zóně 148, Nová Role

PRÁZDNINOVÁ ČINNOST DDMPRÁZDNINOVÁ ČINNOST DDM
  

4. 7. – 15. 7. 2005 PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR

13. 7. – 24. 7. 2005 LETNÍ TÁBOR PLASY – RS VLAŠTOVKA

              27. 8. 2005 LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

OdstávkaOdstávka

Norobyt, s.r.o. Nová Role informuje, že ve dnech:
6. - 21. 8. 2005

bude odstávka tepla a teplé užitkové vody ze strany dodavatele tj. 
Karlovarské teplárenské. Dodávka teplé užitkové vody do Vašich domácností  
ale nebude přerušena, neboť Norobyt, s.r.o. Nová Role zajistí ohřev TUV 
prostřednictvím náhradního zdroje tzn. plynové kotelny. Protože se jedná o 
zvláštní režim dodávky TUV, budeme dodávat teplou užitkovou vodu ve dnech:

6. - 21. 8. 2005 v době od 6.00 do 22.00 hod.

Luděk Zdeněk
jednatel Norobytu, s.r.o.

Pondělí: 1000 - 1200 1300 - 1830

Úterý: zavřeno

Středa: zavřeno

Čtvrtek: 1000 - 1200 1300 - 1830

Pátek: zavřeno

Základní knihovna Nová RoleZákladní knihovna Nová Role
Úprava půjčovní doby v době letních prázdnin

  Knihovna Nová RoleKnihovna Nová Role

 Kulturní akce o prázdninách

 Červenec – srpen
    Výstava výtvarných prací ze soutěží:

     ZVĚŘ NAŠÍ PŘÍRODY  ( 1. – 4. třída )
     PŘÍRODA A VŠE ŽIVÉ V NÍ ( 5. – 9. třída )

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  celodenní kulturní akce v areálu knihovny a DDM ( výstava, sportovní 
soutěže, Jeden proti ostatním – soutěž pro děti i dospělé, netradiční soutěže, SuperMISS, apod. přesný program 
bude upřesněn na plakátech.



Řidičské průkazy – informaceŘidičské průkazy – informace  

(nové informace o platnosti ŘP)

Telefon na evidenci řidič. průkazů       353 118 677 (676) – Magistrát města Karlovy Vary
                                                                                              U Spořitelny 2
                                                                                              (býv. okresní úřad)

- úřední dny: pondělí, středa 8 – 17 hod.
 pátek    8 – 12 hod.

- doklady při výměně:  řidič.průkaz, OP a l x foto – pokud je výměna ze zákona, tak 
                                                                                         bez poplatku

- doklady při odcizení (ztrátě): doklad totožnosti (pas), potvrzení o OP, l x foto                    
                                                         a  50,- Kč správní poplatek

- platnost  řidič. průkazů:
  vydané do 30. 6. 1964 – už měly být vyměněny
  vydané od 1. 7. 1964  do 31. 12. 1993 – platí do 31. 12. 2007
  vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 -  platí do 31. 12. 2010 
                                                                          

Správní poplatky:  výměna ze zákona – zdarma
    změna příjmení 10,- Kč 
    odcizení (ztráta) 50,- Kč
    mezinárodní řidičský průkaz (některé státy vyžadují) 
    50,- Kč, obč. průkaz, ŘP, l x foto
    vydání prvního ŘP 50,- Kč
                                    
             Uvedené informace byly ověřeny na odd. řidičských průkazů Magistrátu města
Karlovy Vary dne 14.06.2005.

Za správní odbor MěÚ:
Jasněna Pšeničková
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Výlet dětí na JeseniciVýlet dětí na Jesenici

Jako už tradičně jsme v červnu 
uskutečnili zájezd Novorolských dětí 
na Jesenickou přehradu. Máme tam 
už dlouholeté přátele p. Ulmana, 
Fridricha a rodinu Vaidišovu a 
Pitelovu.

A tak v sobotu 18. června v rámci 
Dne dětí, kdy nám mimořádně přálo 
počasí, jsme odjeli autobusem směr 
Cheb.

Děti se těšily na projížďky na 
lodích a také se jim pan Ulman a pan 
Fridrich celý den věnovali se svými 
plachetnicemi, motorovými čluny i 
katamarány.

Zatímco ostatní dospělí pro ně 
připravovali pohoštění ve formě 
špekáčků, které si samy mohly opékat 

a sladkých dobrot a také soutěží ve 
hrách na trávníku.

Pro dospělé nechyběla ani káva, 
kterou pro ně obětavě uvařily ženy s
p. MUDr Pitelovou.

O děti se starali všichni společně.
     

Věřím, že se výlet všem líbil a 
proto srdečně děkujeme za organizační 
spolupráci paní Mileně Tiché a paní 
Janě Handšuhové, členům ZO KSČM 
v N. Roli a Okresnímu výboru KSČM 
v K. Varech za financování dopravy. 
Panu Pokornému za sponzorský dar ve 
formě špekáčků.

Všem Novorolským dětem přejeme 
krásné prožití prázdnin a na další 
setkání se těší Voháňková.

Srdečný díkSrdečný dík

všem přátelům 

a známým, kteř í  

vyprovodi l i  mého 

manžela  pana

VLASTIMILA 
PAVLÍČKA

na jeho poslední  cestě  a  za  
projevenou soustrast .

Dagmar Pav l íčková s  rodinou



Informace správního odboru MěÚInformace správního odboru MěÚ

K výměně občanských průkazů
Protože se lidé stále ptají jak je to s výměnou občanských průkazů, tak znovu informujeme občany, že 

v letošním roce  nejpozději do 30. listopadu 2005 je třeba vyměnit všechny občanské průkazy  vydané 
do 31. prosince 1994 !!!

(Jsou to občanské průkazy - knížky a občanské průkazy - karty s datem vydání  do 31. 12. 1994, i když
je v nich uvedena platnost „bez omezení“)
-  výměna občanského průkazu je bez poplatku
-  stačí předložit dosavadní občanský průkaz a 1 současnou fotografii 
-  výměnu občanského průkazu vyřídíte v kanceláři č. 11 (matrika) na MěÚ  

        v Nové Roli v pondělí nebo ve středu od 8 – 17 hodin
 
Ke ztrátě  nebo odcizení občanského průkazu        

Znovu připomínáme, že při ztrátě občanského průkazu, případně jeho odcizení je třeba co nejdříve se dostavit 
na MěÚ a tuto skutečnost ohlásit. Včasné ohlášení je důležité zejména pro držitele občanského průkazu, protože 
hrozí zneužití tohoto osobního dokladu. Důležité je tedy datum ohlášení, kdy tímto datem je občanský průkaz 
zrušen jak v evidenci občanských průkazů na Magistrátu města v Karlových Varech, tak i v celorepublikové 
evidenci.

Kdy se platí správní poplatek při vydání občanského průkazu ? 
Podle zákona č. 634/2004 o správních poplatcích, který je platný od 16. 1. 2005 se za vydání nového 

občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně 
provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných 
údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana  je stanoven správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Jasněna Pšeničková
matrikářka

Žádost o vydání cestovního pasu:
- občanský průkaz
- 1 x fotografie
- správní poplatek ve výši 200,- Kč

Cestovní pas  - pro dítě do 15 let:
(žádá jeden z rodičů, dítě se musí na žádost podepsat – do rámečku dole vpravo)

- rodný list dítěte
- 1 x fotografie
- občanský průkaz rodiče
- osvědčení o státním občanství ČR nebo dosavadní pas
- správní poplatek ve výši 50,- Kč

Pokud se jedná o první cestovní pas, musí jeden z rodičů požádat o vydání osvědčení o státním občanství České 
republiky:

- rodný list dítěte
- rodné listy rodičů nebo oddací list rodičů
- občanský průkaz rodiče
- 100,- Kč správní poplatek

(vystavuje Krajský úřad v K.Varech prostřednictvím matriky na MěÚ v Nové Roli)

Cestovní pas pro nezletilého občana staršího 15 let:
(musí být souhlas jednoho z rodičů)

- občanský průkaz
- 1 x fotografie
- správní poplatek ve výši 200,- Kč
- jeden z rodičů musí být při podání žádosti, předloží občanský průkaz

������������������������������������������������

- žádosti se přijímají v kanceláři č. 11 (matrika)
- fotografie musí být současná



Sportovní den dětí v Nové Roli.Sportovní den dětí v Nové Roli.
Dne 1. 6. 2005 zorganizoval Fotbalový klub Nová Role k Mezinárodnímu dni dětí ve sportovním areálu v Nové Roli sportovní den 

dětí. Tohoto dne se zúčastnily děti mateřských škol v Nové Roli, Božičanech a Mezirolí v počtu 69 dětí, dále 1. stupeň základních škol 
v Nové Roli a Božičanech v počtu 116 dětí a také 2. stupeň základní školy v Nové Roli v počtu 142 dětí. Celkem se tohoto sportovního 
klání zúčastnilo 327 dětí z Nové Role a okolí.

Sportovní den byl rozložen do těchto akcí, děti mateřských škol zdolávaly různé překážky a dovednost s fotbalovým míčem, 1. stupeň 
základních škol měl dva fotbalové turnaje starší a mladší kategorie, jejichž pořadí skončilo takto:

        Starší        Mladší
    1. místo 3. A N. Role  1. místo 2. B N. Role
    2. místo 4. B N. Role  2. místo 1. A N. Role
    3. místo 4. A N. Role  3. místo 1.-2.tř. Božičany
    4. místo 3.-5.tř. Božičany  4. místo 2. A N. Role
        5. místo 1. B N. Role

Žáci 2. stupně základní školy v Nové Roli si pořádali svůj tradiční každoroční dívčí turnaj, kde i hrající chlapci musí být převlečeni za 
dívky.

Celý sportovní den proběhl úspěšně a myslím, že i děti byly spokojeny, neboť nikdo neodešel s prázdnou. Každé dítě z mateřské 
školy obdrželo balíček sladkostí a hráči fotbalových turnajů 1. stupně základních škol byli odměněni dle umístění, avšak ani ti poslední 
neodcházeli s prázdnou. Za to patří velké poděkování panu Martinu Zvěřinovi, dále pak paní Heleně Mokruschové a paní Jaroslavě 
Mulíkové.

Dále bych také velmi rád 
poděkoval firmě Karlovarské 
minerální vody a.s., která zajistila 
nápoje pro všech 327 dětí a pro 
pořadatele. A velké poděkování patří 
též pořadatelům, především p. Karlu 
Dvořákovi, Martinu Křížovi, Romanu 
Chlupovi, Jiřímu Štolovi, Tomáši 
Hájkovi, Ladislavu Janouškovi, 
Jindrovi Krulišovi, a slečnám Pavlíně 
Geťkové a Jitce Komínkové.

Roman Mokrusch                                       
                     místopředseda FK Nová Role 

Dětské rybářské Dětské rybářské 
závody v Mezirolízávody v Mezirolí

Dne 28. 5. 2005 se na požární 
nádrži v Mezirolí konaly již tradiční 
rybářské závody v rámci Dne dětí. I díky 
dobrému počasí byla velmi slušná účast, 
takže v 7.00 hodin ráno bylo připraveno 
na startu celkem 19 dětských závodníků 
a jako doplněk startovalo 14 dospělých, 
kteří dělali mladým závodníkům 
doprovod.

Na to, že bylo velice slunečné a 
horké počasí, byly ryby při chuti a 
většina účastníků si pěkně zachytala. 
Bylo uloveno téměř 200 ks ryb různých 
druhů: např. 80 kaprů, 50 cejnů dále 

pak plotice, líni a jiné drobné ryby.
Díky již tradiční štědrosti sponzorů 

byly připraveny hodnotné ceny pro 
všechny zúčastněné. Rád bych touto 
cestou poděkoval všem, kteří nám 
pomohli při pořádání závodů, ať již 
formou příspěvku na ceny anebo 
pomocí vlastní při zajištění občerstvení, 
měření a zapisování úlovků apod..

Děkujeme hlavně: Městský úřad 
Nová Role, Karlovarský porcelán 
a.s-závod 02 Nová Role, Řeznictví 
Pokorný N. Role, Hostinec Hubert 
Mezirolí, Bistro na Šamotce Chranišov, 
Smíšené zboží Nádraží Bečov nad 
Teplou, Restaurace U Dědka Bečov 
n/T za věcné a peněžní příspěvky. Za 
pomoc při organizačním zajištění: 
Jaroslav Süssner, Anna Süssnerová, 
Antonín Klement, Josef Bartoš, Božena 
Bartošová, Milan Tintěra, Štefan 
Nováček. Moc díky.

A nakonec výsledky:
Děti: 

1. Lukáš Schneider 524cm
2. Tomáš Vašek 306cm
3. Marek Schneider 45cm

4. Adam Rada 196cm
5. Tomáš Popelka 190cm
6. Nikola Nekys 155cm
7. Jiří Fico  61cm
8. Miroslav Duchovič 60cm
9. Hana Pejšková 59cm
10. Miroslav Liška 59cm
11. Ondra Krbec 34cm

Dospělí: 
1. Štefka  616 cm
2. Verený ml. 327 cm
3. Klein  313 cm
4. Špička  221 cm
5. Majoroš  206 cm
6. Verený st. 190 cm
7. Liška   168 cm
8. Klement  147 cm
9. Pejšek   147 cm
10. Klíma  141 cm
11. Brabenec 82 cm
12. Nekys  70 cm
13. Fico  66 cm
14. Šlechta  0 cm

               
Za Fishing Team Mezirolí

Martin Pavlovič, František Mottl
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Karlovarská Veteran Rallye 2005Karlovarská Veteran Rallye 2005
Již se stálou pravidelností i letos se v první srpnovou sobotu koná tradiční závod historických vozidel - Karlovarská Veteran Rallye. 

V letošním roce si můžeme historická vozidla v Karlových Varech prohlédnout již po šesté, přičemž v roce 2000 se konal nultý ročník  - 
zkušební. Po úspěchu v roce 2000 se soutěž každoročně opakuje a letos je zde pátý ročník Karlovarské Veteran Rallye. Koná se ve dnech 
6. a 7. srpna 2005 a pořádá jej Veteran Car Club Karlovy Vary při Autoklubu ČR. 

Závodů se zúčastní přibližně 100 vozidel, která budou rozdělena dle počtu účastníků do 6 kategorií:  AUTO 1 až AUTO 4, MOTO 1 
a MOTO 2.

V letošním roce jsme pro Vás a pro účastníky závodů připravili několik změn, které by měly být oživením závodů historických vozidel 
v Karlových Varech. Především je soutěž v letošním roce zařazena do mezinárodního podniku soutěže historických vozidel FIVA B. 

Přejímka vozidel je v letošním roce již v pátek mezi 16.00 - 21.00 hodinou, kdy se kontroluje technický stav vozidel, a způsobilost 
vozidel pro provoz na komunikacích.

V sobotu  6. srpna 2005 před 8.00 hodinou přejedou vozidla z Autokempu Březový háj na parkoviště před Krajským úřadem 
Karlovarského kraje, kde proběhne mezi 9.00 a 10.00 hodinou start do první etapy. Vozidla budou startovat v intervalu 30 sec. a v průběhu 
dne čeká na účastníky závodu, který  se jede za běžného silničního provozu celkem 8 kontrolních stanovišť, kde čekají na závodníky 
rozličné úkoly tématicky spojené s motorizmem a Karlovými Vary.

Etapa č. 1
Start v 9.00 - 10.00 hodin u  Krajského úřadu Karlovarského kraje a dále Doubí, Březová, Stanovice, Háje - golfové hřiště (1. kontrolní 

stanoviště), Kolová, Karlovarské letiště, Karlovy Vary - Stará pražská, Na Vyhlídce, Chebský most, Růžový Vrch, Sadov - autokemp (2. 
kontrolní stanoviště), Hájek, Ostrov - před Restaurací Družba (3. kontrolní stanoviště), Jáchymov, Ostrov, Hroznětín, Odeř, Děpoltovice, 
Nová Role, Božičany, Chodov - autobusové nádraží (4. kontrolní stanoviště), Božičany, Nová Role, Mezirolí - dětské hřiště (5. kontrolní 
stanoviště), Karlovy Vary - Stará Role.  CÍL I. etapy a výstava historických vozidel - náměstí Horákové 11.30 - 14.30 hodin.

Etapa č. 2
Start v 14.30  - 15.30 hodin na náměstí Milady Horákové, dále ulicemi Moskevská, Krále Jiřího, Zámecký vrch, Tržiště, Stará Louka, 

GH PUPP (1. kontrolní stanoviště), Festivalový most, Mariánskolázeňská, Divadelní náměstí, Vřídelní, I.P.Pavlova, Zahradní (2. 
kontrolní stanoviště), Varšavská, Západní, kapitána Jaroše, nákupní centrum VARYÁDA (3. kontrolní stanoviště). CÍL II. etapy a výstava 
historických vozidel parkoviště u sklárny Moser  15.30 - 18.00 hodin.

Jako každoročně ukončíme naši akci hromadným odjezdem všech vozidel v 18.00 hod po trase - sklárna Moser, kapitána Jaroše, 
Západní, Moskevská, krále Jiřího, Sadová, Zahradní, Vřídelní, Divadelní náměstí, Mariánskolázeňská, Slovenská, Autokemp Březový háj, 
kde bude od 20.00 hod vyhodnocení výsledků Karlovarské Veteran Rallye 2005.

V neděli 7. srpna je naplánován společný výlet na hrad Bečov nad Teplou. Odjezd z Autokempu je v 9.30 hod.. V Bečově nad Teplou 
bude od 10.00 - 11.30 hod výstava historických vozidel se soutěží elegance, jejíž vítěz bude vyhlášen v 11.00 hod.

Těšíme se na účast jak našich stálých a věrných posádek, tak i nových účastníků z domova i ze zahraničí. Mezi jinými se můžeme těšit 
například na nejstarší automobil Tatra 11 z roku 1926 pana Znamenáčka z Prahy, hasičskou Škodovku z roku 1928 pana Mareše z Ústí 
nad Labem, růžový Cadilac z muzikálu Pomáda a další. Srdečně Vás zveme k prohlídce krásných strojů z doby našich dědečků a babiček 
ať již na startu jednotlivých etap, na kontrolních stanovištích, v cílech obou etap nebo podél trasy.

Veteran Car Club Karlovy Vary AČR

Cesta pohádkovým lesemCesta pohádkovým lesem



Dům dětí a mládeže v Nové 
Roli uspořádal 4. června tradiční 
akci k Mezinárodnímu dni dětí              
„CESTU POHÁDKOVÝM LESEM“.  
Tato akce je velice oblíbená jak mezi 
obyvateli Nové Role, tak i v přilehlých 
městech.

S přípravou akce se začíná již dva 
měsíce před její realizací.

Každý rok se vytvářejí nové 
pomůcky, kulisy na jednotlivá 
stanoviště, vymýšlejí se nové 
pohádkové postavičky, kterými se 
doplňuje pohádkový les. Snažíme 
se zapojit do této akce i dospělé a 
musím říci, že se každý rok najde více 
ochotných lidí, kteří nám pomohou.

Rodiče se o tuto akci začínají 
zajímat již začátkem března, mají 
strach, aby dostali lístky pro své 
ratolesti.

Tato akce je organizačně velice 
náročná. Musíme sehnat pohádkové 
postavy na jednotlivá stanoviště, na 
každém stanovišti musí za splněný 
úkol čekat náležitá odměna.

V letošním roce bylo celkem 22 
pohádkových stanovišť, na kterých 
bylo 72 pohádkových bytostí 
– jedná se o děti, které navštěvují ZŠ, 
chovanky VÚM a rodiče dětí – paní 
J. Rákošová, Jana Komárková a Naďa 

Komárková, paní J. Pečenková, paní 
D. Štusová.
Dále organizačně pomáhá TSM 
města Nová Role. Každoročně nám 
zapůjčí traktor na odvoz materiálu 
a občerstvení, v letošním roce 
musíme jejich pracovníkům obzvlášť 
poděkovat, neboť nám pomohli i se 
zajištěním dřeva na oheň. Pan Karel 
Šindelář nám pomáhá již mnoho let. 
U občerstvení byla tradičně babička 
Rybárová a babička Tvaroužková. O 
oheň se staral pan Handšuh st.

Děti prošly celou trasu a na konci 
jejich cesty je čekali loupežníci, kteří 
jim za dobře vykonaný úkol dali vuřt, 
který si u ohně opekly. Rodiče si 
mohli vuřt zakoupit a občerstvit se po 
dlouhé cestě. Děti si do cíle přinesly 
plné batůžky, byly tam sladkosti, ale i 
bublifuk a puzzle.

Celou tuto akci v letošním roce 
v DDM připravoval malý tým lidí, 
kteří zde trávili mnoho hodin. Těm 
patří velký dík. Je to paní Handšuhová 
a paní Taišová. Pomáhat jim přišly i 
paní Toužimská a paní Sakařová.

Poděkovat bych chtěla i 
sponzorům této akce, kterým patří 
velký dík,. Bez jejich pomoci by 
nebylo možno akci zrealizovat 
v takovém rozsahu.

Jsou to: MÚ Nová Role, obec 
Božičany, Sedlecký kaolin a.s. 
Božičany, MO ČSSD Nová Role, 
MS ODS Nová Role, MSK Böda, 
Ing. M. Patera, Květinářství „Dana“, 
Textil J. Sieberová, Epiag Lofida, 
Velta Plus, Autolakovna p. Králíček, 
Olga Kučabová – zahradní technika, 
Pohostinství p. Podhorná, GB 
COMP, GB SOFT, JITO Kodajek, 
AUTO Mudra,  Kadeřnictví „Jana“, 
Kadeřnictví „Hana“, Karlovarský 
porcelán THUN a.s. Nová Role, 
Kadeřnictví „Charlotta“ Kadeřnictví 
„Marcela“, Jednota TOUŽIM, 
Řeznictví J.Pokorný, Konsorcium 
p.Švec, Grill bar p.Janochová, Kniha 
Stach, GANYA, Zlatnictví „Vlasta“, 
FA SOVA, p. Jiří Ulč, Technorol p. 
Škarda, MUDr. B. Majkusová, p. Alena 
Náglová, KANOV s.r.o., Konzum 
MAXIM, p. L. Vitoušková, p.Marcel 
Eichacker, PRIMA K. Vary, DOHNAL 
BR s.r.o., DINOCOMMERCE s.r.o., 
Rychlé občerstvení VENDY.

Budeme se těšit na vaši účast 
na dalších akcích, které pro vás 
uspořádáme.

Milena Tichá, ředitelka DDM

Železné hory a Železné hory a 
PardubickoPardubicko

Od pátku 10. 6. do neděle 12. 6. 
pořádala Knihovna v Nové Roli výlet 
pro děli  i rodiče do Železných hor 
a na Pardubicko. Autobus s výletníky 
vyrazil v pátek ráno směrem na Prahu 
a cestou jsme navštěvovali různé 
památky a prohlíželi si krásnou okolní 
přírodu. Jako první zastávka byl zámek 
Žleby. Je to původně gotický hrad pánů 
z Lichtenbergu, z doby před rokem 
1289, znovu postavený po zničení 
husity před polovinou XV. století.

Potom jsme se vydali na hezkou 
procházku Hedvikovským údolím. Bylo 
hezké počasí a tak nikomu nevadilo, že 
byla procházka trochu delší.

V pátek jsme stihli ještě Sečskou 
přehradu, kde jsme si v jedné restauraci 
blízko u vody sedli na terasu, objednali 
si něco k pití a užívali si krásy okolní 
krajiny. Potom jsme se už vydali do 
našeho kempu u Holic (Hluboký), kde 
jsme byli ubytováni v chatkách.

Druhý den v sobotu po ránu 
trochu pršelo,  ale naštěstí po chvíli 
přestalo. Po snídani jsme se vypravili 
do Pardubic. Po prohlídce města 

jsme také viděli zámek. Počátky 
panského sídla dokládají archeologické 
nálezy. V dochované podobě pochází 
pardubický zámek hlavně z přestavby 
podniknuté na přelomu 15. a 16. stol. 
pány  z Pernštejna.

Odpoledne jsme se vydali do Ráb, 
kde jsme navštívili  muzeum  perníku 
a pohádek. Tam se nám všem moc 
líbilo. Viděli jsme tam spoustu krásných 
perníčků, poslechli jsme si vyprávění 
o perníkové chaloupce, mohli jsme si 
prohlédnout formičku vyřezanou do 
dřeva a nakonec jsme každý dostali 
perník, kterému jsme neodolali.

Na neděli nám zbyl ještě zámek ve 
Slatiňanech. Je to romantický zámek, 
který stojí na úpatí Želených hor, na 
pravém břehu řeky Chrudimky.

Nakonec jsme navštívili hřebčín 
v Kladrubech. V Kladrubech n. L. 
jsou ustájeni koně základního stáda 
- plemenní hřebci a chovné klisny, 
hříbata do odstavu, koně ve výcviku, 
sportovní koně a koně určení k prodeji. 
Domů jsme se vrátili utrmáceni, ale plni 
zážitků. Výlet se nám moc líbil.

Bára Matějková
studentka na praxi v knihovně



Oddíl vzpírání TJ Nová RoleOddíl vzpírání TJ Nová Role

1.
„MISTROVSTVÍ  EVROPY  MASTERS“
(Dolný  Kubín /  Slovensko/ -25. 5. 2005)
Ve věkové kategorii AG4 ( tj.50-54 let) startoval novorolský závodník Karel Mrnuštík.
hmotnost:               Dvojboj:        Trh:   Nadhoz:                              Umístění:
 do 94 kg                180  kg-------------80  +  100-----------------------------------------------7. místo

2.
„II. LIGA  DRUŽSTEV  MUŽU“ / 2. kolo 
( Plzeň –Doudlevce ,4.6.2006)

Pod vedením kapitána družstva M. Podšera  vzpěrači TJ N. Role podali  perfektní výkon a 
v tomto kole se umístili na skvělém 2. místě, což znamená  průběžné  3. místo v tabulce.
2.kolo:
1. GV Teplice  ---------------------------- 7 bodů
2. TJ N. Role  ---------------------------- 6
3. Bohemians Praha  --------------- 5
4. Lokomotiva Cheb  -------------- 4
5. Olymp Praha  ------------------------ 3
6. Slavoj Plzeň  -------------------------- 2

Výkony ve 2.kole:
78,5---Michal    LEUPOLD  - 185 ( 85 +100)  ------ 228,9 Si
76,0---Roman    NEUDERT  - 197,5(85 +112,5)  - 248,9
77,3---Václav    MASTNÝ  ----- 222,5(97,5+125)  -- 277,7
89,3---Josef       NAGY  ---------- 245(105+140)  ------- 283,7
79,4---Miloš      PODŠER  ----- 232,5(105+127,5) - 285,8
107,0--Zdeněk   KADLEC  --- 192,5(90+102,5)  -- 207,5    *
     1 325,1 Si

Do výsledku družstva se započítává  5 nejlepších dosažených bodů Sinclaire.

Tabulka II. ligy družstev mužů, skupiny “A”, po 2. kole:

1. GV   Teplice  ------------------------- 14 bodů  ------------------- 2 757,1  bodů Sinclaire
2. Bohemians   Praha  ------------ 10  ------------------------------ 2 626,0
3.  TJ Nová Role  ---------------------- 10  ------------------------------ 2 609,5
4. PSK  Olymp  Praha  ----------- 9  -------------------------------- 2 622,3
5. Lokomotiva  Cheb  ------------- 7  -------------------------------- 2 554,5
6. Slavoj  Plzeň  ------------------------- 4  -------------------------------- 2494,3

Sportu zdar!                      
Předseda oddílu TJ Nová Role

Augustin Kocur

Den dětíDen dětí

Mezinárodní den dětí se 
v Jimlíkově slavil v sobotu dne 27. 
května odpoledne. Pražící sluníčko 
neodradilo děti a jejich rodiče  přijít 
si zasoutěžit do parčíku. Soutěžilo se 
na chůdách, v pytlích, v hodu míčkem 
na šaška, ručkování na laně, ovšem 
největší úspěch měly soutěže v polévání 
vodou, kde se aktivně zapojili i rodiče. 
Děti vyhrály spoustu sladkých odměn, 
nejvíce jim však chutnaly nanuky a 
melouny, které je příjemně osvěžily. 
Také studená čepovaná limonáda byla 
neustále v obležení. Kvůli horku byly 
soutěže několikrát přerušeny a děti pod 
dozorem několika dospělých se byly 
vykoupat na nedaleké vodě.

Na konci sportovního horkého 
odpoledne obdržely děti upomínkové 
diplomy a pokácela se májka. 
Poděkování patří všem, kteří se aktivně 
v tomto tropickém horku zapojili, 
zvláště pak rodině Karliczekových ,která 
zajistila pro děti zdarma čerstvé koláče, 
šátečky a limonádu a ujali se i funkce 
výčepního. Odměnou všem za snahu 
byly unavené spokojené děti ulepené 
od dobrůtek. Dospělí si pak poseděli a 
bavili se u pokácené májky a hořícího 
ohně do nočních hodin.



nejzkušenějším a nejdéle sloužícím 
reprezentantům ČR.

Krátce k jednotlivým stylům 
kickboxu: semikontakt (americké 
karate) - rozhoduje zde rychlost a 
po každém kontaktu je rozhodčími 
přidělován bod za povedený kop nebo 
úder do těla nebo hlavy soupeře. 

Lightkontakt je rychlý technický 
způsob boje, kde údery a kopy na 
hlavu nesmí být vedeny maximální 
silou. Vítězí ten, kdo nasbírá nejvíce 
bodů za přesné kopy a údery, podobně 
jako v boxu.

Fullkontakt - veškeré kopy a údery 
mohou být vedeny na trup a hlavu 
soupeře maximální silou. Vítězí se, 
když soupeř není schopen po tvrdém 
úderu pokračovat v boji, nebo na body. 
U předcházejících stylů jsou techniky 
vedené pouze nad pas soupeře! 

Kickbox s lowkick - jako full, ale 
navíc povolené kopy do nohou.
Thajský box - jako předcházející, navíc 
boj v klinči (uchopení soupeře),hody 
na zem, navíc povolené kopy koleny a 
lokty, dle pravidel určeným pořadateli 
turnaje.

Moc děkujeme a přejeme mnoho 
úspěchů vám oběma.

Lenka Žigovičová

na Czech Open a hned se mi podařilo 
zvítězit v lightkontaktu žen do 55 kg. 
V r. 2003 jsem se začala věnovat i 
plnému kontaktu a na základě mých 
výsledků jsem byla nominovaná na 
MS WKA do Belgie. 3. místo bylo pro 
mne zklamáním! V boji o finále jsem 
narazila na reprezentantku Švédska a 
cítila jsem se na vítězství. Rozhodčí 
dali přednost 2:1 starší známější 
švédské závodnici, která jasně 
zvítězila i ve finále! V tomto roce jsem 
vybojovala i jednu ze šesti zlatých 
medailí pro ČR na mezinárodním 
turnaji Austria Open                   v 
Rakousku. V r. 2004 jsem vybojovala 
titul Mistryně ČR v semikontaktu, 
lightkontaktu a fullkontaktu. Začala 
jsem se věnovat i kickboxu s lowkick 
- plný kontakt s povolenými kopy do 
nohou - a ve svém prvním zápase 
jsem porazila úřadující mistryni 
ČR! Na MS  ve Švýcarsku se poprvé 
bojovalo naráz o dva tituly spojených 
světových asociací WKA+IAKSA. 
Na tomto šampionátu se bojovalo ve 
dvou halách a mělo se zúčastnit na 
3000 závodníků. Já tady získala velice 
cenný bronz ve fullkontaktu žen do 
57 kg.

A letos?
Zatím nejúspěšnější sezóna. MS 

WPKA na Kypru stříbro v lightu a 
bronz ve fullu. ME WKA v Bratislavě 
1. místo v lightu a 2. ve fullu.

Miloš: Já bych ještě dodal ke 
Kláře, že je 9 x Mistr ČR z toho 6 
titulů mezi ženami. Já jsem si na ty 
světové medaile musel počkat déle. V 
r.1999 jsem na MS v USA v krásném 
městě Orlandu na Floridě získal 
druhé místo v lightu mužů. A v tomto 
roce jsem získal tituly Mistra ČR v 
lightu, fullu i thajském boxu. V r. 2000 
jsem v Řecku vybojoval Mistra světa 
WPKA ve váze do 70 kg. V r. 2001 
jsem vyhrál prestižní turnaj Czech 
Open a na MS WPKA jsem tentokrát 
bral spolu s Klárou bronz. Roky 2002-
2003 jsem vynechával a bojoval pouze 
jednou v r. 2003 na domácím turnaji v 
Nepomuku - a získal dvě zlaté medaile 
v lightu mužů do 67 kg a 71 kg. Za 
to v r. 2004 jsem získal Mistra Světa 
WKA+IAKSA ve Švýcarsku a WPKA 
na Korfu ve váze 75 kg resp. 76 kg. 
A letos jsem zvítězil na MS WPKA 
v Larnace na Kypru ve váze do 75 
kg. Získal jsem 11 x titul Mistra ČR 
v lightu, fullu a 1x v thajboxu. Snad 
takovou zajímavost - jako jediný v ČR 
jsem Mistrovský titul vybojoval ve 
čtyřech váhových kategoriích - 82.5 
kg, 75 kg, 71 kg a do 67 kg. 
S Klárou máme samostatné tréninky, 
většinou 3 x týdně a patříme k 

Na slovíčko s…Na slovíčko s…
Milošem Černým, trenérem 
a Klárou Lochovou

Kdy jste začínali?
Miloš: Já se na podzim r. 1993 

zúčastnil turnaje ve fullkontaktu v 
Karlových Varech a dvěmi vyhranými 
zápasy odstartoval cestu k prvnímu 
titulu a do reprezentace ČR. Po 3 
titulech Mistra ČR jsem si řekl, že už 
mám co předávat dalším zájemcům o 
kickbox a založil oddíl. Klára už roky 
dojížděla na karate, tak jen v r. 1997 
přešla na kickbox a hned následující 
rok zvítězila na MČR dívek v 
semikontaktu.

Kdy jste poprvé reprezentovali 
ČR?

M: Já hned v r. 1994 na Wiena 
Open v Rakousku a na ME v Itálii. 
Nominaci Kláry si pamatuji jako 
dnes - jezdili jsme spolu na kole, 
když mi volali z ČsFu (český svaz 
fullkontaktu), že je Klára nominovaná 
na MS do Německa! Měl jsem z toho 
obrovskou radost! Snad větší než 
ona!

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY?
Klára: V r. 2000 na podzim se 

v Praze konalo MS WKA (World 
Kickboxing Association) a já 
vybojovala v lightkontaktu juniorek 
do 45 kg bronz. Ale ještě předtím 
na jaře jsem v Německu na ME   v 
semikontaktu prohrála až ve finále 
a získala 2. místo. V r. 2001 jsem v 
Řecku na MS WPKA (World Profi 
Kickboxing Association) získala 
v lightkontaktu juniorek do 50 kg 
bronzovou medaili. V r. 2002 mě na MS 
v Itálii rozhodčí připravili o medaili! 
Po jasně vyhraném zápase o medaili 
z domácí reprezentantkou poslali 
dále do bojů Italku! Vynahradila 
jsem si to měsíc po návratu, na ME 
konaném v Německu, kde jsem v té 
samé kategorii zvítězila! V r. 2002 
jsem také vyrovnala rekord Miloše 
–12 vyhraných turnajů v jednom roce! 
Také jsem v r. 2002 startovala poprvé 

Mistrovství Evropy v Mistrovství Evropy v 
kickboxukickboxu

Mistrovství Evropy WKA v 
kickboxu se konalo 16. - 21. 5. v 
Bratislavě. Klára Lochová vybojovala 
zlato v lightu žen do 57 kg a přidala 
stříbro v plném kontaktu žen do 
57 kg. Od úterý do čtvrtka trvaly 
vyřazovací zápasy. Finálové zápasy 
přišly na řadu v pátek a sobotu.    V 
pátek prvním zápasem začínala Klára 
finálový blok zápasem v lightu. A 
bohužel pátý zápas v pořadí měla 
Klára finále ve fullkontaktu. A 
samozřejmě jeden zápas pro zranění 
odpadl a jeden skončil v první 
minutě a tak pár minut po vítězném 
zápase v lightu Klára nastupovala k 
finálovému zápasu ve fullu! První 
kolo vyhrála Klára, druhé bylo 
vyrovnané a ve třetím, když Kláře 
docházely síly, soupeřka mohutně 
finišovala k bodovému vítězství.

M. Černý, trenér
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AUTOŠKOLA
KATEŘINA HÁNOVÁ

Provádí výcvik sk. B,B + E,
Školení řidičů

Délka výcviku po dohodě.
* UČEBNICE A CVIČNÉ TESTY 

ZAPŮJČÍME.
* NAŠE CENY VÁS PŘÍJEMNĚ 

PŘEKVAPÍ.
* PLATBA MOŽNÁ I NA

SPLÁTKY 

 Informace: DDM Chodov, 
     Husova 263

Tel.: 602 475 702, 602 475 703
352 692 327

MISTROVSTVÍ ČR MISTROVSTVÍ ČR 
- MASTER CLASS 2005

Dne 15. 5. 2005 se konalo v Praze 
Mistrovství ČR v soutěžním aerobiku 
– Master class 2005. Soutěžilo se ve 
4 kategoriích a Novou Roli v nich 
reprezentovaly:

v kategorii 8 - 10 let 
– Peťula Vorlíčková
   Lucinka Dušková

v kategorii 11 - 13 let 
– Sabinka Rákošová

v kategorii 18  a více let 
– Jana Kotková
   Jana Komárková

Bohužel se nikomu z nás nepovedlo 
postoupit do užšího výběru. Účast 
v jednotlivých kategoriích byla velká, v každé 
kategorii soutěžilo okolo 100 závodnic z celé 
ČR.

Všem našim soutěžícím i přesto 
gratulujeme a věříme, že se to příště alespoň 
někomu povede.

Jana Kotková,  TJ NR - oddíl ASPV

Rybářskou soutěž ke Dni dětí v Mezirolí provázelo krásné slunečné počasí.Rybářskou soutěž ke Dni dětí v Mezirolí provázelo krásné slunečné počasí.


