POUŤOVÉ ČÍSLO

Červenec 2009

Číslo 84

Toto číslo sponzoruje

VILLA RESTAURANT

VILLA RESTAURANT
Plzeňská 378, Staňkov
Tel.: 724 022 884

Naše nabídka:
Polední menu od 59,-Kč
Pizza - Těstoviny - Minutky - Saláty - Steaky

Novinky na letošní léto:
Zmrzlina
Zmrzlinové poháry
Zmrzlinové šejky
Moravské víno
!!! Každou neděli pizza pouze 79,- Kč !!!
31.7.-1.8. 2009 MEXICKÝ VÍKEND
Tortily, chilli con carne
Míchané nápoje
Soutěže o pizzy zdarma

Po-Čt
Pá
So
Ne

Otevřeno:
11-23 hod.
11-24 hod.
12-24 hod.
12-22 hod.

Pizzu, saláty, těstoviny i minutky
si můžete objednat a odnést s sebou
- obaly jsou zdarma!

Po předložení tohoto kuponu sleva 15 % na Vámi vybranou pizzu (tato nabídka
platí vždy od pondělka do
soboty)

Staňkovsko

Červenec 2009

Římskokatolická farnost ve Staňkově srdečně zve všechny občany na pouť sv. Jakuba
Apoštola Staršího. Poutní mše sv. v kostele
se uskuteční v neděli 26.7. v 10 hodin. Po
mši srdečně zveme všechny na setkání do
farní zahrady, kde v příjemném prostředí
bude připraveno malé občerstvení, hudba a
možnost setkání se sousedy.

Svatý Jakub Starší

Rok se svatými, Schauber a Schindler
apoštol, mučedník
narozen: kolem Kristova narození
zemřel: kolem Velikonoc r. 44 v Jeruzalémě, Palestina
patron Španělska; válečníků; dělníků; kameníků, drogistů, kloboučníků, vozkařů,
kovářů řetězů; poutníků
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dnešní klášter sv. Kateřiny. Zachránili Jakubovy ostatky
před Saraceny a v 8. století je přenesli do Španělska a
k jejich uchovávání postavili v Galícii kostel sv. Jakuba,
který byl posvěcen 25. července 816. Z chrámu se stalo
od 10. století slavné poutní místo Santiago (St. Jakob) de
Compostela, které přitahovalo až do 15. století více poutníků než Řím a Jeruzalém. K místu na severovýchodě
Španělska vznikly četné slavné poutní cesty, které jsou
lemovány kláštery, kostely (skoro všechny ve stylu nové
katedrály v Santiagu, započaté r. 1075), útulky a kaple.
Bohoslužba v katedrále v Santiagu de Compostela začíná
o svátku sv. Jakuba podívanou, při níž se tají dech: v monumentální bazilice, jedné z nejkrásnějších na iberském
poloostrově, se nad hlavami věřících houpe obrovský
kotel kadidla. Tento zvyk je ve světě jedinečný. V předvečer svátku, který, pokud padne na neděli, zahajuje „svatý
Jakubův rok“, prochází průvod obrovských tančících
loutek ulicemi města, následován biskupem, kněžími a
ministranty. Až do časných ranních hodin září v Santiagu
de Compostela světla.

Obrovský ohňostroj stoupá v předvečer sv. Jakuba k letní noční obloze španělského města Santiago de Compostela v Galícii. Málokdo ze 60 tisíc obyvatel a mnoha
tisíc návštěvníků města si nechá ujít toto jedinečné divadlo k poctě velkého apoštola Jakuba. Už několik dní je
město na Monte Pedros jako v horečce. Panuje nálada
lidové slavnosti. Lidové taneční skupiny soutěží ve svém
umění, pestré kroje ovládají obraz ulic, nepřehledné zástupy poutníků proudí městem. Lidé očekávají s napětím
hlavní události.
Kdo byl tento apoštol, k němuž lnou lidé 20. století takovou překypující úctou? Jakub Starší, který se tak nazývá
k rozlišení od apoštola Jakuba Mladšího, byl synem rybáře Zebedea a Salome, jeho bratrem byl Jan, apoštol
a evangelista. Spolu s Petrem a Janem patřil Jakub ke
Kristovým oblíbeným učedníkům a doprovázel Ježíše do
olivové zahrady. Pro jejich bouřlivý temperament dal Syn
Boží oběma bratřím, Jakubovi a Janovi, mnohoznačné Akta a tradice:
Význam Jakuba pro Španělsko byl kdysi tak velký, že
přízvisko „synové hromu“.
Po Ježíšově Nanebevstoupení hlásal Jakub Starší dále byla celá Hispánie nazývána „Jakubovou zemí“. V roce
evangelium. Jedno podání říká, že působil v Jeruzalé- 1161 vznikl v Leonu rytířský řád „sv. Jakub od meče“,
mě a v Samařsku, jiné vypravuje, ze Jakub odešel do který bojoval proti Maurům. V řecké církvi je Jakubova
Španělska a tam kázal. Kolem Velikonoc r. 44 zatkli památka 15. listopadu, v koptické 12. dubna a v arménapoštola vojáci Heroda Agrippy I. a sťali ho na příkaz ské 28. prosince.
krále mečem. Jakub byl první z dvanácti Kristových apo- Pojem „Jakubova mušle“ má svůj původ rovněž v Jaštolů, který podstoupil mučednictví. Legenda vypráví, že kubově osobě: poutníci, kteří v dřívější době navštívili
cestou šel průvod na popraviště kolem domu, kde seděl Jakubův hrob, dostali klobouk, který byl ozdoben velkou
muž, nemocný dnou, neschopný chůze a prosil Jakuba mušlí (patronát kloboučníků).
o pomoc. K smrti odsouzený řekl nemocnému: „Ve jmé- Jak je lidový světec oblíben, vidíme z toho, že sedláci
nu mého Pána Ježíše Krista, vstaň zdráv a chval svého přinášejí první zralá jablka v den sv. Jakuba k žehnání
Spasitele.“ Muž se zvedl a mohl zase chodit. Jeden z a nazývají je „Jakubovými jablky“. Zároveň se pořádaly
katů padl na kolena a vyznal se z křesťanské víry. Byl v den sv. Jakuba trhy, především na venkově, ale i ve
městech, např. v Mnichově (Jakubský trh) a v Kaufbepak spolu s Jakubem sťat.
Podání vypravuje, že křesťané postavili na místě v Je- urenu (Jakubův týden). V obou městech je tento zvyk
ruzalémě, kde vytrpěl apoštol Jakub mučednictví, kostel zachováván dodnes.
P. Romaňski
svatého Jakuba. Mučedníkovy ostatky přenesli prý kolem r. 70 na Sinaj, kde postavili klášter svatého Jakuba,
Upozorňujeme čtenáře, že starší čísla Staňkovska si lze přečíst na
http://www.mestostankov.cz/cs/ruzne-casopisstankovsko/
Zde jsou od čísla 40, t.j. od října 2002.
Redakce

Staňkovsko
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Svatojakubská pouť – program
Staňkov 24. - 26.07.2009

Kostel sv. Jakuba
pátek
17.00 hodin – mše svatá
neděle
10.00 hodin – poutní mše svatá
Prostranství před Mlýnskou
Pouťové pivní slavnosti
pátek
20.00 hodin
sobota
14.00 hodin
16.00 hodin
18.00 hodin
20.00 hodin
22.00 hodin
00.00 hodin
neděle
14.00 hodin
16.30 hodin
18.00 hodin

KATR - řízný rock
BUDVARKA - dechová hudba z Českých Budějovic
SKALANKA - dechová hudba ze Švihova
MILAN KHAS+ADRIANA - hudba k tanci i posezení
MEDY GANG - „starej bigboš“
NIGHTWISH rev. Praha „to nejlepší z finské rockové opery“
MEDY GANG - rocková klasika
dechová taneční hudba VEGA + Zlata Kracmer
SHOOM! & AirBag - alternative rock
ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA - punkrocková sestava z Chodska

Prostranství u lávky
Pouťové slavnosti
pátek
18.30 hodin
21.00 hodin
sobota
14.00 hodin
16.00 hodin
18.30 hodin
21.00 hodin
neděle
13.00 hodin
16.30 hodin
18.00 hodin
20.30 hodin

DVA a půl cvrčka - Crazy SKA
AUŠUS
V3Ska
BRUFEN
LUCIE rev.
HARLET
SEDMIHORKA - dechovka
Pivní soutěže, paintball - střelnice o ceny, hlavní cena sud piva
TELEFON
KABÁT rev. Plzeň

Restaurace
pátek
sobota
neděle
pondělí

MILAN KHAS
DUO MELODIE - Václav Tesař z Křenov
vystoupení loutkové scény Staňkov
pouťové dozvuky - JARDA TOMAN z Holýšova

U Šimků
20.00 hodin
20.00 hodin
15.00 a 16.00 hod.
17.00 hodin

Sokolovna
pondělí
18.00 hodin

pouťové dozvuky s MILANEM KHASEM

Chovatelský objekt - Plzeňská 12
sobota
8.00 - 17.00 hodin výstava drobného zvířectva
neděle
8.00 - 16.00 hodin výstava drobného zvířectva
V prostoru u lávky pro děti i dospělé celá řada pouťových atrakcí.
Na náměstí TGM a ve Vodní ulici pouťový stánkový prodej.
V sobotu od 22.00 hodin u lávky OHŇOSTROJ !!!

Staňkovsko
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Staňkovský rodák Jan Šustr

Nedávno jsme oslavili výročí osvobození naší vlasti, připomněli si události za II. světové války, vzpomněli známé i méně
známé účastníky bojů proti nepřátelům. Málokdo ví, že také
stavovský rodák Jan Šustr se aktivně zúčastnil bojů proti okupantům. Byl synem Vlastimila Žáka, který po I. světové válce
nastoupil u finanční stráže, a matky Růženy Žákové, která
pracovala v místním pivovaru.
Jan Šustr vystudoval ve Zlíně průmyslovou školu chemickou.
Po obsazení republiky Němci opustil v den svých devatenáctých narozenin se svými kamarády vlast. Chtěli se dostat
z Čech na Slovensko, Maďarsko a přes Jugoslávii do Sýrie.
Konečným cílem měla být Francie, kde se chtěli připojit k armádě. Několikrát se dostali do vězení - v Budapešti, v Nových
Zámcích, v Miškolci. Poslední pokus se konečně povedl a dostali se přes Maďarsko k jugoslávským hranicím. Po týdnech
útrap a zoufalství, tvrdého zápasu a pochybností se dostali do
Bejrútu. Zatím se však Francie podrobila Německu, a tak se
vydali ze Sýrie do Palestiny, kterou ovládali Britové.
Prodělali těžký výcvik v různých táborech, většinou
v Palestině a v Egyptě. Jako pěšák se podílel na obraně Tobruku. Po dvou a půl letech v armádě se dostal
konečně v roce 1942 do RAF, kde prodělal náročný
výcvik, a v roce 1944 byl zařazen k 311. bombardovací peruti. Létal pak až do konce války na bombardéru B-24 Liberator. Po válce se vrátil do Zlína, kde
pracoval u firmy Baťa. V roce 1947 odcestoval do
Anglie za manželkou a rodinou. Tam získal občanství a podnikal v oboru chemie. Zemřel 19. listopadu
1988. Oba jeho rodiče nacisté zatkli v roce 1942 a
věznili v koncentračním táboře ve Svatobořicích. Jan
Šustr je držitelem Čs. válečného kříže a v rámci reha-

bilitace byl povýšen v roce 1991 na podplukovníka.
Ještě za svého života napsal knihu „Příběh Čecha“, která vyšla
v Anglii v roce 1989. Vypráví o svém raném dětství ve Staňkově, o svých studiích a pokračuje útěkem po německé invazi.
Není to příběh hrdiny, ale ukazuje na osudy člověka, který věřil
ve svobodu a nezávislost své země a měl odvahu za ni bojovat.
Poutavě popisuje službu v čs. armádě pod britským velením
na Středním východě, později v RAF. Pokračuje návratem do
Československa po válce, píše o komunistickém převratu, o
jeho návratu do Anglie, kde začíná znovu s rodinou.
Ať už vzpomíná na dětství nebo zážitky během II. světové války nebo na své pozdější obchodní úspěchy v Anglii, vypráví
upřímně a pravdivě.
Věřím, že všichni, kdo ho znali, si rádi připomenou jeho životní příběh.
použito materiálů paní Marie Žákové

Staňkovsko
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Z archivu

Spolek pro postavení pomníku Mistra Jana Husa ve Staňkově
České země zaznamenaly po dobu své existence několik vln stavění (posléze i boření) pomníků. Kromě svatého Jana
Nepomuckého a pomníků padlým ve světových válkách se v mnoha obcích dochovaly pomníky věnované památce Mistra
Jana Husa. Nejznámějším Husovým pomníkem je bezesporu Šalounův pomník v Praze. Jeho vznik je spojen s politickou
polemikou, která se strhla kolem projednávání umístění pamětní desky s Husovým jménem na nové budově Národního muzea na Václavském náměstí v Praze. Jednou z reakcí na polemiku bylo založení Spolku pro postavení pomníku Mistra Jana
Husa, jehož prvním předsedou byl Vojta Náprstek. Velkolepé Husovy oslavy měly vyvrcholit v celonárodní manifestaci při
odhalení pomníku v den 500. výročí Husova upálení.
Rovněž Staňkovští zamýšleli připravit důstojnou oslavu 500. výročí upálení Mistra Jana Husa. Za účasti zástupců
staňkovských spolků a korporací bylo 6. července 1913 ujednáno založit sdružení, které by koordinovalo přípravu Husovy
oslavy a vytvořilo fond k financování Husova pomníku. Již na zmíněné schůzce byla zvolena komise, která měla vypracovat
stanovy budovaného spolku. Komisi předsedal purkmistr Václav Roučka, členy se stali Tomáš Raděj, Adolf Ulrich a Vojtěch
Vacek. Další schůzka zainteresovaných stran potvrdila záměr postavení Husova pomníku ve Staňkově. Bylo usneseno, aby
se rozhodně usilovalo o umístění pomníku na náměstí. S významem pomníku Mistra Jana Husa se měli zájemci seznámit
na přednášce konané rovněž symbolicky na svatého Václava roku 1913. Ustavující valná hromada Spolku pro postavení pomníku Mistra Jana Husa se konala 8. prosince 1913 a zúčastnilo se jí 36 zakládajících členů. Předsedou spolku byl zvolen
učitel Vojtěch Vacek. Valná hromada schválila výši příspěvků: 2 koruny ročně pro činné členy, 3 koruny pro přispívající a
100 korun při vstoupení do spolku. Na ustavující valné hromadě A. Ulrich doporučil, aby se vypracování návrhu na stavbu
pomníku zadalo sochařské škole v Hořicích. Z prací jednotlivých žáků by pak byla uspořádána výstava návrhů pomníku.
Na další schůzi spolku byl zvolen jeho místopředsedou Karel Grubr, cukrář, a jednatelem Josef Žák. Z dalších jednání spolku vyplynul návrh, aby projekt pomníku byl zadán rovněž pražské uměleckoprůmyslové škole. Slibně se rozvíjel i stav fondu. Pokladničky na sbírku byly k dispozici především v hostincích, a to i v okolních obcích: Krchleby, Hlohovčice, Čermná,
Puclice, Osvračín, Horní Kamenice, Kvíčovice, Vránov, Poděvousy. Během první poloviny roku byli osloveni i další tvůrci
a umělci. Na červencové schůzce měla být projednána zásilka Stanislava Suchardy, jehož otec Antonín byl autorem vůbec
prvního Husova pomníku, zbudovaného v Jičíně v roce 1872. V archivním fondu Spolek pro postavení pomníku Mistra
Jana Husa ve Staňkově, uloženém ve Státním okresním archivu Domažlice, se zachoval jen jeden z návrhů pomníku, jehož
autorem byl Václav Cingroš, kamenický mistr z Plzně. Na schůzku, která se měla konat 23. července 1914, se dostavil pouze
jediný člen výboru a jednatel. Několik následujících let se spolek nescházel, plánovaná velkolepá oslava 500. výročí Husova upálení se nekonala, léta 1914 – 1918 se do učebnic dějepisu zapsala úplně jinak. V polovině února 1919 byla činnost
spolku obnovena, na valné hromadě byli opětovně zvoleni dosavadní představitelé spolku do svých funkcí a do hostinců se
navrátily pokladničky. Spolek s přestávkami pracoval až do roku 1931. Spolupořádal zejména Husovy oslavy, které bývaly zpravidla dvoudenní. V předvečer výročí Husova upálení býval organizován lampionový průvod z náměstí na Mastník,
kde byly proneseny projevy a pěvecký spolek Vlast přednesl chorál Ktož jsú boží bojovníci, druhý den odpoledne se konaly
hudební produkce a lidová zábava.
Poslední valná hromada spolku, na níž zúčastnění věnovali posmrtnou vzpomínku bývalému předsedovi spolku
Václavu Vackovi, řídícímu učiteli v Puclicích, byla svolána na 24. května 1931. Spolek však už od roku 1927 nevykazoval
žádnou činnost a ani členské příspěvky nebyly od roku 1926 vybírány, proto bylo navrženo a posléze i schváleno rozpuštění
spolku. Majetek spolku, který představoval finanční obnos 6 571,30 Kč, byl věnován kazatelské stanici českobratrské církve
evangelické ve Staňkově, která se zde chystala pro svoje bohoslužby postavit Husův dům. Podle usnesení poslední valné
hromady byla také tímto darem myšlenka spolku naplněna.
Radka Kinkorová

V pátek 19. června se ve Staňkově v prostoru letiště uskutečnil tradiční Polní den, kde se představila řada firem dodávajících produkty i techniku pro zemědělskou prvovýrobu. Polní den je zároveň příležitostí k setkání zemědělců z celého okolí. Tentokrát na tomto
setkání vystoupila i dudácká muzika. Jako mnoho akcí letos, tak i polní den byl nepříznivě poznamenán špatným počasím.

Staňkovsko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 26.6.2009 byli v obřadní síni MěÚ přivítáni tito noví občánkové
města Staňkov
Antonín Höll
Ondřej Kastl
Alena Steinbachová
Klára Strousková
Viktorie Suremková
Sandra Duchoňová
Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ, kterým tímto děkujeme.
V měsíci červenci již oslavili a oslaví kulaté životní jubileum tito
občané Staňkova
Bláha Václav, Žižkova 211
70 let
Faitová Klára, Na Tržišti 311
80 let
Jirkovská Marie, Na Tržišti 341
80 let
Kadlecová Anna, Plovární 206
75 let
Konop Jaroslav, Hofmanova 270
70 let
Krejsová Marie, Komenského 282 75 let
Kunešová Květoslava, Vránov 52 75 let
Oulíková Zdeňka, Vodní 6
70 let
Schejbal Václav, Ohučov 36
70 let
Veselá Věra, Americká 309
75 let
V měsíci srpnu oslaví kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Černá Anna, Žižkova 237
90 let
Janský Ladislav, Husova 398
75 let
Kazdová Helena, Domažlická 162
75 let
Klír Josef, Trnkova 149
85 let
Sperlová Jaroslava, Na Tržišti 342
70 let
Tubenhanslová Marie, Bezručova 268
80 let
Všem oslavencům blahopřejeme!
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Kultura po prázdninách v Lidovém domě
11. září 2009 18.00 - Malá muzika Nauše Pepíka
dechová hudba k poslechu
12. září 2009 18.00 - taneční kurz - zahájení
19. září 2009 - taneční zábava - skupina Extra
band
3. října 2009 19.00 - taneční kurz, 1.prodloužená
16. října 2009 18.00 Doubravanka - dechová
hudba k poslechu
24. října 2009 - taneční zábava - skupina Waldagang
7. listopadu 2009 20.00 - taneční kurz,
2.prodloužená
21. listopadu 2009 - rockový bál
4. prosince 2009 20.00 - taneční kurz - závěrečná
5. prosince 2009 - taneční zábava - skupina
Kabát revival

EL KONDOR PADE

V září 2008 vyhlásila Zoologická zahrada v Plzni akci s názvem
El kondor pade. Cílem bylo shromáždit takové množství neplatných
padesátihaléřových mincí, aby bylo možné postavit novou voliéru pro
kondory havranovité.
Rozhodli jsme se v Základní škole ve Staňkově, že se zapojíme do
soutěžní části akce. Zveřejnili jsme tuto informaci v Domažlickém deníku,
Domažlicku a Staňkovsku a vyzvali jsme k sběru padesátníků.
Padesátníky utěšeně přibývaly, a tak jsme mohli v únoru 2009 předat
společný dar řediteli ZOO Ing. Jiřímu Trávníčkovi – 10 113 padesátníků.
Tento příspěvek byl v té době největší, a tak jsme s napětím
očekávali, zda nás někdo do konce června překoná. Podařilo se nám
shromáždit dalších 755 padesátníků.
19. června se konalo slavnostní vyhlášení výsledků, kterého se
účastnili zástupci ZŠ Staňkov a ZŠ Horšovský Týn.
Na celkovém příspěvku 10 868 padesátníků se podíleli:
ZŠ Staňkov
3 855 kusů
ZŠ Horšovský Týn
3 508 kusů
ZŠ a MŠ Osvračín
955 kusů
SOŠ a SOU Horšovský Týn
345 kusů
Obyvatelé Staňkovska
2 205 kusů
Všem, kteří přispěli jakoukoli částkou, děkuji za sebe i za ZOO
Plzeň.
Jako vítězové akce jsme měli tu čest pokřtít jednoho z kondorů
havranovitých. Z řady návrhů jsme nakonec vybrali jméno Pepino – jako
uznání dlouholetému učiteli Základní školy ve Staňkově panu Josefu
Pavlíkovi.
Za ZOO nám ředitel Jiří Trávníček předal knihu Dodo byl první a Průvodce zoologickou a botanickou zahradou.
Pokud objevíte ještě nějaké padesátníky, můžete je přinést do prodejny Trial na náměstí ve Staňkově nebo přímo ke mně
– akce pokračuje až do konce srpna.
Až zavítáte do ZOO v Plzni, nezapomeňte si prohlédnout kondory havranovité – jeden z nich je ,,náš“ Pepino.
Jaroslav Šobr
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23. května se uskutečnil již 7. ročník soutěže v požárním útoku O pohár města Staňkov na louce za požární
zbrojnicí. Bylo pěkné počasí. Soutěžila 2 družstva žen
a 5 družstev mužů. Poměrně malá účast byla způsobena tím, že ve stejném termínu probíhaly hasičské
okrskové soutěže v okolí. Každé družstvo měla dva
pokusy, vyhrály ženy z Poděvous před ženami z Křenov, z mužů byli nejlepší hasiči z Vřeskovic před mužstvem z Křenov, třetí se umístilo družstvo pořádajícího
sboru SDH Staňkov, následovalo družstvo z Vránova
a Ohučova. Vítězové obou kategorií si putovní poháry
odvezli domů, protože zvítězili potřetí.

Útok děvčat z Poděvous

Na zdárném průběhu se podílely bývalé i současné opory
staňkovských hasičů - moderoval p. Neznámý...

Ceny předával tajemník MěÚ p. Žáček

...soutěžící družstva měl pod palcem p. Mařík

Hasilo se nejen vodou ze stříkaček.

Národní slet historických kluzáků ve Staňkově

V sobotu 11. července proběhl ve Staňkově 16. národní slet historických kluzáků. Setkání se uskutečnilo na
zdejším letišti a přihlíželo mu několik tisíc diváků ze všech koutů republiky i ze zahraničí.
Akce se uskutečnila ve spolupráci Aeroclubu Staňkov a Plachtařského Old Timer Clubu, který se zabývá udržováním starých letadel v letuschopném stavu již několik desítek let.
Začalo se podle plánu v devět hodin ráno a diváci mohli obdivovat řadu vystavených historických kluzáků. K
vidění byly klasické letouny, jako Krajánek, Orlík, Šohaj, Blaník nebo Bukanýr.
Divákům bylo umožněno projít se kolem těchto krásně udržovaných strojů, nahlížet do kokpitů a ptát se zkušených pilotů na jejich zážitky s kluzáky ve vzduchu.
K vidění byla například i replika raritního letadla z Německa Hol’s Der Teufel. Počátky konstrukce tohoto slavného kluzáku s ojedinělým názvem, jenž znamená „Vem to čert“, spadají až do roků 1923-1924. Letoun může dosáhnout ve vzduchu rychlosti až 120 km/h
a váží pouhých 130 kilogramů. Konstrukci této repliky měli na starosti Češi Jan Krejčí, Jiří Jeník a Gerhard Maleschka z Německa.
Letadlo poprvé vzlétlo v roce 2004.
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Po několika hodinách skončila samotná přehlídka kluzáků na zemi a diváci mohli obdivovat letecké dovednosti pilotů z místního Aeroklubu Staňkov. Letci předváděli na obloze se stroji krásné kousky a diváci pod nimi se rozhodně nenudili.
Návštěvníci si mohli také za poplatek vyzkoušet pozici pilota a proletět se nad letištěm a okolními lesy se zkušeným instruktorem.
Počasí bylo převážně slunečné a nic nemohlo tedy zabránit jedinečnému zážitku z létání mezi oblaky.
Připraveno bylo také bohaté občerstvení s posezením před hlavním hangárem a prodej triček nebo čepic s motivem Plachtařského
Old Timer Clubu.
Odpoledne byla na programu přehlídka hromadného seskoku parašutistů. Na obloze se mezi sebou proplétalo v jeden moment i osm
padáků. Všichni skokané však bezpečně přistáli a za své umění si vysloužili potlesk početného publika.
16. národní slet historických kluzáků ve Staňkově proběhl podle organizátorů akce nad očekávání dobře. Všichni diváci, kteří si udělali v sobotu čas na přehlídku leteckého umění, si přišli na své a určitě si den užili.
Martin Steinbach

Setkání Ajaxu Staňkov

V této sezoně se B týmu futsalového klubu Ajax Staňkov podařilo vyhrát okresní
ligu. Stalo se tak po deseti letech od titulu
A mužstva. Oslavy tohoto úspěchu staňkovští futsalisté pojali ve velkém stylu, na
hřišti v Hlohové uspořádali setkání, na
které pozvali současné i bývalé hráče
tohoto klubu. V letošním roce si Ajax
zároveň připomíná 10 let účinkování
v západočeské futsalové divizi.
Kromě toho, že si všichni zúčastnění měli
o čem povídat a na co vzpomínat, se z
hráčů, kteří si s sebou přinesli sportovní
vybavení, vytvořily týmy a rozehrál se
futsalový turnaj. Probíhal ve velmi
přátelském a sportovním duchu. Po šesti

Tento korbel věnovali futsalisté svému dlouholetému šéfovi
Viktor Steinbach přebírá pohár za vítězství v okresní lize

hodinovém průběhu se z vítězství radoval
celek Ligi team, v němž hráli Petr Mlnařík,
Ondřej Bauer, Jiří Šimka, Martin Gust a
Jan Multurs. Druhý skočil Prezident tým
(Jindřich Hrach, Viktor Steinbach, Vladimír
Bočan, Martin Steinbach, Lukáš Muchna
a Michal Zedník) a třetí byl Karlos tým
(Jindřich Budín, Karel Žáček, Radek Morkes, David Kalčík a
Miroslav Kaufner).
Na čtvrtém místě
skončila
domácí
Hlohová, která sice
excelovala v základní skupině, ve
vyřazovacích bojích
jí už ale došly síly.
Dlužno dodat, že
ve všech týmech se
střídali dva brankáři
- Jan Paul starší a
Ladislav Šobor. Nejlepším střelcem se s
12 góly stal Radek
Část účastníků setkání Ajaxu Staňkov 18.7. v Hlohové

Morkes. Na setkání dorazilo celkem 27
hráčů, kteří někdy oblékli dres Ajaxu.
Po vyhlášení výsledků turnaje došlo k
slavnostnímu předání putovní trofeje
pro B mužstvo za vítězství v okresní
lize.
Setkání Ajaxu Staňkov si zúčastnění
aktéři pochvalovali a je docela možné,
že se tato akce může v budoucnu opakovat.
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