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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOV

HLEDÁTE PRÁCI A CHYBÍ VÁM KVALIFIKACE? ZÍSKEJTE JI ZDARMA!
STAČÍ SE PŘIHLÁSIT K ÚČASTI V PROJEKTU:
„Tvorba vzdělávacího programu Kuchař - číšník“, který je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR.
Cílem projektu je vytvoření vzdělávacích modulů v provázanosti počátečního a dalšího vzdělávání. Vzdělávací moduly
jsou vytvořeny podle Školního vzdělávacího programu Kuchař – číšník v souladu s požadavky na zkoušky profesních
kvalifikací podle Národní soustavy kvalifikací.
Projekt je zaměřen na osoby pohybující se v oblasti kuchařských a číšnických prací, které potřebují doplnit či
uznat kvalifikaci, případně další zájemce.
Účastník projektu si prohloubí stávající znalosti a zvýší si osobní kvalifikaci. Získá celostátně platné Osvědčení o profesní kvalifikaci. Projekt je určen pro účastníky dalšího vzdělávání ve věku od 16 – 64 let s trvalým
pobytem ve Středočeském kraji.
Kurzy i zkoušky získáte zcela zdarma!
Termíny kurzů a následných zkoušek:
4.– 8. 11. 2013

Příprava teplých pokrmů

11. 11. 2013

Zkouška

2.- 6. 12. 2013

Příprava pokrmů studené kuchyně

7. 12. 2013

Zkouška

13. – 17. 1. 2014

Příprava minutek

18. 1. 2014

Zkouška

3. – 7. 2. 2014

Jednoduchá obsluha hostů

8. 2. 2014

Zkouška

3. – 7. 3. 2014

Složitá obsluha hostů

8. 3. 2014

Zkouška

Předpokládané časy kurzů: 12 hodin – 17:30 h, možnost časového posunu.
Absolvování jednotlivých modulů je předpokladem pro získání úplné kvalifikace „Kuchař“ nebo „Číšník“.
Bližší informace včetně přihlášek na jednotlivé kurzy naleznete na stránkách www.sousto.cz pod sekcí projekty.
Přihlášku obdržíte i v sekretariátu školy v pracovních dnech od 7 do 15 h.
Telefonní spojení: sekretariát školy - 312 651 269 linka 114, 601 383 710.
Těšíme se na Vaši účast a případné dotazy.
S pozdravem Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Střední školy služeb a řemesel Stochov
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Co chystáme v ZUŠ Stochov do konce roku?
Zdravím všechny čtenáře ze
Základní umělecké školy, kde
jsme nedávno odstartovali další
školní rok. Připomeneme si v něm
ještě znovu naše 50. výročí trvání
výjimečným Učitelským koncertem
na svatého Martina v pondělí
11. listopadu v 18 hodin ve velkém
sále DK, kam jste srdečně zváni.
V úterý 12. listopadu navštíví naši
starší žáci v rámci výuky předmětu
Hudební seminář koncert keltské
skupiny Bran v DK Stochov.
Jubilantem je letos i náš pěvecký sbor Rosička, o jehož založení se zasadila a dodnes ho
vede paní učitelka Tereza Mlynaříková. Chystají několik vánočních koncertů společně
s Lístečkem, lidovou kapelkou ze ZUŠ Nové Strašecí. Na první z nich se můžete těšit
v úterý 10. prosince v 18 hodin. Uskuteční se v husitské kapli v Novém Strašecí. V pátek
20. prosince, také v 18 hodin, znovu po roce rozezní kapličku v Kamenných Žehrovicích
a vánoční atmosféru ještě nechají tradičně doznít při Tříkrálovém koncertě v tuchlovickém
kostele po Novém roce.
Naši malí zpěváčci určitě zazpívají v DPS Stochov a při rozsvěcení vánočního stromu
na náměstí ve Stochově.
V posledním předvánočním týdnu v úterý 17. prosince dále zveme žáky, rodiče
a ostatní příznivce na slavnostní Vánoční koncert ZUŠ do velkého sálu DK Stochov
v 17.30 hodin. Pro školy též uskutečníme dva koncerty dopolední.
Neměli bychom opomenout také ostatní obory naší školy. Taneční obor vyhlašuje letos
poprvé festival „Stochovská Grácie“ pro ZUŠ kladenského a rakovnického okresu. Tanečníci
zaplní Dům kultury v úterý 19. listopadu v 17 hodin a budou se těšit na vaši návštěvu
a přízeň.
Výtvarný obor už tradičně pracuje na celoročním tematickém projektu. Letos nese název
„Vesmír“. Výtvarníci se letos též zúčastní soutěže ZUŠ, která je vyhlašována pravidelně
jednou za tři roky.
A literárně dramatický obor? Máme velkou radost, že se nám sešla početná skupina
menších dětí, které chtějí cílevědomě rozvíjet své jazykové, pohybové, rytmické a jevištní
dispozice. Určitě pro nás připraví alespoň krátký vstup v rámci některého z avizovaných
koncertů.

Na všechny zmíněné akce se budu těšit společně s vámi.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za gratulaci
narozeninám.

k

mým

73.

Alena Klappová - DPS Stochov

Děkuji městskému úřadu a paní
starostce Ing. Stanislavě Fišerové
za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Bohuslava Tůmová

Děkuji Městskému úřadu Stochov
a svazu invalidů za přání a dárky
k narozeninám.
Božena Bláhová

Děkuji paní starostce Ing. Fišerové,
Komisi pro mládež a seniory a mládež,
kamarádům a rodině za blahopřání
k životnímu jubileu.
Miroslav Macoun

Děkuji paní starostce Ing. S. Fišerové
a paní J. Suprunové za blahopřání k mým
narozeninám. Dále děkuji za dary, které
mně jménem městského úřadu předaly.
S. Kutzendörferová

VZPOMÍNKA
Dne 6. října uplynulo
20 let, kdy mě po těžké
nemoci opustil můj
nenahraditelný manžel
pan Bohuslav Peřina.
Prosím, vzpomeňte se
mnou.

Za ZUŠ Stochov Mgr. Kamila Barochová
Manželka

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
10/2013 bylo vydáno ve Stochově dne 9.10. 2013. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MKČR - E 13398. Vydavatel: Město Stochov, J. Šípka 486, 273 03
Stochov, IČO: 234923. Chcete se i Vy podílet na tvorbě časopisu NMS? Jste příznivcem kulturního či sportovního spolku nebo jiné organizace? Využijte prostoru v časopisu
NMS a pošlete nám své příspěvky, dotazy a připomínky. Děkujeme. Redakční rada: Ing. Daniela Lišková tel.: 312 651 243 email:stochov@stochov.cz, Jan Houžvic tel.:
731 060 115 e-mail: jahou@seznam.cz, Jana Suprunová tel.: 312 651 277 e-mail: sekretariat@stochov.cz, Tomáš Baroch tel.: 312 679 102 e-mail: kultura@stochov.cz. Odpovědná redaktorka Ing. Daniela Lišková. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě na e-mailové adrese kteréhokoliv redaktora nebo
písemně v podatelně MěÚ. Doporučujeme, aby jejich součástí bylo jméno autora včetně kontaktu (e-mail, nebo tel. číslo). Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit
příspěvky, jejichž věrohodnost nelze dohledat. Termín uzávěrky je stanoven na 25. den každého měsíce, do prodeje se časopis dostává obvykle 10. den v měsíci.
Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.
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VOLBY DO PARLAMENTU ČR
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), oznamuji:
Článek 1
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 25. října 2013
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.

Článek 2
Místem konání voleb
a) ve volebním okrsku č. 1 je místnost v čp. 17 v ul. Osvobození (budova fary) pro voliče s trvalým pobytem v místní části Honice (ulice
J. Dundra, Osvobození, V. Ulmana, V. Stádníka, Polní, Za kampeličkou, Na drahách, Na Americe, Ve skaličkách, V srní, U topolu,
Honické náměstí), dále ve Stochově, ulice Osvobození, Vodárenská, Na dolíkách, B. Němcové, Dlážděná, Nová, Družstevní, Lidická,
Zahradní, U studánky, M. Majerové, M. Pujmanové, K. Lhotáka, J. Š. Baara, náměstí U dubu a části ulic Švermova (čp. 102, 107, 111,
348, 349, 350, 418, 428-432, 449, 487, 508, 509), J. A. Komenského (čp. 450, 466, 467) a J.Šípka (čp. 32),
b) ve volebním okrsku č. 2 je místnost v čp. 486 v ul. J. Šípka (výstavní síň) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice Ve
dvojdomkách, Sokolovská, Pionýru a části ulic J.A.Komenského(čp. 210-213, 215, 217-219), Hornická (čp. 214, 227-229, 235-238),
Švermova (čp. 220-222, 244-248),J. Šípka (čp. 187-197, 291-293),
c) ve volebním okrsku č. 3 je místnost v čp. 486 v ul. J. Šípka (foyer kina) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice 9. května,
Zborovská, Dukelská, Mírové náměstí a části ulic Hornická (čp. 310-313, 315, 316), Švermova (čp. 274-276), J. Šípka (čp. 320-322,
486),
d) ve volebním okrsku č. 4 je místnost v čp. 387 v ul. J. Šípka (budova základní školy) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice
Školní a části ulic Hornická (čp. 329, 330, 338-343, 384 -386), Švermova (čp. 331-334), J. Šípka (čp. 323-325, 371-373), U stadionu
(čp. 344 -346, 374 -383, 490),
e) ve volebním okrsku č. 5 je místnost v čp. 387 v ul. J. Šípka (budova základní školy) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice
S. K. Neumanna a části ulic U stadionu (čp. 364 -366) a J. Šípka (čp. 368-370, 387, 434, 435),
f) ve volebním okrsku č. 6 je místnost v čp. 43 v Nádražní ulici (železniční stanice Stochov) pro voliče s trvalým pobytem v odloučené části
obce Slovanka,
g) ve volebním okrsku č. 7 je místnost v čp. 87 v Čelechovicích (objekt multifunkčního centra - budova bývalé „hasičárny“) pro voliče
s trvalým pobytem v místní části Čelechovice.
Článek 3
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Článek 4
Voliči budou dodány 1 den přede dnem hlasování hlasovací lístky (lhůta je zkrácena dle §55 zákona).
Článek 5
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
Článek 6
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynu předsedy okrskové volební
komise.
Ing. Stanislava Fišerová, MPA
starostka města

Stránka 5

NAŠE MĚSTO STOCHOV

VOLBY DO PARLAMENTU ČR
Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny
konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „zákon, o volbách do Parlamentu“) na voličský průkaz v jakémkoliv
stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním
volebním okrsku v zahraničí. Způsob a podmínky vydání voličského průkazu
pro volby do Poslanecké sněmovny jsou uvedeny v § 6a zákona o volbách
do Parlamentu.
Zákon o volbách do Parlamentu v tomto ustanovení upravuje dva
způsoby, jak lze již dnes požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého
pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to

•

•

•

osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť
volební orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti
voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém
veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze
požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 23.
října 2013 do 16.00 hodin.
podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18.
října 2013, příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání o
vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání
může být učiněno ve třech formách:
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje
proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá,
chráněn před zneužitím tohoto institutu.
- při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze
využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení §
8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od
poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního
práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.

svou totožnost a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem; zároveň odevzdá okrskové volební
komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního
seznamu voličů (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do
Parlamentu). Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu
voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích
lístků (pokud volič hlasuje v jiném volebním kraji nebo nemá
hlasovací lístky v rámci „svého“ volebního kraje k dispozici)
a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
Dostaví-li se volič s voličským průkazem do volební
místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu
veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise
poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský
průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat
duplikát.
Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad,
za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost
voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu
voličů.
Dle materiálů Ministerstva vnitra ČR
zpracovala Ing. Sylva Filipová

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
STOCHOV

•

v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče

STAROSTKA MĚSTA STOCHOVA
svolává dle Zákona o obcích
24. zasedání Zastupitelstva města,
které se sejde v pondělí 21. října 2013 od
18.00 hodin v zasedacím sále
MÚ Stochov, 3. patro.

•

v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky.

GALERIE 90 - LETÝCH

Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,
tj. 10. října 2013, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí; voličský průkaz
lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu,
kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit
na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předaný a následně
je možné přistoupit k hlasování.
Na základě ustanovení § 6a odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu
opravňuje voličský průkaz voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké
sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise
zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Podle ustanovení § 19 odst.
3 a 4 zákona o volbách do Parlamentu, při samotném aktu hlasování, volič,
který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže

Dne 15. 9. 2013 oslavil 90. narozeniny pan
Antonín Burgr a ve stejný den oslavila 92. narozeniny paní Vlasta Vacíková. K tomuto významnému životnímu jubileu jim byly popřát starostka
města Ing. Stanislava Fišerová, MPA a paní Jana
Suprunová, Komise pro mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších
let hodně zdraví.

Redakce NMS
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VÝSTAVBA STOCHOVSKÉHO SÍDLIŠTĚ (5)
Další popisné číslo – 188 – bylo přiděleno
domu, který znají v sídlišti a ve Stochově
vůbec, určitě všichni. Je to budova dnešního „Centrálu“ (dříve také Jídelna, Kravín
a bůhví kolik měla ještě názvů), o které
kronikář píše, že byla původně postavena
jako závodní jídelna pro 1200 osob a pamětníci si určitě vzpomenou, že tomuto
účelu zpočátku skutečně sloužila – bývala
to samoobslužná jídelna s křiklavě žlutými a
červenými židlemi a stoly z plastů. Když
byla vystavěna nová závodní jídelna na
dole Nosek, převzal objekt národní podnik
Restaurace a jídelny a objekt sloužil jako
restaurace a kavárna a velký sál samozřejmě pro nejrůznější kulturní a společenské
akce. Tato stavba byla zahájena v roce
1952 po dokončení bloků rozestavěných
v roce 1951: A (čp. 195-197), B (čp. 192194), C (čp. 189-191) v ulici Jaroslava Šípka, D (čp. 207-209), E (čp. 204-206)
v Sokolovské ulici, F (čp. 217-219) v ulici
J.A. Komenského, G (čp. 220-222) ve Švermově ulici a H (čp. 198-201) v ulici 9. května; všeobecně jsou známy pod vžitým pojmem „abeceda“. Ve stejném roce jako
jídelna, tedy v roce 1952, se začaly stavět
i svobodárny v dnešní ulici J.A. Komenského (čp. 210-214) a bloky 31 a 35. A teď
babo raď! Mezi obytnými domy totiž žádný
blok 31 a 35 neexistuje! Takže, o jaké že to
vlastně objekty jde? Pozorný čtenář si jistě
povšiml, že mezi výše jmenovanými popisnými čísly některá chybí. Také mě zprvu
napadlo, že se bude jednat o nějaký objekt,
který bytovým domem vůbec není. Bloková
čísla totiž měly v době výstavby i budovy
sloužící např. občanskému vybavení.
Vzhledem k tomu, že se jedná o západní
část sídliště ohraničenou zhruba dnešní
ulicí 9. května, probral jsem v duchu i na
mapě stavby, které nám ve výčtu v tomto
prostoru chybí – jde o mateřskou školu,
bývalé jesle, kotelnu, obytné bloky 6, 30,
30A, 41, 41A, 42, 43, 99, svobodárna čp.
215 a prodejny v Hornické ulici. Jenže, jak
jsem nahlédnutím do kroniky zjistil, o nich
píše kronikář o něco později a nemohou
tedy přicházet v úvahu. Poslední stavbou,
kterou zde pamatuji, bylo dřevěné kino
a pochybuji, že právě ono by mělo jednou
z oněch staveb být (druhá podobná stavba
stála na louce u sokolovny a později vyhořela). A zcela určitě také nebylo, protože
když jsem prozkoumal letecký snímek
z roku 1953, zjistil jsem, že na snímku není.
Muselo být tedy postaveno později, než
v letech, kterými se právě zabýváme. Takže
si tuto záhadu ponecháme tak trochu
v záloze a možná, že se o ní zmíníme ně-

kdy později.
Je totiž načase dát opět slovo stochovskému kronikáři, panu Koulovi. Posuňme
se do roku 1953 (jsme na str. 223):
„V roce 1953 po dokončení objektů
z r. 1952 započato s výstavbou teplárny
č. 72, svobodárny bl. 36, mateřské školky bl. 22, prodejny bl. 65 a 66 /:potraviny, masna, rybárna, prodejna mléka
a prodejna zeleniny:/.
V roce 1954 rozestavěno dalších 126
bytových jednotek a to blok 6, 41a, 30,
30a, 9, 42, 43 a 41.
Téhož roku v srpnu Vodotechna začíná s betonáží vodojemu na 500 m3
nákladem 2,499.000 Kčs.“
No, vida! A máme tady už většinu objektů, o kterých jsem spekuloval o pár řádek
výše. Takže si jen stručně uveďme výše
uvedené údaje do dnešních popisných
čísel. V ulici J.A. Komenského najdeme
teplárnu (čp. 216, dnešní kotelna K1),
svobodárnu bl. 36 (čp. 215), v ulici J. Šípka mateřskou školu (čp. 202), v Hornické
ulici blok 6 (čp. 227-229), prodejny bl. 65
a 66 (čp. 230 až 234) a blok 41 (čp. 235238), v ulici 9. května blok 41a (čp. 239241) a blok 30a (čp. 242 a 243), ve Švermově ulici bloky 30 (čp. 244-246) a 9 (čp.
247 a 248) a v ulici Pionýrů bloky 42 (čp.
249-252) a 43 (čp. 223-226).
Jsme tedy v roce 1954, kdy se 16. května tohoto roku se konaly volby do všech
stupňů národních výborů. Možná někoho
napadne, co to má společného s naším
tématem. Inu, sice okrajově, ale přece jen
ano. Při té příležitosti totiž byla vystavena
maketa budoucího sídliště a občané si jí
mohli prohlédnout. A z té doby se dochovala i níže otištěná fotografie reportéra
ČTK, kterou jsem kdysi dávno čirou náhodou vyštrachal v bohatém archivu této
instituce. Nejen, že se na ní možná někteří pamětníci poznají (nebo poznají jiné
osoby na snímku), ale poměrně dobře

viditelná maketa nám také ukazuje, jak
bylo sídliště naplánováno, že se vlastně
v dnešní podobě od původních plánů
moc neliší a taky jsou tam vidět vize
projektantů, které uskutečněny nebyly
(např. památník na Holubíně).
Vůbec by mě zajímalo, kam se tato
maketa poděla a spolu s ní i studie zobrazující budoucí sídliště, které si pamatuji
na zdech kanceláří někdejšího národního
výboru. Ty by byly dnes moc zajímavým
dokladem o původním záměru architektů
a neméně zajímavým porovnáním
s dnešním skutečným stavem. Zkusím
samozřejmě ještě zapátrat, ale naděje je
asi zcela nepatrná. Nu, uvidíme.
Zřejmě je už načase si dosavadní poznatky zobrazit také na mapě. Co naplat,
paměť není dokonalá a zobrazení
v mapě přece jen lépe poskytne čtenářům orientaci v celé (pro někoho možná
už dost nepřehledné) situaci. Nejdříve si
ale zobrazíme část leteckého snímku
z roku 1953, který jsem už dvakrát použil
v předchozích pojednáních. Na něm je
dobře vidět stav dosud popsané etapy
výstavby sídliště. Postavené nebo rozestavěné objekty zobrazují učiliště, jídelnu, tzv. „abecedu“ a svobodárny, objekty
rozestavěné v roce 1953 na něm ještě
vidět nejsou nebo to nelze vzhledem ke
kvalitě zobrazení přesně určit. Nicméně
hrubou představu o stavu výstavby tento
snímek poskytuje. Také je z něho zcela
zřejmé, že dosud nestojí budova dřevěného kina, o níž jsem psal v minulém
čísle, naopak je na něm dobře vidět podobná stavba před sokolovnou, o které
jsem se rovněž zmiňoval.

A jak to tedy bude vypadat
v mapě? Na to se podíváme až příště.
Karel Beran
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KAMARÁDI STOCHOV
Příměstský tábor Kamarádů
I během letošního léta byl pro děti ze
Stochova připraven bohatý program. Některé děti vyrazily na tábor na Střelu, jiné se
zúčastnily příměstského tábora, který se
konal od 5. do 9. srpna. Během pěti dní
zachraňovaly děti „Bílou paní“, kterou zlá
čarodějnice proměnila v sochu a pěti zámky
ji uvěznila v klubovně Kamarádů. Každý
den měly děti za úkol získat jeden klíč,
a protože byly moc šikovné, nakonec
všech pět zámků odemkly a „Bílou paní“
osvobodily. Ta se jim za to ukázala a jako
poděkování jim darovala část ze svého
pokladu, který opět pečlivě střeží. Program
tábora byl opravdu pestrý. První den jsme
vyrazili na Lány, v úterý nás čekal výlet do
Plzně do muzea strašidel, ve středu jsme
plnili úkoly v duchařské olympiádě a došlo
i na koupání, ve čtvrtek jsme hráli spoustu
her a soutěží a čerpali síly na páteční výlet
do Beckilandu, kde si to děti opravdu užily.
Po návratu jsme osvobozovali „Bílou paní“
a starší děti plnily bobříka odvahy. Týden
utekl jako voda, ale myslím, že jsme si ho
všichni užili. Tábora se zúčastnilo 20 dětí,
nejmladší účastnici Adélce byly dva roky.
A protože kamarádské akce se všem líbí,
donesla se naše sláva až do Bruselu, odkud za námi přijela Manonka, aby s námi
strávila část prázdnin:). Nakonec musím
ještě jednou pochválit všechny děti, které

statečně bojovaly, s nadšením hrály
všechny hry a s nasazením posledních sil
zachraňovaly „Bílou paní“, prostě se chovali tak, jak se mají chovat správní KAMARÁDI. Doufám, že i dětem se tábor líbil
a že se třeba zase příští rok potkáme.
A vy všichni dávejte při procházkách dobrý pozor, protože někde v lesích nebo
lukách můžete potkat naší zachráněnou
„Bílou paní“:).
Petra Štěpánková

Ráda bych poděkovala všem, kteří se na
letošním i na předchozích ročnících podíleli. Zájem dětí a rodičů o Pohádkový les
hovoří za vše. I v letošním roce přišlo
více než 500 účastníků. Pohádkový les
pro ně připravovalo přes 60 účinkujících.
Do akce se zapojili také přátelé
z Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky. Děti i rodiče se tak
nejen pobavili, ale i poučili.

Pohádkový les

Co nás Kamarády ještě čeká
do konce roku

Příměstský tábor nebyl jedinou akcí,
kterou jsme pro stochovské děti v průběhu
léta připravovali. Na rok 2013 připadl
10. ročník Pohádkového lesa. Na startu se
účastníci mohli nechat namalovat od Vendulky ze ŠlíbaArt, nebo se mohli podívat
na ukázku práce se psy, kterou připravil
Michal Špáňa s přáteli. Jako každý rok,
bylo na cestě hodně pohádkových postav,
které si pro děti připravily různé hry
a soutěže. Po cestě se děti mohly projít po
laně, u ježibab dostaly perníček, mohly si
vyzkoušet svoje znalosti pohádek
v pohádkovém kvízu, skákaly v pytlích,
hledaly poklad, shazovaly plechovky.
Cestou potkaly čerty, loupežníky i piráty,
cirkusové klauny a šašky, šmouly, princeznu a mnoho jiných. V cíli , po vyluštění
hesla, jim Čaroděj s Mexičanem otevřeli
truhlu s pokladem. Zkrátka všichni jsme
strávili moc hezký den.

I letos máme páteční pravidelné schůzky dětí. Čas trávíme střídavě v klubovně
a tělocvičně, a pokud je příznivé počasí
tak venku. Pro maminy a maličké děti
je připravený Vendelín a Domácí školka. V říjnu, pokud bude foukat vítr, tak se
uvidíme na Drakiádě, připravujeme Dobrodružnou stezku, v sobotu 30. listopadu bude Pexesiáda, možná zvládneme
i Mikulášskou a Adventní zdobení
perníčků. Poslední adventní neděli
se setkáme u Živého Betlému, který
se už také pilně připravuje a bude opět
jiný.
A začátek roku přivítáme na Maškarním plese pro dospělé. Ten bude
v sobotu 18. ledna 2014. Jak vidíte,
program je bohatý a všichni Kamarádi se
těší na bohatou účast.
Sylva Filipová
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KAMARÁDI STOCHOV

ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
teplé letní počasí, které nás
provázelo po celou dobu prázdnin a dovolených sice vydrželo
ještě na počátku září, ale koncem první zářijové dekády
došlo k výraznému ochlazení. Průměrná venkovní teplota
poklesla pod hodnotu 13º C, a tím byla naplněna podmínka daná zákonem pro zahájení vytápění v duchu předepsané normy.
Topná sezóna 2013 / 2014 byla ve Stochově zahájena
ve čtvrtek dne 12.9.2013. Jako každý rok v počátku topné
sezóny dodáváme teplo pouze v ranních a večerních hodinách, během dne je topení odstaveno. Pokud by průměrné
denní teploty opět vystoupily po dobu tří po sobě jdoucích
dnů nad výše uvedenou hodnotu, opět vytápění odstavíme.
V letní přestávce se nám podařilo téměř kompletně
dokončit všechny plánované opravy na obou zdrojích
tepla, tedy na plynové i uhelné kotelně.
Zbývá nám ještě dokončit servisní práce menšího rozsahu, ale tyto nemají na dodávku tepla vliv. Závěrem tohoto
příspěvku připomínám telefonní číslo na náš dispečink
ve Stochově, kam můžete hlásit závady spojené s vytápěním a dodávkou teplé vody: 312 651 395.
Dovoluji si upozornit, že topná tělesa v bytech a bytové
rozvody vody nemá naše firma ve správě a v případě
závad na nich musíte kontaktovat správce příslušné
nemovitosti.
Foubík Ladislav
vedoucí provozu Stochov
ITES spol. s r.o.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA STOCHOV
Milí čtenáři,
knihovna je vám otevřena, přijďte se podívat, prohlédnout si knihy a využít našich
rozmanitých služeb. Vezměte s sebou známého, kamaráda. Můžete u nás jen posedět, odpočinout si od každodenních starostí, stresu, vychutnat si chvíle klidu
a pohody. Knihovnice jsou milé, vstřícné osoby, rády Vám pomohou a poradí
s výběrem knih, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem.
Otvírací doba knihovny je stále stejná
Dospělí:
Pondělí
9,00 – 12,00
14,00 – 18,00
Čtvrtek
14,00 – 18,00
Děti:
Pondělí
13,00 – 17,00
Středa
13,00 – 17,00
A jaké další služby Vám nabízíme?
Výběr z více jak 40 000 knih a 50 titulů časopisů. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu. Z našeho fondu si určitě vyberete.
Výpůjční služby
vám zajistí neomezený přísun četby přesně podle vašeho vkusu a nálady. Presenční půjčování v knihovně je zcela zdarma. Pokud si chcete odnést knihy domů,
celoroční registrační poplatek je nižší než běžná cena, kterou byste zaplatili za
jedinou knihu v knihkupectví. Navíc po uplynutí výpůjční doby se vám doma opět
uvolní místo pro další zajímavé knížky!
K dispozici jsou vám u nás také krásné encyklopedie a výpravné knihy. Jedná se
o nákladné tituly, které pro vás vybíráme a půjčujeme, vždy na jeden rok,
z knihovny v Kladně.
Meziknihovní výpůjční služby
Zařídí, že se k vám dostane cokoliv zrovna potřebujete. Pokud jste nenašli u nás,
objednáme odjinud!
Zdarma připojení k Internetu
Jsme vám k dispozici, když si nevíte rady!
On-line katalog
Na internetových stránkách www.knihovnastochov.cz naleznete náš webový katalog s přehledem knih, které se v naší knihovně nacházejí. Můžete si
v něm vyhledat knihu, kterou potřebujete a vidíte, zda je kniha půjčená, nebo
ne. Pokud má knihu půjčenou jiný čtenář, můžete si jí prostřednictvím katalogu zarezervovat. Pokud máme váš kontakt, budeme vás informovat hned, jak
ji čtenář vrátí.
Nově služba e-mail rezervace!
Přijíždíte z práce pozdě? Nebo z jiných důvodů nestíháte zajít do knihovny a
přesto byste si rádi vypůjčili nějaké knihy? Vyhledejte si je v našem katalogu na
internetu (viz služba on-line katalog výše), udělejte si jejich seznam a pošlete nám
jej prostřednictvím e-mailu knihovna@stochov.cz . Knihy vám u nás připravíme a vy
si pro ně můžete zaběhnout na poslední chvíli, nebo vám je vyzvedne někdo
z vašich známých.
Prodlužování přes internet
Nestíháte vracet knihy řádně v termínu? Můžete si prodloužit dobu, po kterou je máte půjčené. Jak? Telefonicky, e-mailem, osobně v knihovně, a nebo
prostřednictvím katalogu na internetu (viz služba on-line katalog výše) a to
tak, že si v katalogu najdete vaše čtenářské konto, zadáte číslo vaší průkazky
a PIN, tj. datum vašeho narození a zobrazí se vám přehled všech vašich výpůjček,
aktuální stav všech vašich rezervací, atd.. Zde si tedy také můžete vaše výpůjčky
prodloužit. Jen některé a nebo hned všechny, záleží na vás. Bezvadná věc!

Plánované akce na říjen:
Od 7.10. každé pondělí dopoledne 10:00 – 11:00
Čtení pohádek pro maminky s dětmi
Od 10.10. každý čtvrtek odpoledne 13:30 – 15:00
Čtenářský kroužek pro děti základní
školy
25.10. v pátek Beseda se spisovatelem dětských
knih Janem Opatřilem (pro 2. a 3. třídy ZŠ Stochov)
Připravované akce na listopad:
Víkendové tvoření a vyrábění pro dospělé a juniory
Turnaj ve stolní hře Scrabble
Výměnná burza starých knih

Knihovna ČELECHOVICE
V nově zrekonstruovaném Multifunkčním centru
naleznete také pobočku naší knihovny. I zde na
Vás čeká asi 600 knih a různé časopisy.
Je otevřena každé úterý od 15:00 do 17:00
hod.
Můžete zde využít stejných služeb jako v Městské
knihovně Stochov, tzn.:
•

Výpůjční a meziknihovní výpůjční služby

•

Zdarma připojení na internet ( je zde jeden nový počítač s internetem)

•

On-line katalog
(www.knihovnastochov.cz)

•

Nová služba e-mail rezervace
(knihovna@tochov.cz)

•

Prodlužování knih (telefonicky, e-mailem,
osobně, přes katalog knihovny)

Plánované akce na říjen:
Od 8.10. každé úterý dopoledne 10:00 – 11:00
Čtení pohádek pro maminky s dětmi
Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda jste s
našimi službami spokojeni!
Potěší nás například:
• jakékoliv návrhy na jejich zlepšení,
• nápady na akce a hosty, tipy na nové knihy
či časopisy, které vám doposud ve fondu chybí.
Oslovte nás přímo v knihovně, nebo na telefonu +420 312 679 122, nebo na e-mailové adrese:
knihovna@stochov.cz

Těšíme se na
vaši návštěvu!
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ROZHOVOR SE STOCHOVSKÝM OBČANEM
Na konci tohoto měsíce jsme
zavítali za občanem našeho
města panem Mgr. Petrem
Patákem, DiS. Pan magistr je
učitelem ve Středním odborném učilišti a Praktické škole
Kladno - Vrapice a zároveň
spolupořadatelem
dětského
letního tábora - Šamani, kde
jsou převážně děti ze Stochova.
Zeptali jsme se ho na otázky,
které jsou v současné době
aktuální, a to výchova dětí
a školství.

INFORMAČNÍ
MĚSÍČNÍK ROČNÍK
XXXVI/2013

Redakce žádá další
občany našeho města,
aby nám posílali návrhy
na rozhovory nebo
články do našeho
měsíčníku.
Děkujeme
Redakční rada.

Jak hodnotíte letošní ročník dětského tábora Šamani 2013?
Letošní ročník byl velmi vydařený, jak po stránce počasí, tak i po stránce spokojenosti účastníků.
Kladné ohlasy dětí a rodičů mě velmi těší a motivuje pro další práci. Tento rok jsme pořádali již jedenáctý ročník – LDT Šamani. Letos se tábora zúčastnilo 150 dětí a z toho 32 dětí bylo ze Stochova.
Námětem letošní celotáborové hry byla Zlatá horečka – Zlatokopové. Prostřednictvím celotáborové
hry se děti seznámily s výbavou správného zlatokopa i s obchodem zlata. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem dětem, rodičům za vydařený ročník. Poděkování patří i všem vedoucím, kteří dělají
tuto práci bez jakéhokoliv honoráře a přesto s velkým nadšením. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám každoročně pomáhají.
Jak byste děti nalákal na další ročník DLT Šamani 2014?
Do konce září probíhalo na našich webových stránkách hlasování o celotáborové hře pro rok 2014.
Na výběr bylo ze tří velice atraktivních her. Nakonec zvítězila celotáborová hra nazvaná „Hra o trůny“. Příští rok budou táborníci dobývat cizí území a hrát o trůny. Pro děti a rodiče, kteří náš tábor
neznají, doporučuji navštívit naše webové stránky, kde najdou bližší informace. www.samani.name
Prázdniny, ale už dávno skončily a ty další jsou zatím v nedohlednu. Jak jste zahájil nový
školní rok?
Ve Středním odborném učilišti Kladno – Vrapice působím již osmým rokem a musím říci, že každý
nový školní rok je jiný. Každoročně se těším, protože přicházejí noví studenti, kteří se chtějí něčemu
novému naučit, což je pro každého pedagoga hnací impuls.
Všeobecně se ale říká, že na studenty se nevyvíjí takové nároky jako v předešlých letech.
Jaký na to máte názor?
Problematika školství je u nás dlouhodobě velice obtížná. Trápí mě úroveň školství, která na běžícím páse chrlí maturanty, z nichž jeden (a to si opravdu nevymýšlím) na moje sdělení, že odjíždím
do Maďarska, zbožně vydechl otázku: „K moři?“. Dále mě zneklidňuje bezvýchodná situace absolventů škol, kteří po ukončení studia nemohou sehnat zaměstnání, protože nemají dostatečnou praxi.
Vzhledem k tomu, že se blíží mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
co byste doporučil politikům. Co by vyřešilo tento problém?
Rozhodně bych se snažil vytvořit více pracovních příležitostí pro absolventy středních, ale i vysokých škol. Mnohdy by absolventi práci sehnali, ale bohužel realita je taková, že zaměstnavatelé chtějí minimálně roční praxi. K tomuto problému bych doporučil vytvoření optimálních podmínek pro firmy, které by absolventy zaměstnávali. „Dát práci mladým, se vyplatí“.
Děkuji za rozhovor Ing. D. Lišková

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
Dne 28.9.2013 proběhl nohejbalový turnaj trojic za účasti týmů jak ze Stochova, tak i ze širokého okolí.
Výsledky turnaje:
1-Stoupačka(Stochov), 2-Sebranka(Rynholec), 3-Hrozba(Lány), 4-Čáslav, 5-Žlutý lázně
(Praha), 6-Vejprask(Lhota), 7-My(Stochov).
Děkujeme všem zúčastněním týmům za účast.
Poděkování městu Stochov v čele s paní starostkou za poskytnutí finančního daru.
S pozdravem nohejbalový klub Stochov

Jana Kolmanová
odborný finanční poradce
WÜSTENROT
Masarykova 35
273 04 Kačice
mobil: 777 756 766
jana.kolmanova@obchod.
wuestenrot.cz
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REKLAMY A INZERÁTY
Titulek popisující obrázek nebo grafiku

v bazénu Tuchlovice

Středa 20.00 – 21.00 hod.
Čtvrtek 18.00 – 19.00 hod.
Sobota 19.00 – 20.00 hod.
Cvičení vhodné pro všechny věkové i váhové kategorie.
Slouží ke zvýšení kondice, hubnutí, tvarování, odreagování.
Ve vodním prostředí nezatěžujete klouby a páteř.
Další informace a objednávky
na tel.: 776 202 138 web: www.aquarobic.cz

KOSMETIKA

!!! STŘECHY!!!

•

OŠETŘENÍ PLETI PŘÍRODNÍ BYLINNOU KOSMETIKOU

•

OŠETŘENÍ VŠECH TYPŮ PLETI

•

MIKROMASÁŽ OČNÍHO OKOLÍ

•

BARVENÍ ŘAS A OBOČÍ

•

TRVALÁ NA ŘASY

a tesařské práce, montáž střešních oken

•

DEPILACE TEPLÝM VOSKEM

a světlovodů. Tel.: 603 109 219, 605 858 983

KONTAKT: MarFna Barochová, J. Šípka 486, 273 03 Stochov

VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364, 273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské

Relaxační centrum

ELEKTROINSTALACE

Oáza klidu Stochov

BEKIVO

Libuše Choloniewská

Dodáváme, montujeme

specialista na léčebné masáže
a psychické terapie

∗

Elektrické kotle

PŘIJME MASÉRA - TERAPEUTA

∗

Přímotopné panely

Hledáme maséra, který chce dlouhodobě být
součástí týmu terapeutů a pomáhat tak našim
klientům ke zlepšení zdravotního stavu.

∗

Elektrické přípojky

∗

Kompletní rozvody

Požadujeme ochotu přijímat nové myšlenky
a metody práce, příjemné vystupování
a základní masérský kurz. Nutností je absolvovat náročný terapeutický výcvik pod naším
vedením.
Zájemci volejte na telefonní číslo: 603 479 120
(ve všední dny mezi 8 a 18 h) a domluvte si
datum osobního pohovoru.

rodinných domků
a průmyslových hal
∗

Regulace ekvitermní,
prostorové domácí
telefony a videotelefony

∗

Zabezpečovací systémy
objektů
Revize

∗

Oáza klidu Stochov s. r. o.

36 měsíců záruka

Mírové nám., 1. patro – vedle ordinací

F. Bečka

J. Kindl

M.Vodička

praktických lékařů (k dispozici je výtah)

312/244089

312/658202

312/651893

tel: 603 479 120, e-mail: oazaklidu@gmail.com

602/155815

606/823732

602/332279

www.oaza-klidu.cz

Telefon: 732 301 664

fax:312244089
e-mail:bekivo@volny.cz

Nabízí tyto práce:
Opravy osobních automobilů
a dodávek
Opravy motorů
Opravy karosérií včetně
lakování
Auto-elektrika – prodej
baterií – TAB
(již od 1080,- Kč) s dvouletou
zárukou
Oprava startérů
Opravy hlav motorů
Prodej náhradních dílů na vozy
tuzemské i zahraniční
Prodej náhradních dílů Elit
Příprava automobilů na STK
včetně vyřízení
Nová služba: prodej a servis
pneu
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Adresa: ul. Osvobození 524
273 04 Stochov (u kostela)
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DŮM KULTURY STOCHOV - ŘÍJEN 2013
Středa 9. října v 19,00 hodin *RIDDICK*

Čtvrtek 10.10. VÍLA MODROVLÁSKA
Pátek 11.10. Divadelní představení pro děti ZŠ
Velký sál DK

*Premiéra akčního sci-fi thrilleru USA a Velké Británie.
Vstupné: 90 Kč * 119 minut * České titulky * Mládeži
přístupno

od 9:00 hodina

Neděle 13.10. Společenské odpoledne
Společenské odpoledne s tancem – pořádá ČČK a partneři. Hraje skupina
Happy Band.
Foyer DK
od 14:00 hodin
Vstupné 50,-

Středa 16.10. RANGERS
Koncert skupiny Rangers moderuje Zdeněk Vrba.
Velký sál DK
od 19:00 hodin

Vstupné 180,-

Sobota 19.10. MAJDA S PETREM PLAŠÍ DUCHY
Představení pro děti – znáte z TV Kouzelná školka!
Velký sál DK
od 15:00 hodin

Vstupné 135,-

Pátek 11. října v 19,00 hodin *MILLEROVI NA
TRIPU*
Premiéra americké komedie o bezvýznamném dealerovi
marihuany.
Vstupné: 90 Kč * 111 minut * České titulky * Mládeži
přístupno

Středa 30.10. STOCHOVSKÁ THÁLIE 2013
16. ročník oblíbeného divadelního festivalu.
30.10. BROUK V HLAVĚ – Divadlo A. Dvořáka Příbram;
31.10. CYRANO – Divadlo v Celené Praha; 1.11. AMADEUS –
Rádobydivadlo Klapý; 2.11. FIGAROVA SVATBA – Klicperovo divadlo
Hradec Králové;
3.11. pro děti – Červená Karkulka – Divadlo Duha Polná;
FRANKIE & JOHNNY – Divadlo v Rytířské Praha
Začátky představení v 19:00, nedělní pohádka pro děti od 10:00 hodin.
Vstupné – permanentka 650,-, jednotlivé 350,-; nedělní pohádka zdarma.

PŘIPRAVUJEME: 12.11. BRAN – koncert keltské hudby
26.11. FRANTIŠEK NEDVĚD & Tie Break - koncert
Předprodej: Kancelář DK Stochov, 724 929 698, Cestovní
agentura Sunrise, Váňova 576, Kladno, tel. 312 249 300.
Vstupenky možno též zakoupit v Tabáku U Marie, Mírové nám.
Stochov, tel. 736 759 885, prodejna Papír – hračky,
Komenského nám. N. Strašecí, tel.: 603 313 480
Info o kulturních akcích města Stochov též na: www.stochov.cz;
www.tyrš.cz;www.hauser.cz; www.divadla.cz; www.kamelot.cz;
www.divadloluna.cz

DIGITÁLNÍ KINO STOCHOV - ŘÍJEN 2013
Úterý 1. října v 19,00 hodin *ONE DIRECTION: THIS IS US*
Premiéra amerického hudebního filmu o nejslavnější chlapecké kapele.
Vstupné: 140 Kč * 92 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Pondělí 14. října v 19,00 hodin *COLETTE*
Premiéra česko-slovenského drama je milostným příběhem.
Vstupné: 100 Kč * 126 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Pátek 18. října v 19,00 hodin *RIVALOVÉ*
Premiéra amerického akčního filmu z prostředí Formule 1.
Vstupné: 110 Kč * 118 minut * Mládeži přístupno

Neděle 20. října v 19,00 hodin *ELYSIUM*
Premiéra amerického akčního filmu o bohatých a chudých
v roce 2159. Vstupné: 80 Kč * 109 minut * České titulky *
Mládeži přístupno

Pondělí 21. října v 17,00 hodin *ZATAŽENO, OBČAS
TRAKAŘE*
Premiéra americké animované komedie o nových setkáních.
Vstupné: 120 Kč * 96 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Středa 23. října v 19,00 hodin *KAMEŇÁK 4*
Premiéra české komedie, která je sestavena z vyprávěných
vtipů. Vstupné: 110 Kč * 114 minut * Česky mluveno *
Mládeži přístupno

Středa 2. října v 17,00 hodin *LETADLA*

Úterý 29. října v 19,00 hodin *2 ZBRANĚ*

Premiéra amerického animovaného filmu o práškovacím letounu.
Vstupné: 80 Kč * 92 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Premiéra amerického akčního filmu o dvou agentech, kteří
se nemají rádi.
Vstupné: 120 Kč * 109 minut * České titulky * Mládeži
přístupno

Neděle 6. října v 17,00 hodin *JÁ, PADOUCH 2*
Premiéra americké animované komedie o napraveném padouchovi.
Vstupné: 100 Kč * 95 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Pondělí 7. října v 19,00 hodin *DONŠAJNI*
Premiéra české komedie režiséra Jiřího Menzela o přípravě opery.
Vstupné: 110 Kč * 102 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Program našeho kina najdete na internetové
adrese: www.kina.365dni.cz
Informace o kultuře ve Stochově:
www.stochov.cz
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TENIS NA STOCHOVĚ V ROCE 2013
Tenisový klub Stochov zahájil letní tenisovou sezónu 2013,
již 27. dubna, uspořádáním Okresního přeboru dospělých.
Toto zahajovací tenisové klání, v kategorii dospělých, se konalo ve
dnech 27. - 28. 4. 2013. K prezentaci se dostavilo 18 hráčů a 8 hráček a k vidění byla, na začátek antukové sezóny, zajímavá utkání.
Ve dvouhře mužů zvítězil Jiří Vachtl z LTC Slovan Kladno. Ve čtyřhře zvítězila dvojice Jiří Vachtl, Jan Fiala oba LTC Slovan Kladno.
Z výsledkové listiny:

Družstvo mladšího žactva hrálo
v Krajské soutěži II. třídy a ve složení Adam Jurgovski, Marek
Klusák, Matyáš Vencl, Ondřej Kostinec, Matěj Zíka, Mikoláš
Zíka, Lucie Jungová, Barbora Richterová a Sandra Steibrecher
a skončilo na velmi pěkném 3. místě.
Družstvo babytenistů skončilo ve své krajské skupině ve složení Tobiáš Jurgovski, Valerie Picková, Jakub Klusák, David
Pergl, Eliška Krejčíková a Ondřej Müller na 7. místě.

XVI. ročník Mistrovství skupiny ČEZ v tenise

Dvouhra – semifinále: Jan Fiala /LTC Slovan Kladno/ – Roman
Žák /TK Stochov/ 6/4, 7/5, Vjiří Vachtl /LTCSlovan Kladno/ - Roman
Klusák /TK Stochov/ 6/1, 6/2, finále: Jiří Vachtl – Jan Fiala 6/0, 6/0.
Čtyřhra – semifinále: Vachtl J., Fiala J. / oba LTC Slovan Kladno/ Velc T. ml., Paták M. /oba TK Stochov/ 6/1, 2/6, 7/6, Klusák K., Klusák R. /oba TK Stochov/ - Žák R., Paták P. /oba TK Stochov/ 6/1, 7/5,
Finále: Vachtl J., Fiala J. – Klusák K., Klusák R. 6/4, 6/3.
V kategorii žen zvítězila Tereza Bláhová /LTC Slovan Kladno/.
Z výsledků – semifinále: Jana Vachtlová /LTC Slovan Kladno/ - Daniela Pospíšilová /LTC Slaný/ 6/2, 6/3, Tereza Bláhová /LTC Slovan
Kladno/ - Andrea Patočková /TK Stochov/ 6/2, 6/1, Finále: T.Bláhová
– J. Vachtlová 6/0, 6/3.

Soutěže družstev
Tenisový klub Stochov vyslal, v letošním roce, do soutěží družstev 7
týmů. Tři družstva dospělých a po jednom družstvu dorostu, staršího
žactva, mladšího žactva a družstvo babytenistů.
„A“ družstvo dospělých v Krajské soutěži II.třídy skončilo na 7.místě,
když nastupovalo v sestavě Roman Žák, Tomáš Velc ml., Michal Paták, Martin Kunkela, Roman Klusák, Beáta Albertová, Daniela Pospíšilová.
V měsíci září 2013 čeká „A“ družstvo baráž o udržení Krajské soutěže II.třídy.
„B“ družstvo dospělých po sestupu v loňském roce, hrálo Krajskou
soutěž IV. třídy. Družstvo nastupovalo v sestavě Martin Kunkela, Roman Klusák, Ondřej Zíka, Karel Klusák, Tomáš Steibrecher, Petr Veselý, Kateřina Veselá, Jaroslava Klusáková a Andrea Patočková.
Cílem tohoto družstva byl postup do vyšší soutěže, což se nakonec
podařilo a „B“ družstvo skončilo ve IV. třídě na 1. místě a po roce se
vrací do Krajské soutěže III. třídy „BLAHOPŘEJEME”.
„C“ družstvo dospělých hrálo s družstvem „B“ v Krajské soutěži IV.
třídy v sestavě Petr Paták, Michal Pejša, Jakub Dvořák, Tomáš Klusák, Vladislav Jurgovski, Šárka Hinzová a Kristýna Antošová. V konečné tabulce mu patřilo bohužel až 8. místo. Velice pozitivní bylo
zapojení hráčů dorostu do tohoto družstva, což je příslibem pro roky
následující.
Družstvo dorostu se v Krajské soutěži II. třídy umístilo na velmi
slušném 4. místě, když po polovině soutěže to naznačovalo i možný
boj o postupové místo. Družstvo hrálo ve složení Tomáš Klusák, Jakub Dvořák, Jakub Kostinec, Václav Breník, Richard Kos, Andrea
Patočková, Dominika Levá, Renáta Zímová a Michaela Štěpařová.
Družstvo staršího žactva skončilo na 7. místě v Krajské soutěži II.
třídy, když nastupovalo v sestavě Richard Kos, Petr Sak, Daniel Brokl, Marek Klusák, Adam Jurgovski, Vladimír Bližňák, Andrea Patočková, Natálie Levá a Simona Vorlíčková.

Tenisový klub Stochov uspořádal na tenisových dvorcích
ve Stochově již XVI. ročník Tenisového mistrovství Skupiny
ČEZ, který se konal ve dnech 18. – 19. května 2013. Účastníci
tohoto již tradičního turnaje, zaměstnanců Skupiny ČEZ, se sjeli
z celé ČR a za krásného slunečného počasí soutěžili ve třech
kategoriích. Z pohledu počtu účastníků je možné usoudit,
že tento turnaj získává, mezi zaměstnanci Skupiny ČEZ, stále
na větší oblibě, čemuž nasvědčuje celkový počet účastníků
v letošním roce, který byl celkem 52. K vidění byly urputné boje
o každý míč, kdy ti nejlepší pak byli oceněni hodnotnými
cenami.

„TENISOVÝ KEMP zaměřený nejen na tenis”
Stejně tak jako v letech minulých, uspořádal TK Stochov
i v letošním roce „TENISOVÝ KEMP zaměřený nejen na tenis”,
místem konání byl zvolen areál tenisových kurtů ve Stochově.
Přes určité prvotní problémy se zajištěním celého průběhu této
akce se nakonec podařilo zajistit odpovídající podmínky a Tenisového kempu se ve dnech 20. – 27. 7. 2013 účastnilo celkem
14 dětí od 7 do 17 let. Z hlediska sportovního zabezpečení
a tréninkových možností byl tento ročník zajištěn v odpovídající
kvalitě a i po stránce mimosportovní byl pro účastníky připraven
bohatý program a účastníci odjížděli po skončení spokojeni.
Pevně věříme, že i v letech následujících budeme v pořádání
tenisového týdne pokračovat.
V této souvislosti je na místě poděkovat provozovateli SAMS
za přístup a vstřícnost, který nám umožnil uspořádat Tenisový
kemp ve Stochově.
Ostatní informace TK Stochov z měsíce září 2013 přineseme
v dalším vydání Stochovských novin.
Roman Klusák - prezident TK Stochov
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Badmintonový turnaj pro amatéry
Místo konání: Sportovní hala města Stochova
Termín konání: 20. 10. 2013
Čas prezentace: od 9:30 do 9:50 hod.
Zahájení turnaje: 10:00 hod.
Startovné: 150,- Kč / osoba
Počet kurtů: 2
Míče: plastové, zajišťuje pořadatel
Disciplína: dvouhra ženy, dvouhra muži (viz níže Počet účastníků)
Účast: právo účasti mají hráči, kteří nejsou registrováni v Českém badmintonovém svazu ani v zahraničních badmintonových
svazech
Hrací systém: ve skupinách nebo pavoukem, bude upřesněno po prezentaci
Přihlášky: elektronicky na tomaszajic@stochov.cz nebo na recepci Sportovní haly, nejpozději do 17. 10. 2013
Počet účastníků: dohromady maximálně 28, při malém počtu v jedné z kategorií se bude turnaj hrát bez rozdílu pohlaví
Pravidla: hraje se dle poslední verze pravidel Českého badmintonového svazu – více na www.czechbadminton.cz
Všichni hráči startují na vlastní zodpovědnost. Upozorňujeme rovněž na nutnost startu v čisté obuvi se světlou podrážkou, která
nezanechává stopy na podlaze.
Ceny zajištěny, možnost občerstvení ve Sportovní hale Stochov. Těšíme se na Vaši účast!

GOWU CUP 2013 - BEACH VOLLEYBALL
TURNAJ DVOJIC
První ročník turnaje GOWU CUP 2013 - BEACH VOLLEYBALL TURNAJ
DVOJIC, který se konal 15. 9. 2013 ve Sportovním areálu města Stochova,
vyhráli Ladislav Foubík a Jiří Urban. Dvojice zkušených matadorů nenašla během turnaje svého přemožitele, poměrně zdatně jim sekundovali jak Vlasta
Soukup se Štěpánem Kánským, tak i Adam Mansfeld s Jindrou Foubíkem. Vítězové ale ve vzájemných soubojích potvrdili větší zkušenosti a hlavně sehranost.
Turnaj byl letos pořádán společností GOWU s.r.o. ve spolupráci se Sportovními
areály města Stochova a Kladenským deníkem. V nedělním dopoledni se mezi
s sebou utkalo celkem sedm dvojic, které mají plážový volejbal rádi a chtěli spolu zakončit venkovní volejbalovou sezónu. Mezi účastníky si našly cestu i ženy
a potvrdily, že volejbal na písku rozhodně nehrály prvně. Ve smíšených dvojicích rozhodně nepatřily ke slabším článkům. Příští rok by pak turnaje
v plážovém volejbale měly na Stochově pokračovat a v září by pak měl být
znám opět celkový vítěz.
Konečné pořadí GOWU CUP 2013
1. Ladislav Foubík, Jiří Urban, 2. Štěpán Kánský, Vlasta Soukup 3. Adam
Mansfeld, Jindra Foubík, 4. Katka Mansfeldová, Radek Mansfeld, 5. Dagmar Kohoutová, Petr Pinčák, 6. Petr Miřátský, Michal Krob, 7. Michal Paták,
Tomáš Velc.
Pavel Oliva

1. místo
Ladislav
Foubík
a Jiří
Urban
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Stochovská olympiáda pro celou rodinu
Jak se, pokud možno co nejzábavněji, rozloučit
s létem a přivítat podzim? Jak jinak než ve sportovním
soutěživém duchu a především s velkým nadšením
a zapálením. Takovou atmosféru umí zajistit nejlépe
děti, proto jsme do jejich režie svěřili nedělní odpoledne 22. 9. 2013.
Akce se konala na In-line dráze u Sportovní haly
Stochov pod taktovkou občanského sdružení
FiTrodina a byla připravena nejen pro ty nejmenší,
ale především pro celé rodiny. A několik soutěživých
rodinek se opravdu našlo, za což jsme moc rádi!
Vlastní program byl rozmanitý s ohledem na věk
účastníků. Všichni závodníci nejprve obdrželi závodní
karty, do kterých po celou dobu konání olympiády sbírali razítka za každou splněnou
disciplínu. Pro ty nejmenší byl připraven výlov rybníčku a slalom s kolečkem mezi
kužely. Dále nechyběl krátký závod na koloběžkách, běh přes překážkovou dráhu,
na které vždy soutěžila dvojice dětí na čas a štafetový závod rodin, ve kterém si přišli
na své i již zmiňovaní „dospěláci“. Společně se svým týmem museli co nejrychleji
poskládat požadovanou skládačku do finální podoby, takže šlo nejen o čas, ale i o to
správné oko. Bezesporu největší nadšení v dětech vyvolala profesionální tanečnice

zumby, která měla připraveno několik vstupů a společně s dětmi tančila jak o závod. Po sečtení soutěžních
karet byly vyhlášeny výsledky dle jednotlivých věkových kategorií a předány ceny. My jen můžeme dodat
– sláva vítězům, čest poraženým a doufáme, že malí
i velcí závodníci byli spokojeni a olympiádu si užili.
Nezbývá než poděkovat občanskému sdružení
FiTrodina a pevně věříme, že olympiáda byla tou
správnou tečkou za letošním létem.
Ing. Michaela Nahodilová
Sportovní areály města Stochova
www.sportstochov.cz

Jsme na webu:
www.stochov.cz

LUNAminiMaxiáda 2013

LUNAminiMaxiáda 2013 – příjemně
strávené odpoledne
V sobotu 31. srpna 2013 se uskutečnil první ročník
nového projektu LUNAminiMaxiáda 2013. Název napovídá, že jde o společnou akci oficiálních partnerů - Divadla LUNA Stochov a divadelního souboru Theaterfreunde "miniMax" z německého Saarwellingenu. LUNAminiMaxiáda 2013 byla koncipována jako setkání při rodinném zábavném dni pro širokou veřejnost ze Stochova a okolí. Smyslem bylo představení kultury německého Sárska a jejich lidové tvořivosti a gastronomie, především pak ale zajištění příjemně stráveného odpoledne s velkou porcí zábavy. A to se, myslím, podařilo.
Přálo i počasí, takže akce přilákala velké množství diváků a věřím, že velká většina z nich byla spokojena
s pestrým programem.
V něm nechybělo pouliční divadlo, chůdaři, kouzelník,
zábavný pořad i vystoupení hudební skupiny. K tomu
pro děti skákací hrad, stánky s občerstvením i dárkovými předměty. Lákadlem byl prodej specialit z německého Sárska, grilovaná kotleta Schwenker a tradiční německé klobásy. A z gastronomie to nebylo všechno.
Připravili jsme kulinářský workshop, kdy profesionální
kuchaři Tomáš Konopka se svým německým kolegou
Ricem před zraky návštěvníků vařili speciality z obou
regionů a diváci mohli ochutnat.
Kromě zástupců obou zmíněných partnerských divadelních souborů svým dílem přispělo sdružení Kamarádi Stochov, jehož členové výrazně pomohli při přípravách soutěží pro děti a především jejich realizaci a také
provozovali mezi dětmi velmi oblíbené malování
na obličej. Svůj prostor měli i dva další stochovské spolky - Tenisový klub a šachisté. Všichni pak byli výborně
připraveni a s velkým zápalem a dobrou náladou se
věnovali velkému počtu zájemců o soutěže a hraní
tenisu a šachů. Za to jim patří velké poděkování. Stejně
se sluší poděkovat všem jednotlivcům, kteří pomohli
organizačně, a bylo jich velké množství, a tak všechny
nebudu vypisovat jednotlivě. Nerad bych v tom množství na někoho zapomněl. Poděkování však posílám
každému z nich a moc si vážím jejich ochoty a zápalu!
K tomu ještě dodávám, že všichni jsme pracovali bez
jakéhokoliv nároku na honorář.

O to víc je cennější, jaké množství lidí se
projektu zúčastnilo a pomohlo. V neděli 1. září
2013 proběhl ve foyeru Domu kultury ve Stochově společný česko - německý seminář na
téma Spolková činnost v České republice
a v Německu. Prezentaci z české strany připravil Mgr. Robert Filip a z německé strany
vedoucí partnerského divadelního souboru
Theaterfreunde "miniMax" ze Saarwellingenu,
Manfred Ernst.
Celý projekt byl připravován od listopadu
2012 a snažili jsme se být důslední v každé
drobnosti. Nejprve seznámit německou stranu
s nápadem uskutečnit tento projekt, posléze
požádat o finanční podporu relevantní partnery. Těmi nakonec byli Fond česko - německé
budoucnosti,
město
Stochov,
město
Saarwellingen a firma VP Trend Kladno. Část
finančních prostředků pak do projektu vložilo
Divadlo LUNA Stochov jako hlavní pořadatel.
Všem zmíněným moc děkujeme, protože pomohli k úspěšnému založení nové stochovské
tradice.
Naším plánem je pokračování i v roce 2014,
termín i program představíme včas. Věřme,
že se zadaří minimálně stejně jako během
posledního srpnového víkendu v roce 2013.
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