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DIVADLO HÁTA - PROLHANÁ KETTY
Cena 3 Kč

Úterý 15.1.

Velký sál DK

od 19,00 hod. vstupné 190 a 250,-

UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:
VYDÁNÍ:

Zprávy ze ZM a RM

2

Městská policie

3

Bytový dům
Poděkování

4

Ples města
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Kamarádi

6

Nový rok

7

Sport

8-10

Inzeráty

11

Kulturní zařízení

12

Hlavní hrdinka Ketty Harrissonová poobědvá náhodně v restauraci s rodinným přítelem
Jimmy Scottem. Aby neprovokovala manželovu žárlivost, zalže, že byla sama ve městě.
Její manžel Vilém se od číšníka však dozví, že viděl Ketty s "neznámým pánem". Podrobí Ketty výslechu, ale ta se dál jen zaplétá do své lži. Ani Jimmy, který přichází
na návštěvu, nenalezne odvahu říci pravdu. Vilém označí Ketty za lhářku a oznámí jí,
že se od ní odstěhuje do Chicaga. Před odjezdem jí ješte vyčte, že mu nechtěla dát děti,
po kterých on tolik toužil a které mu kdysi slibovala. Vilém odjíždí a zoufalá Ketty
přistoupí na návrh své přítelkyně a ženy Jimmyho - Maggie, aby si manžela připoutala
zpátky tím, že adoptuje dítě a Vilémovi napíše, že je otcem. Za osm měsíců se Vilém
dovídá, že má krásného syna a vrací se celý šťastný ke Ketty. Naneštěstí přijíždí o den
dříve, než je vybrané dítě adoptováno. A tak se Ketty, která přísahala, že už nikdy nebude
manželovi lhát, společně se svými přáteli začíná zaplétat do dalších a dalších lží, které
jsou zdrojem nekonečné řady komických situací... Tato mistrně napsaná situační komedie
je uváděna s velkým úspěchem po celém světě a i pro naše diváky je zdrojem nejen dobré
zábavy, ale i poučení...
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ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA

ZPRÁVY Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA, které se sešlo dne 13. prosince 2007
Zastupitelstvo města po projednání vzalo na vědomí splnění,
popřípadě naplňování usnesení z předešlých zasedání
Zastupitelstva města.
Schválilo úpravy rozpočtu města na rok 2007 s příjmy
a výdaji ve výši 152, 892 mil. Kč a hospodaření města podle
rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu města na rok
2008. Dále byl schválen prodej bytové jednotky č.11 v domě
čp. 536, kú. Stochov na p.p.č.705/15 zapsané na LV 1216
a LV 1217 včetně podílu na společných prostorech 38/753
do vlastnictví Ondřeje Vaňuše, za cenu 925.600,-Kč.
Rovněž byly schváleny závěry hodnotící komise pro výběr
poskytovatele služby „Smlouvy o sběru, svozu a odstraňování
komunálního odpadu“ a „Smlouvy o sběru vytříděných
položek komunálního odpadu“ podle § 27 – otevřené řízení
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Vítězem výběrového řízení se stala firma
CZ EKOLOGIE – HOLDING, s.r.o. cena pro rok 2008 včetně
DPH, pro komunální odpad 2.599.900,-Kč, pro separovaný
odpad 314.680,-Kč.
Zastupitelé města pověřili starostku města Ing. Stanislavu
Fišerovou uzavřením smlouvy s vítězem zadávacího řízení
firmou CZ EKOLOGIE – HOLDING, s.r.o. se sídlem Školní
418, 270 01 Lány,
Zastupitelé opakovaně schválili veřejnoprávní smlouvu
mezi obcí Kačice, jejímž předmětem je zabezpečení výkonu
úkolů Městskou policií Stochov dle zákona o obecní policii
na území obce Kačice.
V závěru veřejného zasedání poděkovala starostka města
přítomným obyvatelům našeho města, radním i zastupitelům
a popřála jim radostné prožití vánočních svátků a úspěšný rok
2008.
(HoJ)

•

•

•

•

•

navýšení ceny nákupu florbalových
mantinelů o 1737,-Kč z důvodu
dopravného. Celková cena florbalových mantinelů včetně dopravy činí
121.737,-Kč včetně DPH;
vyřazení nepoužívaného a nefunkčního majetku z inventarizace města
Stochov;
vyzvat paní Marii Ondráškovou
a Richarda Ondráška k podpisu kupní
smlouvy na úplatný převod pozemků
v k.ú.Stochov nejpozději do
20.12.2007. V případě nepodepsání
kupní smlouvy vyzvat oba zúčastněné
k vrácení kupní ceny ve výši
19.980,-Kč;
poskytnutí nebytových prostor
Mírové náměstí 261, Stochov Lucii
Brožkové – butik Lucie a paní
A. Vaicové, firma ALIS, Družstevní
ochoz 1306/28, Praha 4 za účelem
rozšíření sortimentu sportovních
oděvů zn. HI- TEC, Brugi a Samar;
prominutí poplatku ze vstupného
Občanskému sdružení Kamarádi
při pořádání plesu a dále odsouhlasila
SOU Stochov prominutí poplatku za
pronájem prostor Domu kultury dne
17.12.2007.

Rada města po projednání doporučuje:
• ZM návrhy úprav rozpočtu města
pro rok 2007;
• ZM návrh rozpočtu na rok 2008
k projednání.

ZE ZADEDÁNÍ RM
Rada města po projednání odsouhlasila:
• provedení nutné opravy střechy nad lékaři na budově
Městského úřadu ve Stochově v ceně
73.000,-Kč společností ESIKO, s.r.o.;
• zvýšení cen pronájmu jednotlivých sportovišť ve sportovní
hale ve Stochově s platností od 1.ledna 2008;
• zábor veřejného prostranství společností Arvato servises
na pozemku p.p.č. 796/1 v k.ú.Stochov o rozloze 1440 m2
za cenu 72 tis.Kč/rok;
• TJ Baníku Stochov na výměnu oken na budově sportovního areálu ve Stochově příspěvek ve výši 35.500,-Kč
což činí cca 50% celkových nákladů;

Rada města po projednání:
• na základě představ rozvoje společnosti Technické služby Stochov, s.r.o.
rozhodla o vypsání výběrového řízení
na „ředitele společnosti“ k 31.1.2008.
Rada města projednala:
• hospodaření příspěvkové organizace
„Základní škola, Základní umělecká
škola a Speciální školy Stochov,
okr. Kladno“, a vzhledem k vyrovnanému hospodaření za měsíce
1-10/2007 nepřijala žádná opatření.
(HoJ)
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MĚSTSKÁ POLICIE

Pokus o krádež hotovosti z pokladny

Létáme podle Vašich přání

Městská policie pomáhala při zadržení bezdomovce, který
za vidinou rychlého zbohatnutí nebo úmyslu zimu strávit
v teple ve vězení neváhal sáhnout na hotovost v pokladně
prodejny textilu na náměstí. Byl předán státní policii.

Nález opuštěného bezdomovce
Tak lze nazvat malé opuštěné štěně vlčáka, s kterým se rozloučil jeho pán /řidič/, na Slovance v prosincový večer. Dobří
lidé ale stále ještě žijí, budete – li mít cestu do krouhárny zelí,
můžete tohoto malého huňáče vidět za plotem, jak ve spolupráci se svým starším kolegou si začíná plnit své povinnosti.
Městská policie touto cestou děkuje rodině Jelínkových, kteří
pomohli než našel svůj nový domov a současně majitelkám
krouhárny, které se ho ujaly.

Městská policie přeje všem občanům města Stochova
pevné zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2008.

VYHLÍDKOVÉ LETY
*široký výběr předem sestavených tras;

*možnost naplánovat trasu podle vlastního přání;
*pro jednotlivce i skupiny;
*možnost zakoupení dárkového poukazu
s vyhlídkovým letem pro své blízké
k významnému jubileu.
LICENCE ULL - (pro ultralehká letadla)
*pilot ultralehkých letounů – výuka a důkladná
teoretická příprava, praxe na TL 96 Star.
LICENCE PPL – (Private Pilot Licence – Vaše
budoucí povolání);
*praktická výuka na letounech Cessna 152;
časový rozvrh výuky podřizujeme možnostem
a přáním budoucího pilota;
*možnosti dalšího rozšíření licence.
VÝCVIK ZÁKLADNÍ LETECKÉ
AKROBACIE
*výcvik pod odborným dohledem zkušeného
pilota.
TANDEMOVÉ SESKOKY
*seskok se zkušeným instruktorem;
*nevšední dárek a překvapení – úspěch zaručen;
*pro jednotlivce i skupiny (u skupin sleva).
PARAŠUTISTICKÝ VÝCVIK
*teoretická a praktická část zakončená samostatným seskokem;
VAŠE PŘÁNÍ SI MŮŽETE SPLNIT I NA
SPLÁTKY!!!
E-mail: nebenadosah@seznam.cz
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BYTOVÝ DŮM

Bytový dům – S.K. Neumanna 536,
Stochov
Bytový dům č.p. 536, jehož ,,kabát“ tvoří pěkná žlutá fasáda, se nachází
v ulici S. K. Neumanna ve Stochově.
Neliší se od ostatních domů jen svým hezkým tvarem a novotou,
nýbrž i svým uspořádáním.
Zde se totiž nachází 19 bytových jednotek, které byly lidem prodány
do osobního vlastnictví.
Jednalo se o tyto bytové jednotky:
3x byt
2+kk o výměře 47,8 m2
14x byt
1+kk o výměře 38,2 m2
2x byt
1+kk o výměře 38,0 m2 pro imobilní občany.
Všechny byty patří již svým majitelům. Jen pro zajímavost můžeme
říci, že 3 byty z toho vlastní stochovští občané, 2 byty pro imobilní
občany Centrum služeb Slunce všem, o. p. s. a ostatní byty si koupili
lidé, jak se říká, z různých koutů a koutečků naší krásné matičky vlasti.
Místostarostka Mgr. Becherová

PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat členům
MO ČSSD, zastupitelům a příznivcům, kteří
pomohli při organizaci a realizaci ,,Mikulášského
soutěžení“ konaného dne 9.12.2007 od 15,00 hod.
v místní sokolovně.
Předsedkyně MO ČSSD Mgr. Becherová
Děkuji městskému úřadu a paní starostce
Ing. Stanislavě Fišerové za blahopřání k mým
narozeninám.
Marie Königsmarková
K narozeninám mne potěšila blahopřání a dárky.
V novinách Naše město Stochov sleduji dění
ve Stochově a rád tam budu zajíždět, i když cesta
vlakem trvá tři až čtyři hodiny.
Jan Bursa
Děkuji za milé přání k narozeninám a současně
přeji dobré zdraví, hodně radosti a úspěchů v novém roce, paní starostce, a také všem pracovníkům
MěÚ Stochov.
K. Holznerová

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 1/2008 bylo vydáno ve Stochově dne 9.1. 2007.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MKČR - E
13398. Vydavatel: Město Stochov, J. Šípka 486,
273 03 Stochov, IČO: 234923.
Redakce: Daniela Lišková, Jan Houžvic,
tel.: 312 651 243 nebo 731 060 115.
E - mail: stochov@stochov.cz nebo jahou@seznam.cz
Příspěvky je možno odevzdávat v informačním středisku
a podatelně MÚ Stochov.

V novém roce s novými výhodami!
Soutěž pro všechny klienty
na smlouvy uzavřené od 1.1. do 31.3. 2008.
Hlavní cena 300.000 Kč a 300 dalších
cen–sportovní batoh.
Pro následné smlouvy navíc 50% sleva
za uzavírací poplatek. INFO každé pondělí
(mimo 14. ledna) kancelář v DK 14-17 hod.
nebo na tel.731 060 115
a na e-mailu: jan.houzvic@obchod.wuestenrot
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Pozvánka

PLES MĚSTA
Město STOCHOV

Starostka města
Ing. Stanislava Fišerová
si Vás dovoluje pozvat na

VIII. PLES MĚSTA
do SO KO L O VN Y 16. ún ora 20 08
Za čá te k v e 2 0 ho d in
S los ova telné v stu pe n k y o t říde n n í

Z Á J E Z D D O PA Ř ÍŽ E
B O H ATÁ TO M B O L A
H ra je pra žs k ý o rc h e st r FR AG M EN T
ř ídí Ing. Ladis lav Lukáš
P les m oderu je

N ataša Gá čová

P ř e d p r o d e j v s t u p e n e k I N F O s t ře d i s k o
v p ř í z e m í M Ú a T A B Á K U M a r i e M í r o v é n á m ěs t í

R e z e r v a c e d o 3. 2 . 2 0 0 8 n a 7 3 1 0 6 0 1 1 5
n e bo : ja ho u@ s e z n a m .c z

Ze slavnostního večera stochovského tenisu 2007

SLAVNOSTNÍ VEČER
STOCHOVSKÉHO TENISU 2007
Tenisový klub Stochov zakončil rok 2007
v pátek 30. listopadu již poosmé Slavnostním
večerem stochovského tenisu ve foyeru Domu
kultury ve Stochově.
Na slavnostním večeru byli vyhlášeni nejlepší
hráči tenisového klubu. Talentem roku 2007 se stala
Barbora Brabcová, nejlepší juniorkou roku Sabina
Krejčová, nejlepším juniorem se stal Filip Zíka.
V kategorii dospělých byla vyhlášena nejlepší hráčkou
Kateřina Sodomková a nejlepším hráčem Jiří Klučka.
Na slavnostním večeru bylo taktéž oceněno družstvo
mladšího žactva, které jako první mládežnické
družstvo ve 20leté historii klubu vybojovalo postup
do vyšší soutěže. Družstvo mladšího žactva hrálo ve
složení Jakub Dvořák, Daniel Maudr, Filip Zíka,
Tomáš Klusák, Marek Juppa, Lucie Pokorná, Sabina
Krejčová a Renáta Zímová. Ceny nelepším předali
zástupci sponzorů klubu spolu s prezidentem klubu
Romanem Klusákem.
Poděkování za celkovou podporu klubu v roce 2007
si zaslouží naši sponzoři Město Stochov, společnosti
NATIVEL, k.s., MAO, s.r.o., REGNO,s.r.o., SYAST,
s.r.o., ITES, s.r.o., PRO KENNEX SPORT, s.r.o.,
CARGO – SPEED, s.r.o., ZO OS ECHO STE a.s.
Kladno, Roman Barášek – ELEKTRO a Roman
Klusák. Celý slavnostní večer uváděl známý moderátor
Zdeněk Vrba za podpory známé zpěvačky Ivy
Hajnové. Po slavnostním vyhlášení bylo připraveno
pro všechny členy klubu malé pohoštění.
K tanci a poslechu hrála skupina Jiřího Hasíka.
Celý slavnostní večer stochovského tenisu 2007 se
dle všech velmi vydařil. Co nového si přát do nového
roku 2008, snad jen to, aby se tenisovému klubu dařilo
alespoň tak dobře jako v letech předešlých.
Roman Klusák, prezident TK Stochov

KAMARÁDI
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KAMARÁDI MAJÍ VELKÉ PLÁNY
Jak jsme Vás již informovali v sobotu 6. října byla starostkou města Ing. Stanislavou Fišerovou otevřena další
klubovna pro naše Kamarády. Toto občanské sdružení si našlo v našem městě již dávno své místo. A proto nebude
jistě od věci, když se zeptáme jednatelky Petry Štěpánkové na něco z historie, ale hlavně na jejich plány
do budoucnosti.
Petro, úspěchy a bohatá činnost Vašeho sdružení nelze přehlédnout. Jaké byly začátky?
Občanské sdružení Kamarádi funguje na Stochově již sedmý rok. Začínali jsme jako nadšení vedoucí, kteří se každý pátek
věnovali dětem v kroužku Kamarádi. Nebylo to vůbec jednoduché, nemohli jsme pro svou práci získat vhodné prostory. Město
nám na počátku nebylo příliš nakloněno. Nejprve jsme se scházeli na faře, později jsme si půjčovali klubovnu fotbalistů
a nakonec šachistů.

Při takovém stěhování byla Vaše činnost přinejmenším složitá…
Velký zlom nastal, když jsme získali svojí vlastní klubovnu (před třemi roky). Díky tomu jsme mohli
rozšířit svou činnost. Rodily se nové kroužky, přidávali jsme další akce pro veřejnost a také vzniklo
rodičovské centrum Vendelín. Zde jsou dnes také tři oblasti, kterým se naše sdružení věnuje:
1. volnočasové kroužky (Starší Kamarádi, Mláďátka, Výtvarný kroužek, Ekologicko-turistický kroužek);
2. Akce pro veřejnost (Maškarní ples Kamarádů, Masopust, Velikonoční výstava, Den Země, Předprázdninová olympiáda
a malování Maxiobrazu, Letní prázdninový pobyt, Pohádkový les, Pexesiáda, Vánoční výstava a Živý Betlém);
3. Rodičovské centrum Vendelín, které je otevřeno dvakrát týdně pro maminky i tatínky na rodičovské dovolené a jejich děti.

Paní starostka Vám předala další klubovnu. Jak bude využita?
Za nové prostory jsme opravdu rádi. Jen nám zatím chybí dostatek financí na rekonstrukci sociálního
zařízení a dovybavení klubovny. Díky novým prostorám jsme v jedné místnosti mohli udělat výtvarnou
dílnu a z původních prostor velkou hernu, kde mají děti dostatek místa na dovádění. Velkou výhodou je,
že může najednou probíhat více kroužků, aniž by se navzájem děti rušily. Nevýhodou je, že jsme se získáním nových prostor ve
svém rozpočtu nepočítali, a tak nás trochu zaskočila nákladná rekonstrukce.

Jaké jsou Vaše současné nejnutnější potřeby pro další úspěšnou činnost?
V nejbližší době bychom rádi sehnali finanční prostředky na rekonstrukci záchodů a vybavení relaxační místnosti. Velikým
úspěchem by bylo získání nových nadšených vedoucích.
Je předvánoční doba a blíží se konec starého roku. Co by Vám, v roce 2008 udělalo opravdu radost?
Sen do budoucna je získání celého patra a vybudování profesionálního volnočasového centra s nízkoprahovým klubem pro mladé lidi. V současné době se opravdu jedná jen o sen, neboť rozsah aktivit je už na samé hranici našich časových i finančních
možností.

Náš rozhovor končí, Vaše práce pokračuje. Co vzkážete stochovským obyvatelům?
Ráda bych poděkovala všem Kamarádům, kteří se ve svém volném čase věnují stochovským dětem a také kamarádům,
kteří nám pomáhají na našich akcích a bez kterých bychom to opravdu nezvládli. Ráda bych také ocenila práci všech ostatních
lidí, kteří se na Stochově dětem věnují a dělají to moc dobře. Přeji všem úspěšný rok 2008.
Za rozhovor děkuje Jan Houžvic

Václav Šindela
TRUHLÁŘSTVÍ

Výroba nábytku:
dveře, kuchyně apod.

K. Lhotáka
45
273 03
STOCHOV
TELEFON:

737 742 162

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV
Stránka 7

NOVÝ ROK
S ČÍM A JAK DO NOVÉHO ROKU

Máme za sebou svátky štědrosti, radosti, rodinné pohody i oslavy vstupu do nového roku 2008 s důkladným bilancováním
domácího hospodaření, co se nám podařilo, v čem máme dluhy, s předsevzetím, co letos chceme udělat.
Stejně tak zastupitelé města, vedoucí zájmových organizací hodnotí své aktivity a připravují další rozvoj města, akce, kterými
obohatí občany v oblasti kultury, poučení, zábavy a sportu. Jejich záslužné poslání by nemělo spočívat jen na bedrech funkcionářů a dobrovolných pomocníků. Jejich příklad podněcuje k aktivitě a připojení k pořadatelům, kteří jen přijímají všechno pořádané a nemají zájem to obohatit potřebnou pomocí. Kritici „od plotu“ potom vše zkritizují. Snad právě proto se snadněji kritizuje
něž něco udělá.
Čas věnovaný pomoci organizacím není ztraceným. Každý se může zapojit podle svých schopností či zájmů. Čím více hlav
a ochotných rukou, tím je dílo hodnotnější a tím více obohacuje život města o umělecké a sportovní zážitky. Připravovat
a pořádat jakékoliv akce nezačíná ani nekončí vylepováním plakátů či pozvánkou v novinách. Začíná to častým nacvičováním,
zkoušením, rozdělováním úkolů, náročným jednáním s úřady a sponzory a stanovením průběhu. Jen tak to může klapnout, jen
tak se dočkáme spokojenosti návštěvníků.
Město Stochov je domovem občanům stejně tak jako jejich byty. Jeho vzhled je také jejich vizitkou. Zvelebování a obohacování o další služby určuje volební program. Jeho uskutečňování potřebuje každého nápadu, každé pomocné ruky. Není snad města,
které by nemělo své obětavce vynikající aktivitou a pro město by dali život. Stále jich však není dost. Jistě by uvítali i vaše ruce.
(Článek nám poslal náš bývalý dopisovatel Jan Bursa, Dům seniorů Mšeno u Mělníka)

Novoroční zamyšlení
Je jich jedenáct a spíš než fotbalové mužstvo by mohly tvořit tým hráček stolního tenisu. Jsou malé, nezvykle subtilní a nezapřou svůj asijský původ. Už půl roku je můžeme potkávat v ulicích Stochova. Když se snaží vypátrat, zda dovezou do zdejší
masny čerstvou psí kýtu, nebo když se úporně pokoušejí s tahákem v ruce rozluštit tajné kódy jízdního řádu na autobusové
zastávce. Nestačily se ještě aklimatizovat na zdejší zimu, a tak se choulí do mnoha vrstev teplého oblečení a bund, na nohou
teplé ponožky a nepostradatelné vietnamky. Budí náš soucit, možná pohrdání, a leckdo jejich přítomnost ani nezaznamenal,
protože je mylně považuje za obchodnice ze stánků. Vietnamky, které doma zanechaly své rodiny, některé z nich své malé děti,
pracují většinou jako šičky ve firmě Amler, s.r.o. Když vystoupily letos v červnu po dvanácti hodinách letu v Praze z letadla,
neuměly jediné slovo anglicky, natož česky. Ocitly se v pro ně naprosto exotické zemi, kam je přivedla nesrovnatelná životní
úroveň s tou naší. Takřka všechny pochází z malých vesnic a zdejší příjem výrazně pomáhá zlepšovat život jejich vzdáleným
rodinným příslušníkům. Je na bíledni, že se snaží i u nás žít co neskromněji, aby co největší díl mzdy mohly každý měsíc posílat
domů. A tak je možná lépe nepátrat podrobněji po původu jejich jídelníčku. Pestrostí právě nevyniká – nejfrekventovanějšími
ingrediencemi jsou „kuže“ a „ryže“. Ve spojitosti s jejich krkolomným - a podle mého názoru – i odvážným rozhodnutím
se nabízí srovnání, jak bychom v jejich kůži obstáli my. Jsme nespokojeni se stavem věcí veřejných a naším národním poznávacím znakem je bezpochyby lamentování. Upřímně – co Čech, to reptal Numero Uno. Každý jeden z nás by si rád hověl na teplejší a vypolstrovanější židli, vlastnil o třídu luxusnější auto a pro výplatu si chodil s ruksakem... Stalo se módou měřit svou životní
úroveň s kolegy ze západních zemí. Možná by to chtělo pro pozvednutí sebevědomí obrátit svůj zrak hluboko na jih nebo
na východ. Vždy jde o to, s kým se srovnáváme.
Uvažuji, kolik z nás by bylo ochotno sbalit si svých pět slív, opustit své nejbližší a nechat se odvézt 12 000 km daleko ze svého teplého chlívku.
Vietnamské dívky a ženy, které žijí a pracují dočasně mezi námi, si tuto možnost samozřejmě zvolily dobrovolně. Přesto je zde
prostor pro nás, abychom jim jejich pobyt ulehčili a podle možností zpříjemnili. Aby si třeba už příště nemusely tyto černooké
návštěvnice nechat zbytečně ujet autobus z Kladna jen proto, že jim nikdo neporadil, že linka Kladno – Kačice, míří stejným
směrem jako Kladno – Stochov. Jsme přece takoví z gruntu dobří lidé!
Vezměme to jako výzvu, jak se podívat na svůj způsob života prostřednictvím jejich příběhu. Nevím jak ostatní, ale já osobně
jsem šťastná za skutečnost, že nemusím tři roky vidět vyrůstat své děti pouze prostřednictvím MMS a občasných telefonátů.
Děkuji prozřetelnosti za to, že mám možnost navštívit kdykoli svoje rodiče a příležitost vídat své přátele. Přesto tyto exotické
Asiatky podněcují mou zvědavost, protože jsem přesvědčená, že poznání o životě nám naprosto odlišných lidí bezpochyby prospívá zdravému nahlížení na svět. A že ten, kdo má alespoň malou možnost poznat a pochopit jiné kultury, obohacuje tím zpětně
svůj vlastní obzor. Do nového roku jsme vstoupili ryčně, ale s každým dalším týdnem naše spokojenost s vlastním životem
poněkud klesá. Až je zas někdy budete míjet na ulici, možná vzbudí váš zájem a v zrcadle jejich osudu najdete svůj vlastní
důvod k tomu, abyste se cítili v novém roce alespoň o píď spokojenější.
To vám všem přeje Iveta Mrnková

Dáváte si novoroční předsevzetí?
Letos konečně zhubnu, přestanu kouřit, naučím se anglicky… Zná to snad každý, magická hranice silvestrovské půlnoci nás nutí
k rekapitulaci uplynulého času a – ajajaj – obvykle se najdou nějaké ty resty. Jenže s kouzlem poslední noci roku často mizí
i vůle předsevzetí dodržet a úkoly vytyčené pod nebem planoucím tisícem ohňostrojů jakoby postupně ztrácejí na důležitosti.
Nakonec – je tu přece velikost XXL, cigárko je holt cigárko, a do tý ciziny člověk zas tak často nejezdí, nebo ne?
Jeden náš solidní deník udělal bleskový novoroční průzkum u 1000 respondentů a ejhle…
Ano, dávám si novoroční předsevzetí a plním je… 9%
Ano, dávám, ale skutek utek……………………….24%
Ne, nedávám ………………………………………67%
Podle toho, kde se najdete, zpytujte své svědomí. (HoJ)
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Shrnutí činnosti oddílu Billiard Hockey Šprtec
TJ Sokol Stochov Honice
Je zde konec celkem úspěšné sezóny 2007 a s ní přinášíme konečné
výsledky jak ligových družstev, tak i jednotlivců našeho klubu.
Naše „Áčko“ převážně tvořili hráči z Peček doplněni o pár ostřílených borců ze Stochova a B-tým byl složen jen ze zkušených stochovských hráčů.
Zatímco A-tým sehrál svou průměrnou sezónu, kde po konečném 7. místě
převládaly jen smíšené pocity, B-tým skončil v pražské skupině na 2. místě.
Spolu s A-týmem Mostu postoupil do listopadového finále hraného v Brně,
doplněný o týmy z brněnské skupiny (Kohoutovice a Boskovice) a vítěze
ostravské skupiny Silesia Ostrava.
Stochovský B-tým ve složení
R. Hašek, M. Hrabánek, D. Koza, R. Olexa, J. Pochman, P. Pavlík
a Š. Prokop nakonec obhájil 2. místo z loňského roku.
Ale největší úspěchy se očekávaly od našich nejlepších jednotlivců, kteří
se celoročně účastnili turnajů pořádaných Unií hráčů stolního hokeje,
jejichž výsledky se sčítaly v tabulce pro konečnou účast na mistrovství ČR,
letos konaném v Praze. Do tohoto finále se nakonec probojovali jen dva
hráči ze Stochova, a to V. Tůma sen. (kat. muži), který bohužel
neobstál v boji o bronz a obsadil 4. místo. B. Tůma jun. se stal podle
očekávání mistrem v kategorii mladší žáci, pro tento rok. Tyto dva jednotlivci svými výkony zajistili Stochovu tři místa na Mistrovství světa, které
se bude hrát v květnu 2008 v Mostu. Na MČR jsme ze stochovského týmu
měli ještě několik zástupců, byli to však hráči z Peček (J. Foltýn – kateg.
Muži, A. Procházka kat. st. žáci, M. Foltýnová – kat. ženy a M. Materna,
který v kat. juniorů obsadil 3. místo, čímž potvrdil své dobré výsledky
v 1. lize družstev). Doslova před branami MČR zůstali J. Nagy
s P. Navrátilem.
Protože se však žádný sportovní tým neobejde bez sponzorů a nových
nadějných hráčů zejména v mladších kategoriích, srdečně zveme ty,
co by měli zájem o tento nevšední a nenáročný sport do stochovské
Sokolovny, kde je možné nás zastihnout každou středu od 18 do 21 hodin.
Za celý „Šprtec“ přeji všem lidem, a to nejen sportovcům úspěšný start
do nadcházejícího roku 2008.
Š. Prokop

TURNAJE NA ZELENÝCH STOLECH
(mk) – 7. prosince pořádal Sokol StochovHonice vánoční turnaj pro mládež s těmito
výsledky: mladší – 1. Adam Krejčí, 2. Sabina
Krejčová, 3. David Keller, 4. Ondřej Pejša,
5. Dominika Hodoušová; starší – 1. Karel
Vandělík, 2. Jan Müller, 3. Miroslav Gono,
4. Martin Jirák, 5. Tereza Svatošová.
O týden později, 15. prosince, proběhl
tradiční vánoční turnaj neregistrovaných,
jehož konečné pořadí je následující:
1. Petr Svoboda, 2. Vladimír Podhorský,
3. Josef Hudeček, 4. Roman Žák, 5. Petr Čambal, 6. Herta Machková,
7. Zdeněk Zaspal st., 8. František Havlík, 9. Rudolf Kalista, 10. Michal
Karlovský, 11. Pavel Winter, 12. Lenka Šandová.
14. prosince si naši hráči zahráli tradiční „šampáňo“ turnaj na závěr
roku: 1. Zdeněk Zaspal st., 2. Tomáš Navrátil, 3. Zdeněk Janoušek, 4. Pavel
Karmazín, 5. Petr Fencl, 6. Jaroslav Jedlička, 7. Jan Dvořák, 8. Miroslav
Krejčí, 9. Josef Hudeček, 10. Zdeněk Zaspal ml., 11. Herta Machková.
Čtyřhra: 1. Fencl – Janoušek, 2. Jedlička – Dvořák.
Ve Slaném 15. prosince na krajském bodovacím turnaji starších žáků
startovali dva naši hráči, Karel Vandělík se třemi výhrami a dvěma
porážkami postoupil ze skupiny a skončil na 16. až 24. místě, Jan Müller
čtyřikrát prohrál a ze skupiny dál nepostoupil.

ŽE BY PROBUZENÍ?
(be) – Poprvé od 19. října pocítili radost
z vítězství futsalisté stochovské Sebranky, když
po šesti porážkách v řadě 14. prosince v divoké
přestřelce porazili vedoucí celek krajského přeboru 1. DFK Slaný a odvezli si z jeho hřiště všechny
tři body. V předchozím prosincovém zápase podlehli doma dalšímu slánskému celku FOBOZ.
Vítězství ve Slaném pokládá i oficiální web futsalistů za prvořadou senzaci 10. kola:
„Stochov zařídil jedno z největších překvapení
ročníku, vyhrál u prvního celku. Vedoucí
celek brzy vedl o čtyři branky a nic nenasvědčovalo tomu, že by hosté mohli bodovat.
Domácí přestali brát utkání vážně, hráli nedisciplinovaně a hosté ještě do přestávky otočili skóre.
Také druhý poločas připomínal houpačku, nejprve
se domácí opět dostali do vedení,ale poslední desetiminutovka patřila překvapivě hostům, závěrečný tlak domácích přinesl jen snížení.“ Naši futsalisté se tak konečně odpoutali ze dna tabulky
a poposkočili na předposlední místo.
Béčko mělo v prosinci na pořadu jen jeden hrací
den, s Dynamem Kladno těsně zvítězilo, ale se
Želenicemi prohrálo a tato porážka je stála první
místo v tabulce okresní soutěže I. třídy.
V novém roce hraje áčko doma hned
4. ledna s Příbramí (20.15 ve sportovní hale)
a tímto utkáním bude uzavřena první polovina
soutěže. 18. ledna pak hostí rovněž doma
Hotel Kladno, jemuž má oplácet těsnou porážku
z prvního kola. Béčko čekají další dva hrací dny,
5. ledna hrají s Hotelem B a s Klobuky, 19. ledna
pak s Celticem B, s Kročehlavy a s DFK Slaný C.
Všechna utkání se hrají ve Slaném.
Prosincové výsledky: Stochov – FOBOZ
Slaný 2:5 (1:3), skórovali Kočí a Holan;
DFK Slaný – Stochov 8:9 (4:5), Burle 3, Kočí 2,
J.Pražák, R.Klusák, Ulman a K.Klusák
po 1; Dynamo Kladno – Stochov B 3:4 (2:2),
Šámal 2, Cibula a Kedroň po 1; Želenice –
Stochov B 4:2 (2:1), obě branky vsítil Lichner.

TURNAJ VE SQUASHI
(rž) – V sobotu 29. prosince
se uskutečnil ve sportovní
hale squashový turnaj
pro příchozí za účasti jedenácti hráčů, z nichž bylo sedm
místních. První místo vybojoval Roman Žák, druhé obsadil Pavel Knap, třetí
skončil Ondra Zika, čtvrtý Michal Ulman
a o umístění na pátém místě svedl duel Roman
Klusák s Radkem Matouškem, který nakonec
zápas vyhrál a vybojoval si tak umístění mezi
prvními pěti, kteří byli odměněni cenami.
Během celého turnaje vládla dobrá nálada, proto
bych rád příští rok tuto akci zopakoval
a doufám, že se sejdeme v hojnějším počtu.
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BÉČKO POŘÁD PŘEDPOSLEDNÍ

VÁNOČNÍ TURNAJ

(be) – Stolní tenisté místního Sokola dospěli v krajské soutěži
2. třídy do poloviny soutěže a ve dvou prosincových kolech si tentokrát vedli na výbornou hráči áčka, kteří bodovali naplno, zatím
co béčko pokračovalo v matných výkonech a nezískalo opět ani
bod. Situace béčka už začíná být nanejvýš povážlivá, jediné vítězství zaznamenalo s posledním Ořechem a zdá se téměř jisté, že se
nevyhne boji o udržení v play-out. Je zatím předposlední, ale na
desátý Slovan Kladno ztrácí už šest bodů a na sedmé místo, které
zaručuje setrvání v soutěži už dokonce dvanáct. Áčko se drží
v silné čtyřce na čele tabulky (je třetí) a jeho starosti budou nejspíš
úplně opačné – boje v play-off o postup.
Prosincové výsledky: Stochov A – Mlékojedy 13:5 (T.Navrátil,
Fencl a Karmazín po 3.5, Janoušek 2.5); Stochov A – Slaný 15:3
(T.Navrátil a Karmazín po 3.5, Janoušek 2.5, Fencl 0.5, WO 5);
Stochov B – Slaný 5:13 (Jedlička 4, Vajcová 1, Velc a Brouček
0); Stochov B – Mlékojedy 6:12 (Jedlička 3.5, Vajcová 2.5, Krejčí
a Brouček 0).

(mz) – V sobotu 15. prosince se uskutečnil Vánoční
turnaj v bleskovém šachu, k němuž nastoupilo sedmnáct
hráčů, z toho tři žáci, ostatní dospělí. Hrálo se systémem
každý s každým, ale kategorie dospělých i žáků byly nakonec hodnoceny zvlášť. Zajímavostí bylo, že žák Müller
bodově předstihl jak svého otce, tak i svého dědečka a je
velkou nadějí do budoucna. Cenu pro nejmladšího účastníka získal Mančík.
Konečné pořadí – dospělí: 1. Vlk (17.5), 2. Mrnka (13),
3. Zoula (12), 4. Kabát (11.5), 5. Koblic (11), 6. Hofner
(11), 7. P.Jůzl (9.5), 8. Honzík (9), 9. Vataha (8.5),
10. Tůma (7.5), 11. Valter (7), 12. Müller (4.5), 13. Jupa
(4), 14. Sednička (3); žactvo: 1. Müller (7), 2. Krtil (2),
3. Mančík (1).
Výbor šachového oddílu u příležitosti začátku nového
roku přeje všem milovníkům této královské hry, svým
příznivcům i sponzorům (Město Stochov, NATIVEL
Stochov, DERMA Kladno, LIBERTAS Praha a Sklenářství Olexovi) vše nejlepší v roce 2008, hlavně pak hodně
pohody a veselou mysl.

TVRDÁ PROSINCOVÁ LEKCE
(be, mz) – Po tři úvodní kola vévodili šachisté tabulce regionálního přeboru A, ale v prosinci narazila kosa na kámen a stochováci
se po dvou porážkách odporoučeli až na páté místo. První porážka
přišla v domácím zápase s Baníkem Příbram, ta byla ještě co do
skóre přijatelná, debakl přišel o čtrnáct dní později v Kladně,
kde se prosadil jen Tůma a ostatní vyšli naprázdno.
S Příbramí nastoupil na první šachovnici opět Vlk, oba hráči šli
za vítězstvím, předvedli v nejlepší partii zápasu krásné kombinace
zakončené parádním vítězstvím domácího borce. Hofner opět
s černými kameny po opatrné hře obou hráčů remizoval, Kabát narazil na silného soupeře a navíc dělal u něj nezvyklé chyby a partii
prohrál. Červenka po opatrné hře převzal ve střední fázi iniciativu
a získal velice milý bod. Honzík se dopouštěl také více chyb, než
je obvyklé a hlavně potřebné k dobrému výsledku, Mrnka neuspěl
s oblíbenou královskou indickou hrou. Zoula po výměnách ustál
tlak hostujícího hráče, hra se vyrovnala a ač mu soupeř dvakrát
nabízel remízu, Zoula s převahou jednoho pěcha odmítal, ale
nakonec nejdelší partie utkání dospěla do věčného šachu a k remíze. Jůzl měl převahu pouze v zahájení, chyba ve střední hře (ztráta
lehké figury) však zhatila všechny jeho naděje a krátce poté vzdal.
V Kladně se na stochováky jaksepatří připravili, všichni domácí
hráči disponovali mnohem vyšším ELO a nakonec také papírovou
roli favorita proměnili ve vysoké vítězství. Než se stochovští probrali z předvánočního klidu, prohrávali 5:0 a teprve tehdy zbývající
tři hráči začali trošku hrát, ale jediný bod získal už jen kapitán
Tůma, když Mrnka a Honzík v jasných remízových partiích chybovali a skončili bez bodového zisku.
Doufejme tedy, že se stochováci polepší v lednu, kdy hostí zatím
předposlední tým soutěže Alvu Příbram (16. ledna v 9 hodin
v herně v domě kultury).
Výsledky: Stochov – Baník Příbram 3:5 (Vlk 1, Hofner 0.5,
Kabát 0, Červenka 1, Honzík 0, Mrnka 0, Zoula 0.5, P.Jůzl 0); ŠK
Kladno C – Stochov 7:1 (Hofner 0, Kabát 0, Červenka 0, Honzík 0,
Tůma 1, Mrnka 0, Zoula 0, Vataha 0).

KDY NA ZIMNÍ FOTBAL
Jak je již předesláno v článku Fr. Štětiny, zahajují v únoru zimní
fotbalové turnaje mužů a dorostu. V turnaji mužů startuje šest
týmů – Baník Stochov, Slovan Dubí, SK Velké Přítočno,
SK Buštěhrad, Sokol Sýkořice a TJ Tuchlovice – a zahajuje se
o prvním únorovém víkendu.

PLAY-OFF POŘÁD NA DOSAH
(be) – Hokejbalisté v okresní lize dospěli v prosinci
zhruba do poloviny soutěže (každý s každým hraje třikrát)
a zatím pořád balancují na hraně postupu do play-off –
momentálně jsou v tabulce sedmí, když překvapivě dokázali porazit Falcon Kročehlavy a získali body za kontumační vítězství s Unhoští a povinně s posledními Rytíři
z Buštěhradu. Ti poslední ale od začátku soutěže udělali
značný výkonnostní krok kupředu a tak se neopakovala
selanka z prvního zápasu, kdy Stochov vyhrál šestnáctigólovým rozdílem, tentokrát se musel spokojit s pouhými
dvěma brankami ve svůj prospěch. Přesto se naši hráči
nevyhnuli dvěma dvouciferným nakládačkám, mrzet může
především porážka s kročehlavským Narkem, kde nám ani
sedm gólů v síti lídra soutěže nestačilo k vítězství, naopak
jsme inkasovali patnáctkrát!
Listopadové a prosincové výsledky: Stochov – Černá
hvězda 3:5 (Vojtěch 2, Fejsák), Stochov – Vlci Buštěhrad
1:9, Stochov – Falcon 4:2 (Navrátil 2, Čižmár, Houska),
Cvrčovice – Stochov 6:3 (Milota 3), Slaný – Stochov 14:2
(Pártl, Čižmár), Unhošť B – Stochov 0:5 kont., Stochov –
Narko 7:15 (Macháček 3, Čižmár a Pártl po 2), Rytíři –
Stochov 4:6 (Čižmár 2, Tyle, Fejsák, Milota, Smital).

SILVESTROVSKÝ POCHOD
(vč) – Příležitost absolvovat poslední turistickou vycházku do přírody v roce 2007 pro načerpání sil
na večerní oslavu posledního dne roku využilo 149 zájemců, převážně z Prahy a z Rakovníka. Organizátoři pochodu
(KČT Stochov a Město Stochov) pro ně připravili tři trasy
v délce 10, 18 a 30 km. Všichni účastníci 31. ročníku
pochodu, včetně té nejstarší, 73leté Hany Křížové z Prahy,
si pochvalovali především pravé silvestrovské počasí.
Spokojenost a pohoda vládla i v klubovně tenisového klubu, která posloužila nejen ke startu a cíli, ale během celého
dne poskytovala i dostatek občerstvení, což někteří využili
k důkladné přípravě na nastávající večerní loučení s rokem
2007.

SPORT
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STŘEDOČESKÝ POHÁR

ZIMNÍ TURNAJE PŘIPRAVENY

(be) – V prosinci pokračoval dalšími pěti turnaji Středočeský pohár šipkařů.
Vyhodnocení stochoských turnajů proběhlo až po posledním, který se uskutečnil
29. prosince, ale trochu zmatku nám do hodnocení vnáší systém krajského
šipkařského svazu, který vyhodnotil podzimní část ke konci listopadu a prosincové
turnaje započítává už do soutěže 2008. Důvodem je údajně nutnost sehrát turnaj
nejlepších ještě v běžném roce (jeho průběh uvádíme na jiném místě).
Výsledky prosincových turnajů: 32. turnaj (5.12.): 1. M.Bosák, 2. Fejsák,
3. L.Bosák, 4. P.Bosák; 33. turnaj (12.12.): 1. M-Bosák, 2. P.Bosák, 3. A.Jůzl,
4. Hegyi; 34. turnaj (19.12.): 1. Kára,, 2. Čorňak, 3. Fejsák, 4. Šlégr; 35. turnaj
(26.12.): 1. Fejsák, 2. Čorňak, 3. Šlégr, 4. M.Bosák; 36. turnaj (29.12.): 1. Šebek,
2. Čorňak, 3. Fejsák, 4. Šlégr.

Od 2. února do 8. března pořádá Baník
Stochov fotbalové zimní turnaje a to pro
dospělé jako 2. ročník o putovní pohár
starostky města a pro dorost, který bude
hrát o pohár místních Technických služeb.
Před zahájením podzimních soutěží vládlo
přesvědčení, že jak muži, tak i dorost budou atakovat přední příčky svých soutěží,
což se bohužel nepodařilo a tak jsou tyto
turnaje také pokusem sehnat pro jarní
pokračování mistrovské soutěže posily
do obou týmů. Jsme si však vědomi toho,
že do III. třídy se nikdo zrovna nepohrne,
takže druhým cílem turnajů je dát příležitost mladým nadějným dorostencům. Příkladem mohou být Baratínský. Douša,
Honz a Wolf, kteří již okusili atmosféru
bojů mezi dospělými, nyní se mohou objevit i další. Stochov sice již dobrých fotbalistů vychoval celou řadu, problémem
je však udržet je, když mohou hrát soutěže
i o čtyři třídy vyšší, než hrajeme
v současné době my. Za všechny jmenujme aspoň z poslední doby Hampela, Kedroně a Holana. Takže bychom si přáli aby
nám oba turnaje dopomohly postavit
na jaro dobré týmy, které obstojí ve zbývající části sezóny. Na závěr mi nezbývá,
než poděkovat starostce města paní
Stanislavě Fišerové a panu Romanu
Klusákovi za spolupořádání obou turnajů.
František Štětina,
předseda fotbalového oddílu

FINÁLE PODZIMNÍ ČÁSTI STŘEDOČESKÉHO POHÁRU
(mbos) – V sobotu 8. prosince se v dřetovické sokolovně odehrálo finále podzimní části středočeského poháru pro rok 2007. Nominaci pro nástup do finále tvořilo
prvních 128 hráčů a 64 hráček. Ze stochováků si nominaci vyházeli za muže
Michal Bosák (2. místo po základní části - Řenčováci), Jan Fejsák (4 - Pavouci B),
Milan Čorňak (15 - Pavouci A), Luděk Bosák (32), Petr Bosák (41 - oba Řenčováci), Milan Zajíc (67), Zdeněk Bolek (77 - Pavouci A), Roman Hegyi (87 - Pavouci
A), Karel Slánička (96), Josef Faů (99 - oba Pavouci A), Alois Jůzl (103 - Pavouci
B). Za ženy se do nominace dostala Romana Gordíková (10 - Pavouci B), Jaroslava
Šimková (20), Jitka Winterová (23) a Kamila Křížková (57).
V nabité konkurenci 56 mužů se bohužel nikomu z nominovaných příliš nedařilo.
Nejlepším výsledkem bylo nakonec společné 17. místo Jana Fejsáka a Milana
Čorňaka. Na 25. místě pak skončil Petr Bosák, na 33. Michal a Luděk Bosákovi
a Karel Slánička. I tak je to pro nás všechny cenná zkušenost a především motivace
k dalšímu zlepšování se. Vítězství slavil Jiří Rauthský, až druhý skončil překvapivě
úřadující mistr ČR Martin Hoffmann a třetí Jiří Kačer.
Žen se sešlo jen 18, zato ale většina předních hráček ze žebříčků. Proto je 9. místo Romany Gordíkové jistě velmi cenné. Ale ani 17. místo Jaroslavy Šimkové není
ostudou. Vyhrála Petra Šebková před druhou Terezou Novou a třetí Helenou
Pošustovou.
Největším překvapením finálového turnaje byl však doprovodný turnaj dvojic.
V něm se vytáhli parádním výkonem bratři Petr a Luděk Bosákové, když obsadili
třetí místo a dokázali si poradit s nejedním kvalitnějším párem! Mimo jiné i s pátými Romanou Gordíkovou a Tomášem Čápem.
Jarní část Středočeského poháru se na Stochově rozjela již 10.prosince a bude
pokračovat počínaje 2. lednem pravidelnými středečními turnaji (zahájení vždy
v 19 hodin) v prostorách Fotbal Klubu Stochov. Nezbývá než si do jarní části
popřát pevnou ruku a štěstí.

ŠIPKAŘI SE DRŽÍ V POPŘEDÍ
(be) – V prosinci odehráli stochovští Pavouci dvě kola, opět se vedlo áčku, které
deklasovalo kladenské Máchaly z Prahy a přivezlo bodík za remízu. Béčku
se ovšem nedařilo, dvakrát vysoko prohrálo a to oba zápasy dokonce v domácím
prostředí. V tabulce se ale oba týmy drží v popředí, áčko je po 11. kole na druhém
místě s jednobodovou ztrátou na Rozdělov, béčko je zatím (ale už s větším bodovým odstupem) čtvrté. Jedním ze soupeřů béčka byl právě vedoucí tým soutěže
Rozdělovské péčko, ve kterém jsme mohli po čase zase vidět dva bývalé hráče stochovských Kozlíků, Vaška Procházku ml. a Standu Stantejského. A tak, jak oba
bývali oporou Kozlíků, zdá se, že jsou i oporou svého současného týmu –
Procházka bodoval stoprocentně, Stantejský z možných 3.5 bodu získal 2.5,
což není rozhodně špatný výsledek. Oba dohromady získali pro svůj tým více než
polovinu získaných bodů.
Prosincové výsledky: Máchalové B – Pavouci A 1:13 (Čorňak 3.5, Vašíř 2,
Bolek 3.5, Hegyi 2.5, Burian 1.5), Pavouci B – Rozdělov 3:11 (Fejsák 1, Lukáč 0,
Kára 1, A.Jůzl 1, Soukup 0), Sport bar Praha – Pavouci A 7:7 (Vašíř 2.5, Hegyi 1,
Čorňak 2, Bolek 0, Burian 1.5), Pavouci B – Roztoky 3:11 (Fejsák 1, Lukáč 0,
Kára 1, Soukup 0, Uhlíř 1).

KDY NA ZIMNÍ FOTBAL
(be, fš) – Jak je již předesláno
v článku Fr. Štětiny, zahajují
v únoru zimní fotbalové
turnaje mužů a dorostu.
V turnaji mužů startuje šest
týmů – Baník Stochov,
Slovan Dubí, SK Velké
Přítočno, SK Buštěhrad, Sokol
Sýkořice a TJ Tuchlovice – a zahajuje se
o prvním únorovém víkendu, o stejném
víkendu zahajuje i turnaj dorostenců,
v němž startují týmy Baníku Stochov, SK
Buštěhrad, Sokola Hostouň a TJ Unhošť.
Zájemců o oba turnaje bylo sice více, ale
řada z nich musela být odmítnuta, protože
se prostě do jednoho měsíce tolik termínů
nevejde.
Pořad prvního víkendu: 2. února – 11:00
Dubí – Sýkořice, 13:30 Přítočno –
Buštěhrad, 3. února – 11:00 Stochov –
Buštěhrad (dorostenci), 13:30 Stochov –
Tuchlovice. Zbývající termíny turnajových zápasů uveřejníme v únorovém čísle
našeho časopisu.

REKLAMY - INZERÁTY

12.4. 2007 od 19,00 hod. v Domě kultury ve S tochově

J&N

OÁZA KLIDU Stochov
Libuše Choloniewská
Horké lávové
MASÁŽE:
kameny
klasické, re
reflexflexrašelinové
ní, lymfatic
lymfatické,
zábaly,
energetic
energetické,
baňkování
regenerač
generační

OBKLADY A DLAŽBY

RYCHLÉ
PŮJČKY BEZ
RUČITELE DO
48 HODIN

Numerologie
Reiki, výklad karet
KONTAKT:
775 647 800

J. Šípka 486
(vedle ordinace
prakt.lékařů)

Tuchlovice, Karlovarská 161
Španělské obklady
Dlažby
Mozaiky
Listely
Lepidla pro obklady, dlažbu a jiné.
Také dodáváme:
nářadí pro řemeslníky,laminátové podlahy
(FORTE, DECOSTEP, EURO CLIC,
EURO PROJEKT - vše bez lepení!)
Značkové PVC Tarkett
Tel: 603220478, 777843059
Po - Pá: 8 - 17 hod.
So: 8 - 12 hod.

∗
∗
∗
∗
∗

603 479 120

DĚTSKÝ OBCHOD BONIFÁC

!!! STŘECHY!!!

J. Šípka 486 ( bývalá čekárna lékařů )

Každou středu 8,30 - 12,00 hod. Čtvrtek 15,30 - 17,30 hod. nebo po telefonu kdykoliv

Vladimír Skořepa
U Stadionu 364, 273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské a tesařské
práce, montáž střešních oken a světlovodů.

Tel.:603 109 219, 605 858 983

Oblečení, hračky, dětské potřeby, knížky, boty a dětský nábytek
Kontakt: Jitka Křížová, J. Šípka 189

ELEKTROINSTALACE
BEKIVO

Sportovní, rekondiční

Dodáváme, montujeme
 Elektrické kotle
 Přímotopné panely
 Elektrické přípojky
 Kompletní
rozvody rodinných domků a průmyslových
hal
 Regulace ekvitermní, prostorové domácí telefony
a videotelefony
 Zabezpečovací systémy
objektů
 Revize

a regenerační masáže
Manuální
lymfodrenáže (detoxikace
organismu - akné, lupenka),
pooperační stavy
Baňky - poúrazové stavy, otoky kloubů
Lávové kameny - hluboké prohřívání svalů
Reiki
Tel.: 736 147 134

KREJČOVSTVÍ

E - MAIL:
VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

Telefon: 608 123 424

Romana Obršálová

Ve Dvojdomkách 298, Stochov,
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36 měsíců záruka
F. Bečka
J. Kindl
M.Vodička
312/244089 312/658202
312/651893
602/155815 606/823732
602/332279
fax:312244089 e-mail:bekivo@volny.cz

MODE

M

Lenka Michlová, STOCHOV, Ve dvojdomkách 297
Tel.: 312651274 Mob.:728564235
Vám nabízí tyto služby:
• Opravy a úpravy oděvů včetně kožených
Provozní doba
• Zakázkové šití - výběr látek ze vzorníků
Po
16 - 17
• Výroba dek a polštářů - náplň duté vlákno,
Út 9 - 11 16 - 18
PES kuličky, peří
Stř zavřeno
• Čištění peří
Čt 9 - 11 13 - 18
• Prodej přebytků galanterie
Pá
16 - 17
• Sběrna oprav šicích strojů
So a Ne - zavřeno

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
Fax: 312 651 356
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)
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Kulturní zařízení města Stochov – DŮM KULTURY

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV

J. Šípka 486, 273 03 Stochov, tel. 312 651 355, E-mail: DK.Stochov@seznam.cz

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ LEDEN 2008

Úterý 15.1. Divadlo Háta Praha PROLHANÁ KETTY

Připravujeme

Vynikající francouzská divadelní komedie. Hrají: M. Bočanová,
I. Andrlová, O. Želenská, M. Vašinka, M. Zounar a další.
Režie p. Šimák.
Velký sál DK
od 19,00 hod.
Vstupné 190 a 250,-

Koncert skupiny KATAPULT – PREMIÉRA!

Středa 17.1.

NOVOROČNÍ KONCERT

houslisty Davida Pokorného a jeho hostů.
Velký sál DK
od 19,00 hod.
Vstupné 60,-

Sobota 26.1. SUPER TRAVESTI SHOW A jedeme dál! se skupinou SCREAMERS.
Po skončení hlavního pořadu DISKOTÉKA ve foyeru DK.
Velký sál DK
od 19,00 hod.
Vstupné 150,-

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC LEDEN 2008
Pátek 4.ledna

*VENUŠE*

Premiéra psychologické tragikomedie Velké Británie a USA.
Vstupné: 66 Kč * 95 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Neděle 6.ledna * ASTERIX A OBELIX :
MISE KLEOPATRA *
Nedělní dětské představení. Oblíbená francouzská film. komedie.
Vstupné: 20 Kč * 103 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Neděle 6.ledna * M É D R U H É J Á *
Premiéra širokoúhlého psychologického thrilleru USA a Austrálie.
Vstupné: 64 Kč * 123 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Středa 9.ledna * S A W 4 *

Velký sál DK 21.2. 2008 v 19,30 hod.

14. března 2008 – ČACHTICKÁ PANÍ
Divadelní komedie divadla Skelet P. Trávníčka.
Velký sál DK od 19,00 hod.
Info o kulturních akcích města Stochov též na:
www.stochov.cz; www.tyrš.cz; www.kulturnet.cz;
www.vyletnik.cz; www.hauser.cz; www.divadla.cz;
kulturní měsíčník Kamelot Kladno –
též www.kamelot.cz

Pondělí 21.ledna * C R A S H

ROAD*

Premiérové české filmové drama o lásce, naději a boji
s osudem.
Vstupné: 68 Kč * 90 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Středa 30.ledna * Z L A T Ý

KOMPAS*

Premiéra dobrodružného filmu Velké Británie a USA ze
světa fantazie.
Vstupné: 64 Kč * 107 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Připravujeme na únor 2008 :
*KOUZELNÁ ROMANCE*
*BEOWULF*
*VELKEJ BIJÁK* *VÁCLAV*
*CHYŤTE DOKTORA*

Premiéra amerického hororu je volným pokračováním předešlých
dílů.
Vstupné: 68 Kč * 108 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Pátek 11.ledna * P O S L E D N Í

LEGIE*

Premiéra širokoúhlého histor. velkofilmu Velké Británie a USA.
Vstupné: 66 Kč * 110 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Středa 16.ledna
*RESIDENT EVIL: ZÁNIK*
Premiéra širokoúhlého akčního sci-fi hororu USA, Velké Británie
a SRN.
Vstupné: 70 Kč * 90 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Pátek 18.ledna * M E Z I N E P Ř Á T E L I *
Premiéra francouzského širokoúhlého válečného filmu je skutečným příběhem.
Vstupné: 64 Kč * 111 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Neděle 20.ledna * H U R Á N A M E D V Ě D A *
Nedělní dětské představení. Dobrodružství českých a německých
dětí.
Vstupné: 20 Kč * 95 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Neděle 20.ledna * P O S L E D N Í P L A V K Y *
Premiéra české širokoúhlé filmové komedie je příběhem
zašlé éry.
Vstupné: 70 Kč * 90 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin.
Nedělní dětská představení začínají v 16,00 hodin.
Program našeho kina najdete na internetové
adrese: kina.365dni.cz
Informace o kultuře ve Stochově : www.stochov.cz

