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Divadlo LUNA Stochov připravuje pro rok 2012 dvě nové inscenace a další projekty, které si dovolím v tomto článku
představit.
Prvním projektem, který stochovský divadelní soubor v roce 2012 uskutečnil, bylo pokračování klubového pořadu Koktejl.
Na něm již víc než 12 let spolupracuje s Kulturním zařízením města Stochova a především pak s vedoucím této organizační
složky, Tomášem Barochem. Úvodní letošní Koktejl proběhl v pátek 20. ledna 2012 a hosté byli František Ringo Čech, Ivo
Novák a taneční skupina Tornádo. Celý večer proběhl ve velmi zábavné a milé atmosféře, což dokazovaly veselé tváře diváků
po skončení pořadu. Další pokračování bude v pátek 30. března 2012 s Jiřím Krampolem, Milanem Pitkinem a možná přijde
i kouzelník nebo podobný typ umělce. Podrobný program bude uveden na obvyklých místech. Když přijdete, nebudete jistě
litovat.
Hlavní činností Divadla LUNA je pak samozřejmě inscenování klasických divadelních textů. Pro rok 2012 jsou naplánovány dvě premiéry. První z nich je již v závěrečné fázi přípravy a druhá se připravuje po dramaturgické stránce. Bohužel jsme již
ukončili inscenování naší poslední úspěšné komedie "Ach, ta něha našich dam!", a to z důvodu skončení autorských práv.
Dále jsme již smlouvu neprodloužili, neboť je to velmi ekonomicky nákladné. A tak již budeme pouze s radostí vzpomínat na
všechna odehraná představení nejen ve Stochově, ale i po celé České republice a dokonce i v Lucembursku a v Belgii.
Věříme, že i další inscenace budou neméně úspěšné.
V prvním pololetí letošního roku soubor uvede inscenaci hry Wolfganga Kohlhaase a Rity Zimmerové "Ryba ve čtyřech".
Se souborem jí zkouší režisér Jiří Suk a jednotlivých rolí se ujali Marie Benešová, Michaela Böhmová, Daniela Šteruská
a Petr Nejedlý.
Druhá premiéra je naplánována na podzim roku 2012 v rámci 15. ročníku festivalu "Stochovská Thálie". Komediální frašku
"Nebožka panina matka" od známého komediografa Georgese Feydeau nastuduje Milan Schejbal, režisér a umělecký šéf
Divadla Příbram a obsazení bude také víc než zajímavé - kromě dvou stálých členek stochovského souboru, Marie Benešové
a Daniely Šteruské, se mužských rolí zhostí význační hosté - Jiří Ployhar a Roman Štabrňák.
A v neposlední řadě se Divadlo LUNA Stochov spolupodílí na tradičním úspěšném divadelním festivalu "Stochovská Thálie
2012". Letošní 15. ročník se uskuteční ve dnech 18. - 23. října 2012 a bude opět velmi zajímavý. Bude o jeden hrací den delší
a příprava probíhá v plném proudu. Program a podrobné informace přineseme v některém z dalších čísel novin. Zatím vše
necháváme pod rouškou překvapení!
Těšíme se na společné setkání nejen při akcích pořádané Divadlem LUNA Stochov, ale na všech divadelních představeních,
zábavných pořadech nebo koncertech, které se konají v Domě kultury ve Stochově.
Těšíme se na vás!
Luboš Fleischmann - principál Divadla LUNA Stochov

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Z řádků městské policie
V uplynulých dvou měsících se setkávala opět městská policie se značnou
agresivitou některých našich občanů. V prvním případě šlo o člověka, který
v podnapilém stavu napadal slovně kolemjdoucí a stejně tak pokračoval ve své agresivitě proti osádce rychlé záchranné služby, přivolané z důvodu jeho zranění. Proto
byla nutná přítomnost naší hlídky při převozu k nemocničnímu ošetření. Druhý
případ, bohužel se odehrál v čase, kdy se říká, že vánoční svátky, jsou svátky klidu
a míru. Zde nebyl viníkem alkohol, ale nevyjasněné osobní vztahy. Hrozba fyzického napadení rodiny i samotného strážníka dala podnět k oprávněnému použití donucovacích prostředků. Poté byl předán PČR Stochov. Ve věci veřejného pořádku řešila městská policie případ s podezřením, že jedna z osob, co by „stálý host“ Hornické
ulice použila pro své osobní potřeby vchod obytného domu. Tento případ musí být dále šetřen správní cestou. Stejně tak i předala městská policie podezření z přestupku, zakládání černé skládky ve spodní části
Dlážděné ulice, za kterou lze považovat odložené pneumatiky. Velké štěstí měl nervózní řidič, který
nezvládl řízení svého silného vozu ve spodní části ulice J. Šípka. Jeho agresivní jízda skončila až na chodníku, kde naštěstí v tuto dobu nikdo neprocházel. Dechová zkouška na alkohol byla negativní. A tak pouhá materiální škoda by měla být velkým ponaučením pro tohoto mladého řidiče.
Zdeněk Zaspal - vedoucí MP Stochov

