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Úterý 29.4. 2008 od 19,30 hod. v DK Stochov

koncert Michala Pavlíčka a Báry Basikové
se skupinou Leaders
12.4. – 13.4.

DĚTSKÁ SCÉNA 2008

Postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů.
DK Stochov
od 10,00 hod.
Bez vstupného

Středa 9.4.
Velký sál DK

JARNÍ KONCERT ZUŠ STOCHOV
od 16,00 hod.

Vstupné dobrovolné

Z KANCELÁŘE STAROSTKY
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●

Návrh zadání územního plánu města Stochov

Na svém 11. řádném zasedání 6. března se Zastupitelstvo města Stochov převážně zabývalo podklady a připomínkami k Návrhu zadání územního plánu, které byly předloženy v termínu pro toto zasedání. Přestože se jedná
o dokument, který ještě dozná změn, přistupovali zastupitelé k jeho tvorbě velmi zodpovědně. Na zasedání zastupitelstva města již žádná připomínka předložena nebyla. Pracovalo se změnami, které byly předloženy následujícími
zastupiteli: Nývlt Gustav, Skolil Slavomír, Mgr. Becherová Miloslava, Pavlík Milan, Ing. Holanová Jaroslava,
RSDr. Hess Miroslav, Chytrá Bohuslava a Ing. Sybera Jindřich.
Jak jednání probíhalo a jaké jsou jeho výsledky, jsme se zeptali starostky města Ing. Stanislavy Fišerové.
Paní starostko, jaký je význam a obsah dokumentu, o kterém zastupitelstvo jednalo?
Návrh zpracování „Návrhu zadání územního plánu“ v žádném případě neznamená hotový územní plán. Je to vlastně první návrh, jak by měl budoucí územní plán vypadat. V této fázi se jedná o provedení průzkumu a rozboru území města Stochov.
Než bude územní plán schválen – což je v kompetenci zastupitelstva města – bude probíhat několik kol připomínek, posuzování
a schvalování případných změn. Návrh zpracování „Návrhu zadání územního plánu“, který schválilo zastupitelstvo města
na svém posledním zasedání, byl předán zpracovateli (Agrourbanistický ateliér Praha, Ing. Zeman), aby se k zapracovaným
připomínkám občanů a zastupitelů vyjádřil a připravil podklady pro další stupeň schvalovacího procesu. Nemělo by se stát, aby
zastupitelé města v dalším schvalování navrhovali zcela zásadní změny. Je třeba si uvědomit, že zpracování územního plánu
je vlastně zpracování vývoje města na dlouhou dobu. Jsem ráda, že zastupitelé věnovali této problematice velkou pozornost
a při Návrhu zpracování „Návrhu zadání územního plánu“ mysleli jak na výstavbu domů, průmyslovou zónu, tak i na sportovní
a kulturní aktivity města.

Naše čtenáře budou asi nejvíce zajímat nové možnosti výstavby rodinných domů. V kterých lokalitách se předpokládá jejich výstavba?
S výstavbou rodinných domů se počítá mimo Stochov a také v Čelechovicích a Honicích. V Čelechovicích jsme vzali v potaz
zájem některých vlastníků půdy, kteří požadovali, aby určité lokality byly k výstavbě rodinných domů použity. (směr k Lodenici,
Stochovu a k Novému Strašecí). Počítá se zde i se smíšenou zástavbou, tzn., že zde bude možnost vybudovat obchody a prostory
pro služby. Směrem ke Kačici (pod zahrádkářskou kolonií) je počítáno s vybudováním rybníka. I když územní plán nemusí řešit
vybudování cyklostezek, je zamýšleno vybudovat cyklostezky právě směrem na Kačici, připravuje se propojení na
Stochov a dále pak do Nového Strašecí. Součástí propojení
Stochova (přes třešňovou alej) do Nového Strašecí je vybudování malého dětského hřiště s klidovou zónou, což by
přineslo zvýšení kvality bydlení v této části města. (v blízkosti 61 rodinných domů v Honicích). S další výstavbou
rodinných domů se počítá v oblasti Honic (směr od Čelechovic, Polní ul. apod.) I zde je počítáno se smíšenou zástavbou (obchody, služby). Rodinné domy by měly zaplnit
i proluku mezi ul. S. K. Neumanna a Honicemi. Na Stochově se s výstavbou rodinných domů počítá mezi zahrádkářskou kolonií na Holubíně a ul. Švermova.

Plánuje se ještě další průmyslová zóna?
Zastupitelstvo města se shodlo na minimalizaci průmyslové zóny. Ta by měla vzniknout podél komunikace Slovanka-Kačice. Na průmyslovou zónu bude navazovat lesopark,
který oddělí průmyslovou zónu od nově navrhované výstavby rodinných domků v této části města.
Nejdiskutovanějšími byly pozemky mezi Holubínem
a Švermovou ulicí. Na této ploše se počítá s výstavbou rodinných domů s tím, že jejich první fronta, podél Švermovy
ulice bude smíšená bytová zástavba. To znamená, že i zde
bychom chtěli vytvořit jakousi odpočinkovou zónu
s různými obchůdky, službami i zábavou, včetně místa pro
posezení. Zbytek, směrem k Holubínu,by již byly klasické
rodinné domy. U západního konce ulice, u garáží směrem
na Rynholec, uvažujeme o výstavbě hotelu, bazénu, minigolfu. Tím bychom docílili, že veškerá sportovní zařízení
budou pohromadě, v jedné části města.
Dále je zde otázka, zda a kde vybudovat golfové hřiště.
Zatím je navrženo v místech při vstupu do Konopasu ve
směru od Honic (za bývalým hnojištěm).

Větrný zdroj u obce Pchery
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Jak byla vyřešena tolik diskutovaná problematika supermarketu?
Výstavba obchodních domů byla vybrána na ploše naproti Arvatu a nádraží ČD. Pro tuto plochu mluví i možnost vybudování
dvou nových zastávek ČSAD v blízkosti spol. Arvato, dále pak blízkost hlavní silnice a tím vyloučení zvýšení zatížení dopravy
uvnitř města.

Na Stochově je stále velký zájem o stavbu garáží. Jak s nimi počítá územní plán?
Návrh zpracování „Návrhu zadání územního plánu“ s vybudováním garáží počítá, a to na několika místech v katastru města.

Pamatuje územní plán na alternativní zdroje energie?
Ano, i na toto je pamatováno, ale vše je zatím pouze v rovině prvotních průzkumů a jednání.

Téměř ve středu města je nezastavěný prostor mezi učilištěm a sokolovnou. Jaké využití se předpokládá zde?
Navrhujeme zde výstavbu rodinných domů. Městu Stochov byla doručena nabídka majitelů většinové části tohoto pozemku
na odprodej do vlastnictví města.

Je počítáno s rozšířením stávající plochy hřbitova?
Ano, i s tímto je počítáno.

Kolik má nyní město obyvatel a s jakým nárůstem lze počítat ve výhledu 10-15 let?
V současné době má město cca 5 600 obyvatel, a pokud by došlo k realizaci výstavby ve všech navržených lokalitách, předpokládáme nárůst obyvatel o cca 1 500 obyvatel.
Za rozhovor děkuje Jan Houžvic

ROZPOČET MĚSTA STOCHOV 2008
V minulém čísle našeho časopisu byl uveřejněn rozpočet města pro rok 2008. Jak jsme slíbili, požádali jsme starostku města
Ing. Stanislavu Fišerovou o stručný komentář k nejzajímavějším položkám jeho konečné verze. Významnou akcí, která je ve fázi
přípravy, je odkanalizování Honic a Čelechovic. V letošním rozpočtu je vyčleněna částka 3,5 mil. Kč, která se týká projektové
dokumentace a prvních kroků, které by měly vést k vybudování kanalizace v následujícím roce. Na tuto akci bude město žádat
o dotaci, protože celková cena díla se pohybuje mezi 25 – 30 mil. Kč. Je to velká investice, ale pro město velmi potřebná.
Odpadní vody z Honic by měly být přečerpávány do ČOV na Slovance. Odpadní vody z Čelechovic by měly být odvedeny
do ČOV v Kačici.
V polovině tohoto roku počítáme s vybudováním výtahu u lékařů (v budově MěÚ). Projektová dokumentace je již zpracována
a vyřizuje se stavební povolení. Pokud nenastanou nepředvídané okolnosti, měla by se během letních měsíců tato investiční akce,
v hodnotě 2,5 milionů, uskutečnit. Našim záměrem je ulehčit nemocným a seniorům snadnější přístup k lékařům.
Již tradiční se stává každoroční úprava a obnova komunikací ve městě. Dojde k dobudování silnic a chodníků na starém
Stochově, abychom se do této lokality nemuseli v nejbližší době vracet (ul. Lidická, B. Němcové, Nová). Počítá se s opravou
silnice od hotelu Slovanka směrem k nádraží. Je jisté, že opravu by potřebovaly některé silnice a chodníky v Honicích
a v Čelechovicích, ale vzhledem k připravované kanalizace by toto bylo zbytečné plýtvání penězi.
Dále počítáme s opravou chodníku, komunikace a parkovacích míst v Hornické ulici, a to mezi ul. 9. května
a J.A. Komenského. Tím by měla být Hornická ulice také dokončena.
Investicí, která probíhá několik let a v letošním roce by měla být dokončena je kabelová televize. Týká se převážně obytných
domů v sídlištní části města.
Rozpočet samozřejmě pamatuje i na opravu dětských hřišť a starost o veřejnou zeleň.
Za rozhovor děkuje Jan Houžvic
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MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie v březnu
Pomoc člověku v nouzi

Městská policie byla přivolána k ženě, kterou postihl záchvat padoucnice. Asi se člověk s tímto postižením nesetkává často, přesto je asi dobré vědět, že v této situaci postižený působí velkou silou a je schopen si
přivodit zranění. Je proto potřeba ho udržet v poloze, aby pravděpodobnost zranění byla co nejmenší a hlavně aby nezapadl jazyk. To vše se
podařilo a přivolaná rychlá pomoc poskytla ženě další ošetření.

Napadení
Ve večerních hodinách obdržela hlídka městské policie přes operační
oddělení v Kladně sdělení, že v činžovním domě našeho města volá
o pomoc mladá žena. Po příjezdu našli tuto ženu ve stavu, kde poranění
na jejím těle svědčilo o velké agresivitě útočníka. Podařilo se jej zajistit
pomocí donucovacích prostředků a byl předán OO PČR Stochov
s podezřením, že se jedná o trestný čin s ublížením na zdraví. Neprodleně přivolaná RZS Kladno poskytla pomoc a odvezla ženu k dalšímu
ošetření.

Černý pasažér
Cestující bez jízdenky ve vlaku na trati Praha – Rakovník, který právě
dokončil výkon trestu byl nahlášen naší hlídce operátorem PČR Kladno.
Tak skončila jeho spanilá jízda na Stochovském nádraží s pokutou za
nezaplacenou jízdenku s 3tisícovým bonusem za zpoždění vlaku. Takže
i na této trati se můžete svézt s Pendolinem.

PODĚKOVÁNÍ
Milý Jindro,
v prvních jarních dnech L. P. 2008 jsi oslavil
v kruhu nejbližších své padesátiny a zároveň i patnáct let úspěšné práce v MS ODS a na různých
postech městského zastupitelstva ve Stochově.
Dovol nám proto, abychom Ti srdečně poblahopřáli
k oběma výročím.
Po řadu let ses významně podílel na výstavbě
Stochova, zejména pak sportovní haly, nových bytů,
budování inženýrských sítí a dalších aktivitách.
I kilometry chodníků, nových komunikací a stochovský „Pečovatelák“ svědčí o nebývalém rozvoji města
pod Tvým vedením. V neposlední řadě i velký podíl na rozvoji kultury a sportu nese Tvou pečeť.
Všichni si upřímně ceníme Tvé záslužné práce,
svědomitosti a obětavosti pro naše město a společnost. Přijmi od nás všech přání hodně pevného
zdraví a mnoha dalších osobních i pracovních
úspěchů.
Členové MS ODS Stochov

Děkuji divadlu Luna a p. Fleischmannovi
za vzornou reprezentaci města v soutěži letošního
Wintrova Rakovníku.
Ing. S. Fišerová
Děkuji starostce města paní Ing. Fišerové za blahopřání k mým narozeninám.
A. Vágnerová
Děkuji za blahopřání k 75. narozeninám a též za
dáreček paní starostce a celému týmu.
Oldřich Kraj
Děkuji městskému úřadu a paní starostce
Ing. S. Fišerové a dále mým přátelům a především
rodině za blahopřání k mým narozeninám.
K. Frolíková
Foto: J. Houžvic

JUBILEUM
Dne 2.4. 2008 oslavil stochovský občan p. Josef Tomášek
100. výročí narození.
K tak úžasnému a krásnému věku, s přáním a kyticemi,
jsme byli popřát panu Tomáškovi jménem MÚ ve Stochově
a České správy sociálního zabezpečení v Kladně.
Místostarostka Mgr. M. Becherová

Za přání a dárky k mým narozeninám děkuji
starostce města Stochov Ing. Stanislavě Fišerové
a J. Klucové, předsedkyni Svazu tel. postižených
M. Staňkové a ostatním členkám STP.
Miroslava Hašková
Děkujeme městskému úřadu a Ing. S. Fišerové
starostce za osobní blahopřání a předání dárků v nemocničním zařízení Ganz - Kladno p. Růženě
Skudrzykové k jejím 96. narozeninám.
M. Pongráczová
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DIVADLO LUNA

Nejúspěšnější představení
letošních Wintrovek

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV
Stránka 6

Šaman (Karel Sedlák ) a jeho prověřený kolektiv Vás v letošním roce opět zvou na letní tábor
v rekreačním zařízení LENKA.Vedení tábora jsou pedagogičtí pracovníci na středních školách.
Vážení rodiče,
rádi Vaše děti zařadíme mezi účastníky tábora, který se letos opět koná v rekreačním středisku
LENKA. Areál je umístěn ve velmi atraktivní oblasti Českomoravské vrchoviny v blízkosti tří přehradních nádrží uprostřed lesů nedaleko obce Kletečná u Humpolce. O děti se bude starat osvědčený
kolektiv mladých, ale zkušených vedoucích. Ubytování je pro malé děti zajištěno v pokojích hlavní
budovy (WC a sprcha v každém pokoji), pro ostatní starší účastníky v bungalovech (WC a umývárka součástí bungalovu) a chatkách (WC a sprchy v hlavní budově). Možnost sprchování každý den je
u nás samozřejmostí. Zařazení do družin, ale i výběr, kde chtějí být Vaše děti ubytovány, necháváme
především na jejich rozhodnutí. Snažíme se dělat vše proto, aby byly Vaše děti, co nejvíce spokojené.
Náš tábor je svojí náplní velice vhodný pro aktivní děti ve všech oblastech (sport, tvořivost a intelekt). U nás se každý při CTH (celotáborová hra) baví podle momentálního zájmu a chuti. K dispozici jsou hřiště, bazén 30x30 m , kulturní místnosti. V okolí střediska je mnoho zajímavých míst na výlety, která jsou stejně jako celý areál, situována mimo povodňovou zónu . Našeho tábora se mohou
zúčastnit děti od 6 do 17 let.
!!!!!!!U nás by se žádné dítě, které se chce a umí bavit, nudit nemělo!!!!!!!
Na příjezd dětí se těší náš osvědčený kolektiv.
Webové stránky tábora www.samani.name
Případné další dotazy možno volat na tel. číslo (Sedlák Karel) 312241915, 721421389
Petr Paták: U Stadionu 383, Stochov , e-mail: PP.Ucitel@seznam.cz
Termín : 29.6 (neděle) – 13.7. 2007 (neděle), cena : 4 250 Kč

Atraktivní stavební pozemky na RD v Buštěhradě „U Kapličky“
2

● pozemky od 799 do 1436 m
2

● ceny od 1.789,- Kč/m
● inženýrské sítě v ceně, vydáno ÚR
● snadná dostupnost Prahy (letiště, metro)
● velmi klidná lokalita

Informace na tel.č. 737 262 146

PROVIDENT FINANCIAL
Půjčky od 3 000 50 000,000,-Kč
Tel.: 737 689 254
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KAMARÁDI
Bazárek v Kamarádech
Mateřské centrum Vendelín pořádá v polovině
dubna bazar dětského oblečení, který se uskuteční
v prostorách klubovny „ Kamarádů“ na náměstí.
Ve čtvrtek 10.dubna můžete přinést čisté a nepoškozené oblečky, označené jmenovkou a cenou,
a to od 16 – 18 hod. odpoledne. Organizační poplatek činí 20,-. Následný prodej proběhne v sobotu
12. dubna v čase 9 – 12 hod. dopoledne.
Vyúčtování a výdej oblečení, které se nepodaří
prodat, bude v pondělí 14. dubna, a to mezi
16 -18 hod. Těšíme se na všechny, kteří přijdou.
S. Filipová

Hledáme nové spolupracovníky:

ASISTENTKA
- práce na PC, angličtina

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
- MS Office, angličtina, ŘP skupiny B
DREXX s.r.o., Berounská 68,
27061 Lány. Své životopisy
zasílejte na: kontakt@drexx.cz
Doplňující informace poskytneme
na tel. 724 265 092

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO
STOCHOV
Číslo 4/2008 bylo vydáno ve Stochově dne 8.4. 2008.
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.

TRUHLÁŘSTVÍ
Výroba nábytku: dveře, kuchyně apod.

Václav Šindela
K. Lhotáka 45, 273 03 STOCHOV
TELEFON: 737 742 162
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ZPRÁVA O ČINNOSTI TENISOVÉHO KLUBU ZA ROK 2007

Uplynulý tenisový rok 2007 byl z jednoho pohledu zcela výjimečný. Právě před 20 lety
byl založen dnešní tenisový klub a tato skutečnost byla důvodem pro oslavu této významné události. Oslava proběhla 14. července na dvorcích tenisového klubu za krásného počasí, kde zpestřením programu byla účast hvězd českého tenisu let minulých Heleny Sukové
a Jiřího Hřebce.
Z pohledu sportovního lze hodnotit uplynulou tenisovou sezónu jako rozporuplnou
(nevyváženou, plnou překvapení, ne zcela vydařenou).
Proč toto přirovnání, je to zcela jednoduché, v soutěžích družstev se naše družstva umístila
jak na příčkách nejvyšších, tak na příčkách, které zajišťují záchranu pro sezónu následující, ale bohužel také na příčkách nejnižších. V loňském roce jsme zde při této příležitosti
oceňovali úspěch, že se nám podařilo druhým rokem sestavit družstvo mladšího žactva
a právě toto družstvo v letošním roce dosáhlo na mety nejvyšší, když vyhrálo svoji soutěž
a postoupilo do Krajské soutěže I.třídy. Tento úspěch jen potvrzuje správně nastavenou
cestu v práci s mládeží.
Dalším děním v roce 2007 byly aktivity, které se výrazně neliší od let předcházejících,
a to především konání dnes již tradičních celostátních turnajů pro děti, mládež i dospělé, které si v tenisovém podvědomí (světě)
získali již řadu stálých příznivců (účastníků).
Jednou z příznivých skutečností byl v letošním roce zájem o využití našich tenisových dvorců ze strany veřejnosti.
Nyní již k hlavní náplni klubu, kterou je alespoň v současné době pole sportovní a soutěžní a kvůli kterému se zde scházíme,
abychom zhodnotili případné úspěchy či neúspěchy a společně ocenili ty nejlepší z nás.
Tenisový klub Stochov v roce 2007 vyslal do soutěží družstev řízených Středočeským tenisovým svazem pět družstev ve třech
věkových kategoriích. Do soutěží družstev dospělých vyslal TK Stochov celkem tři družstva.
"A" družstvo nastupovalo v Krajské soutěži II. tříd, kde cílem družstva jako v roce loňském bylo udržení této soutěže. Družstvo k soutěžním utkáním nastupovalo vždy v optimální sestavě. I přes tuto skutečnost se již v první polovině soutěže třemi vítězstvími podařilo zajistit udržení krajské soutěže II.třídy pro nadcházející rok 2008. Celkově se družstvo umístilo na 5. místě,
když družstvo nastupovalo v základním složení: Jiří Klučka, Martin Kunkela, Roman Klusák, Roman Žák, Michaela Halaštová,
Iveta Bartůšková. Z ostatních družstev pomohli Tomáš Velc ml., a Michal Paták.
Družstvo "B" již skoro tradičně bojovalo v Krajské soutěži III. třídy a slovo bojovalo je zde zcela na místě, protože bojovalo
tentokráte ne o mety nejvyšší, ale o udržení v soutěži. Po nevydařeném začátku, když z prvních třech utkání odcházelo družstvo
poraženo, nastal zlom při utkání s SK Nižbor, kde na soupeřově hřišti družstvo vyhrává v poměru 8:1 a získává první výhru
v soutěži. Následující týden vyhrává družstvo na domácí půdě s Hvězdou Kladno a získává druhou důležitou výhru, která získává svůj význam až v závěrečném hodnocení. Celková bilance družstva není lichotivá, ale záchrana v soutěži pro příští sezonu je
velmi důležitá. Celkově družstvo skončilo na 6. místě. Za družstvo "B" nastupovali: Karel Klusák, Jiří Zíma, Jan Maryška, Ondřej Zíka, Andrea Štychová, Anna Tlustá a Kateřina Sodomková, dále družstvu vypomáhali Kateřina Tlustá, Petr Paták a z "A"
družstva Roman Žák, který byl pro družstvo velkým přínosem. Doufejme, že v roce 2008 bude družstvo bojovat o příčky
v horních patrech soutěže.
„C“ družstvo dospělých hrálo již pátým rokem Krajskou soutěž IV.třídy. Družstvu se nepodařilo navázat na loňské úspěchy,
což bylo také zaviněno malým hráčským potenciálem a potřebou doplňovat družstva hrající vyšší soutěže. Družstvo nevyhrálo
jediné utkání v soutěži a skončilo na posledním 7. místě. Bohužel ani zde nám nepřeje trochu štěstí, protože dvě důležitá utkání
končí v poměru 4:5. I zde je nutné poděkovat hráčům družstva za reprezentaci TK Stochov. Družstvo nastupovalo v sestavě
Michal Pejša, Michal Paták, Tomáš Velc ml., Petr Paták, Ondřej Pejša, Kristýna Antošová, Kateřina Tlustá a Jaroslava Klusáková. Také zde si musíme přát jediné, aby se družstvo „C“ v příští sezoně pohybovalo na opačné straně tabulky.
Družstvo dorostu v Krajské soutěži II. třídy v letošním roce sahalo po stupních nejvyšších. Bohužel o prvenství je připravila
jediná porážka. Družstvo skončilo na vynikajícím 2.místě. Zde je nutné vyzvednout výkony hráčů tohoto družstva. Družstvo
nastupovalo k utkáním ve složení Michal Paták, Tomáš Velc, Vojtěch Maudr, Jan Boháč, Petr Boháč, Anna Tlustá, Kateřina
Tlustá, Iveta Bartůšková a Michaela Richtrová.
Poslední družstvem je již zmiňované družstvo mladších žáků a jak se říká, to nejlepší na konec. Družstvo v letošním roce pod
vedením kapitána Karla Klusáka hrálo Krajskou soutěž II.třídy a na začátku jsme doufali, že se začnou projevovat zkušenosti
z let předchozích. Družstvo působilo již třetí rok v soutěži a mohlo využít výhody stále stejného složení družstva. Soutěž byla
velmi vyrovnaná a také dlouhá, protože poslední, a jak se později ukázalo, nejdůležitější utkání se hrála právě po prázdninách,
v průběhu začátku září. K poslednímu utkání zajíždělo naše družstvo, v té době na prvním místě v tabulce, na horkou půdu druhého TJ Sokol Břve. Toto utkání mělo rozhodnout o vítězi celé soutěže a tím bylo i celé utkání poznamenáno. Průběh utkání se
nevyvíjel z našeho pohledu nijak příznivě, protože po úvodních dvouhrách prohráváme v poměru 4:2 a soupeři stačí získat jeden
bod ze závěrečných čtyřher. Průběh celého utkání byl velmi napjatý a v závěru až vyhrocený. Naši hráči se nechtějí s tímto stavem smířit, po velikém a dramatickém boji vyhrávají závěrečné čtyřhry, a otáčejí stav utkání z nepříznivých 2:4
na vítězných 5:4 a tím se stávají vítězi celé soutěže. Gratulujeme. Zde je nutné zmínit a taktéž poděkovat rodičům hráčů za jejich
podporu, a to právě v těch nejtěžších utkáních, kterým bezpochyby bylo zmiňované utkání s TJ Sokol Břve. A nyní ti, co se o
tento úspěch zasloužili, jsou to: Jakub Dvořák, Daniel Maudr, Filip Zíka, Tomáš Klusák, Lucie Pokorná, Sabina Krejčová, dále
také musíme zmínit Marka Jupu a Renatu Zímovou, kteří taktéž za družstvo v letošní úspěšné sezóně nastoupili.
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Závěrem nezbývá než popřát, ať se družstvu v příští sezóně daří, byť to bude
velmi těžké, protože někteří hráči toto družstvo opouští z důvodů přestupu do
kategorie starších žáků. Toto je první úspěch práce s mládeží v 20letém působení našeho klubu a potvrzuje, že nastolená cesta pro práci s mládeží je správná.
Družstvo neregistrovaných tenistů nastupovalo v letošním roce v Okresním
přeboru neregistrovaných tenistů pro okresy Kladno a Rakovník. Po vyrovnaných bojích ve skupině „B“ bohužel skončilo na 5.místě bez jediného vítězství.
V roce 2007 jsme se jako tradičně stali pořadateli několika celostátních turnajů. Uspořádali jsme 3 halové turnaje (mužů, žen a mladších žáků) a 6 celostátních turnajů letních. Tradičně jsou to dva turnaje mužů, celostátní turnaj
dorostu "O pohár starostky města", další významné místo v našem tenisovém
kalendáři je vyhraněno pro tenisový turnaj staršího žactva pod názvem
"NATIVEL CUP" a v letošním roce i dva turnaje mladšího žactva pod názvy
"MAO CUP", tento turnaj je stálicí v našem kalendáři a nově „UNIQA –
Tecnifibre Cup“, který doufáme se také bude pravidelně objevovat v termínové
listině.
Dále jsme na našich dvorcích uspořádali již X. ročník Tenisového mistrovství zaměstnanců Skupiny ČEZ a věříme, že se podaří přivítat účastníky tohoto
turnaje i na 11. ročníku v roce příštím. Dalším turnajem byl turnaj čtyřher členů Okresní hospodářské komory Kladno, XI. ročník Stochovského poháru, kde
se z vítězství radoval prezident klubu Roman Klusák. Jedním
z nejvýznamnějších turnajů je Posvícenský turnaj čtyřher, který se v letošním
roce hrál již jako XVI. ročník. Tento turnaj začíná být pro domácí hráče zakletý, protože ani v letošním roce se nepodařilo domácím hráčům tuto trofej získat
a z vítězství se opět radovala dvojice hráčů z LTC Rakovník, tentokrát dvojice
Švácha – Němec. Opětovně jsme připravili turnaj čtyřher pro naše sponzory,
kde zvítězila dvojice složená se zástupce společnosti REGNO, s.r.o. pan Luboš
Pospíšil a Iveta Bartůšková. Posledním a takzvaným závěrečným turnajem
tenisového roku pod širým nebem byl VII. ročník turnaje
v tei-breku „Závěrečná CUP“, jehož vítězem se stal Roman Žák. Toto je asi
celková výseč nejdůležitějším děním našeho klubu, a nyní pár číselných vyjádření, jak se naši hráči umístili na celostátních žebříčcích za rok 2007.
V kategorii mladších žáků Jakub Dvořák s 6 BH na 503.místě /70 KŽ/, Filip
Zíka s 6 BH na 681.místě /103 KŽ/, Daniel Maudr s 4 BH na 764.místě /118
KŽ/, Tomáš Klusák s 4 BH na 1027.místě /169 KŽ/, David Minichthaler
s 4 BH na 1054.místě /177 KŽ/, Sabina Krejčová s 3 BH na 675.místě /115
KŽ/ a Kateřina Urbanová s 3 BH na 766.místě /140 KŽ/.
V kategorii dorostu se umístil Michal Paták (r.89) s 4 BH na 568.místě /97
KŽ/, Tomáš Velc (r.85) s 3 BH na 664.místě /115 KŽ/ a Jan Boháč s 3 BH
na 823.místě /147 KŽ/.
V kategorii žen Michaela Halaštová s 9 BH na 228.místě /28 KŽ/, Iveta
Bartůšková s 6 BH na 327.místě /47 KŽ/, Anna Tlustá s 4 BH na 441.místě /67
KŽ/, Kateřina Sodomková s 3 BH na 836.místě /158 KŽ/.
Mezi muži se nejlépe umístil Jiří Klučka s 15 BH na 228.místě /36 KŽ/, dále
následují Martin Kunkela s 9 BH na 396.místě /61 KŽ/, Roman Klusák s 9 BH
na 433.místě /64 KŽ/, Karel Klusák s 9 BH na 540.místě /76 KŽ/, Michal Paták s 9 BH 571.místě /82 KŽ/, Tomáš Velc ml. s 6 BH na 750.místě /116 KŽ/,
Roman Žák s 4 BH na 1004.místě /156 KŽ/, Jiří Zíma s 4 BH na 1165.
místě /182 KŽ/, Michal Pejša s 4 BH na 1276.místě /204 KŽ/, Michal Ulman
s 3 BH na 1508.místě /258 KŽ/.
Z těchto čísel je zcela zřejmé, že v soutěžích jednotlivců se naši registrovaní
hráči na republikových turnajích ve svých kategorií neztratili a nezbývá než
popřát všem mnoho úspěchů i v sezoně příští.Vše, co zde dnes zaznělo, ať výčet jednotlivých aktivit tenisového klubu, úspěchy jednotlivců i družstev, nebo
práce s mládeží a standardní podmínky pro fungování našeho klubu by nebylo
možné bez patřičného finančního zajištění a to se neobejde bez těch, kteří náš
klub podporují a přispívají na naši činnost a zaslouží si významné uznání a poděkování. Jsou to naši sponzoři.
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Poděkování všem, kteří přispívají na naši
činnost. Jsou to Město Stochov, 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., ZO OS ECHO STE a.s. Kladno, CARGO – SPEED, s.r.o., Roman Barášek – ELEKTRO a Roman Klusák.
Ještě jednou patří těmto firmám a společnostem poděkování, protože bez nich bychom
asi jen těžko mohli udržet poměrně vysoký
standard našeho klubu.V neposlední řadě patří
poděkování vám všem za práci vykonanou
pro klub a taktéž těm, kteří přispěli svým dílem
ke zdárnému chodu tenisového klubu. Věřím,
že i v příštím roce se zde sejdeme a budeme
moci hodnotit uplynulou sezonu minimálně
tak, jako tu letošní.
Závěrem bychom vám chtěli popřát hodně
zdraví, spokojenosti, úspěchů jak v životě
osobním, tak i sportovním.
Prezident TK p. Roman Klusák

ZE ZELENÝCH STOLŮ
(be, mk) - Áčko stochovských stolních tenistů si v krajské soutěži II. třídy zajistilo účast
v závěrečných bojích o postup mezi čtyřmi nejlepšími celky soutěže, béčko, podle předpokladů, soutěž opouští z posledního místa přímo
bez možnosti složit reparát v play-out. Oddíl
uspořádal 8. března další turnaj pro příchozí
a Mirek Krejčí se na pozvání lánských pořadatelů zúčastnil 19. ročníku Memoriálu Jindřicha
Skály, hráče, s nímž ještě hrával společně
v barvách Stochova.
Výsledky mistrovských zápasů: Neratovice
B – Stochov A 8:10 (Fencl 4, Janoušek
a T.Navrátil po3, J.Navrátil 0); ARLT Kladno
B – Stochov A 11:7 (Fencl a T.Navrátil po 3,
Janoušek 1, J.Navrátil 0); Mlékojedy – Stochov
A 11:7 (Janoušek 2.5, J.Navrátil 2, Fencl 1.5,
T.Navrátil 1); Slaný – Stochov A 2:16 (Fencl
a Janoušek po 4.5, J.Navrátil a T.Navrátil po
3.5); ARLT Kladno – Stochov B 12:6 (Jedlička
a Vajcová po 3, Brouček a Velc 0); Neratovice
B – Sochov B 14:4 (Jedlička 3, Brouček 1,
Vajcová a Krejčí 0); Slaný – Stochov B 14:4
(Vajcová 2, Jedlička a Brouček po 1, Velc 0);
Mlékojedy – Stochov B 13:5 (Dejmková 2.5,
Vajcová 1.5, Jedlička 1, Brouček 0).
Pořadí v turnaji příchozích (8.3.): dospělí –
1. Hudeček, 2. Petr Svoboda, 3. Zaspal st.,
4. Beneš, 5. Kalista, 6. Machková, 7. Majerčík,
8. Sobotka; ml. mládež – 1. A.Krejčí, 2. Křtěn,
3. Pejša, 4. Krejčová, 5. Hodoušová, 6. Volf;
st. mládež – 1. Müller, 2. Svatošová, 3. Gono,
4. Limberk, 5. Valterová, 6. Gonová.
Memoriál J. Skály v Lánech (29.3.): nejstarší veteráni – 6. M.Krejčí (Renč 0:2,
Jar. Jílek 0:2, Šebek 2:0, Zelenka 3:2, Jiří Jílek
0:3).
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ODDÍL ZÁPASU TJ SOKOL STOCHOV-HONICE

TENIS

Když jsme tu začínali loni, tak jsem na valné hromadě neměl co říci.
Letos už je tomu jinak. Nabírali jsme děti a nakonec nás bylo celkem
25, z toho 20 dětí. Začali jsme trénovat a brzy se zúčastňovat turnajů.
Největší úspěch udělal Martin Stober ve váze do 96 kg na MČR mužů
ve volném stylu v Hradci Králové, kde skončil na velmi pěkném druhém místě. Je pravda, že se to nenaučil tady, ale už to bylo v barvách
Stochova. Mimo jiné, bylo to i v televizi.
Teď o dětech, pro které to hlavně děláme. Prvního turnaje jsme se zúčastnili v březnu 2007 v Meziboří, kde jsme hned získali několik medailí. A pak už to šlo tak dál. Celkem jsme se zúčastnili 12 turnajů a přeborů, kde jsme celkem získali 8 zlatých, 21 stříbrných a 11 bronzových
medailí.
V květnu 2007 jsme se zúčastnili Župního přeboru v sokolské všestrannosti v lehké atletice. Získali jsme 3 zlaté, 1 stříbrnou a 3 bronzové
medaile a ještě několik pěkných umístění. Zúčastnilo se 11 dětí.
V létě jsme uspořádali soustředění pro 15 dětí na Kolečku u Křivoklátu. Soustředění splnilo svůj účel. Všem se tam velmi líbilo, už se těší na
příští.
Myslím si, že po ročním působení zde, nejsou výsledky špatné. Budeme se snažit v tom pokračovat.

Celostátní halový turnaj starších žáků
Tenisový klub Stochov uspořádal ve dnech
15. - 16.3.2008 ve sportovní hale ve Stochově
Celostátní halový turnaj starších žákyň. K prezentaci
se dostavilo 13 hráčů. Z domácích hráček nastoupili
k utkáním Renáta Zímová, Lucie Pejšová, Kateřina
Urbanová. Úspěchu dosáhla Lucie Pejšová, když
vítězstvím nad Lucií Jandovou v poměru 6/1, 6/3
postoupila do čtvrtfinále.
K vidění byly vidět na rychlém povrchu velmi pěkné snaživé výkony 11 až 14 letých nadějí tenisu.
Z výsledků: Dvouhra – čtvrtfinále: Prchalová (1) /
LTC Slovan Kladno/ - Pejšová /TK Stochov/ 6/0, 7/0,
Kunftová /TC Cafex Rakovník/ - Rokošová /TK
MOJA Ledce/ 6/3, 6/0, Pokorná – Rubešová /obě
LTC Slaný/ 6/1, 6/3, Brožová (2) (SK Aritma Pha/ Horníčková /TK MOJA Ledce/ 6/0, 6/1, semifinále:
Prchalová – Kunftová 6/1, 6/1, Brožová – Pokorná
6/0, 6/1, finále: Prchalová – Brožová 6/4, 6/2,
Čtyřhra – finále: Prchalová, Brožová – Rubešová,
Pokorná 6/0, 6/0,

Zápasníci již tradičně sbírali medaile
21. ledna 2008 pořádal TJ Sokol Hnidousy-Motyčín Memoriály
Josefa Korycha a Antonína Zemana. Borci Sokola Stochov-Honice
se také zúčastnili s těmito výsledky. V přípravce do 22 kg skončil
Vojtěch Krejča na 4. místě. Do 24 kg Ondra Chlíbec vyhrál. Do 30 kg
skončil Ján Kormaňák na 4. místě, což bylo tentokrát zklamání, ale snad
to příště napraví. Do 38 kg skončila Jana Morávková na 2. místě
a Linda Stöberová skončila ve váze do 48 kg na 1. místě. V družstvech
jsme skončili na 3. místě.
9. února 2008 pořádal Olymp Prah Přebor Prahy a Středočeského kraje kadetů a seniorů. Opět cinkaly medaile. V kadetech získal Michal
Porebski ve váze do 66 kg v zápase řecko-římském a volném stylu vždy
zlatou medaili. V seniorech do 120 kg vybojoval Pavel Krejča v obou
stylech též zlaté medaile.
10. února 2008 pořádal Bohemians Praha též Přebory Prahy a Středočeského kraje v obou stylech žáků a juniorů. Opět jsme nevyšli naprázdno. V žácích ve váze do 35 kg skončil Filip Krejčí v zápase ŘŘ na 1.
místě a ve VS na 2. místě. Jeho bratr Tomáš do 59 kg skončil v obou
stylech na 4. místě. Ve váze do 66 kg skončil Jaroslav Bugr v obou stylech na 2. místě. Ještě jsme se zúčastnili přeboru Župy Budečské
v plavání, kde jsme získali 2 zlaté medaile a jednu stříbrnou.
Nabíráme dále chlapce a děvčata od 8 let na tento krásný a jeden
z nejstarších olympijských sportů. Trénujeme v pondělí a ve čtvrtek
od 17 do 19 hodin v sokolovně Stochov-Honice.
Jiří Procházka, předseda oddílu

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI
SVÝMI DARY DO TOMBOLY U PŘÍLEŽITOSTI SOKOLSKÝCH ŠIBŘINEK:
ZELENINA – paní Nedvědová, POTRAVINY Mírové náměstí – paní Uhlířová, SYAST – paní Syberová,
GALANTERIE – paní Fejtková, POTRAVINY
pan Jetel, PAPÍRNICTVÍ – Patočkovi, LÉKARNA CENTRUM
KLADNO,
TECHNICKÉ
SLUŽBY
STOCHOV a členové SOKOLA.
Děkuje Sokol Stochov - Honice

Turistika ve Stochově
První turistickou akci v roce 2008 připravil Klub
českých turistů Stochov na neděli 9. března.
Ve spolupráci s Uzlovou železniční stanicí Kladno
a Muzeem T. G. Masaryka Lány uspořádal u příležitosti 158. výročí narození T. G. Masaryka XIV. ročník pochodu Vzpomínka na T. G. Masaryka a jeho
rodinu. Účastníci si mohli vybrat trasu 16 km ze
stochovského nádraží nebo 13 km z Nového Strašecí „nádraží ČD.“ Do cíle v muzeu Alice Masarykové
na Lánech došlo všech 136 přihlášených turistů.
Po prohlídce Muzea T.G.M. v Lánech se někteří
z nich zúčastnili i pokládání věnců na hřbitově
v Lánech. A co připravujeme?
Na 4. -6. dubna 22. ročník dálkového etapového
pochodu ze Stochova do Křivoklátských lesů. Start a
cíl je v ZŠ Stochov – zadní východ. Zájemci o tuto
turistickou akci si mohou v sobotu vybrat jednu
z připravených tras 13,5-17-22,5-33 a 44 km, které
vedou směrem na Rynholec a Lány. Nedělní trasa
15,5 km vede přes Srby ke sv. Jiří a zpět na Stochov.
Večer je pak možné navštívit turistickou zábavu
v sokolovně, a to od 19 hodin. Bližší informace
na startu pochodu.
Druhou akci v měsíci dubnu, kterou pořádáme pod
záštitou hejtmana Středočeského kraje a ve spolupráci s Městem Stochov, Královským pivovarem
Krušovice, Nativelem k. s. Stochov, Euromedia Grup,
k. s. Arvato Service, Klika-Dvořák s.r.o. a Novus
2000 s.r.o. je 28. ročník přespolního běhu O krušovický soudek. Start je v neděli 27.4. v 9:30 u památného dubu ve Stochově. Závodníci poběží ulicemi
J. Šípka přes Mírové náměstí, U Stadionu a za Nativelem opustí Stochov. Třešňovou alejí pokračují přes
Nové Strašecí do Krušovic. Zveme všechny občany –
přijďte povzbudit závodníky.
Václav Čížek

REKLAMY - INZERÁTY

VIII. PLES MĚST A

OÁZA KLIDU Stochov
Libuše Choloniewská
Horké lávové
MASÁŽE:
kameny
klasické, reflexreflexrašelinové
ní, lymfatické,
zábaly,
energetické, rerebaňkování

J&N
OBKLADY A DLAŽBY

RYCHLÉ
PŮJČKY BEZ
RUČITELE DO
48 HODIN

generační
Numerologie

Reiki, výklad karet
KONTAKT:
775 647 800

J. Šípka 486
(vedle ordinace
prakt.lékařů)
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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

!!! STŘECHY!!!
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
E - MAIL:
VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

Romana Obršálová

ELEKTROINSTALACE

BEKIVO

Sportovní, rekondiční
a regenerační masáže
Manuální
lymfodrenáže (detoxikace
organismu - akné, lupenka),
pooperační stavy
Baňky - poúrazové stavy, otoky kloubů
Lávové kameny - hluboké prohřívání svalů
Reiki
Ve Dvojdomkách 298, Stochov,
Tel.: 736 147 134

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

36 měsíců záruka
F. Bečka
312/244089
602/155815

J. Kindl
312/658202
606/823732

M.Vodička
312/651893
602/332279

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

PROVÁDÍM OBKLADY a DLAŽBY
Zdeněk Vích
tel.: 723 892 306

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 DUBEN 2008

Sobota 5.4.
JARNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL
aneb dioskotačení s Bárou Ladrovou pro děti od 3 – 12 let.
Malé děti s doprovodem rodičů! A co nás čeká? Prima
nálada, soutěže, ukázky tanců, výborná hudba a překvapení!
Pro všechny sladká odměna. Zahoďte nudu a pojďte s námi
prožít veselé odpoledne. Po celou dobu akce otevřeno občerstvení i pro rodiče.
Foyer DK
od 15,00 hod.
Vstupné 30,-

Činoherní studio Ústí nad Labem uvádí
ZMATENÍ JAZYKŮ
Hostující soubor z Ústí n/ Labem uvede novou hru, ve které
jednu z hlavních rolí ztvárnila herečka Nataša Gáčová, rodačka ze Stochova. Nataša je též členkou Divadla Luna Stochov,
kde ji můžete vidět ve hře Ach ta něha našich dam! Slovo
o hře Zmatení jazyků na www.cinoherak.cz
Velký sál DK
od 19,00 hod.
Vstupné 120,-

Středa 9.4.
Velký sál DK

Úterý 29.4.
ROCKOVÉ LEGENDY – KONCERT
MICHAL PAVLÍČEK & BÁRA BASIKOVÁ se skupinou
LEADERS
Koncert, na kterém nesmí nikdo chybět! Vstupenky
již v předprodeji, možnost rezervace na kultura@stochov.cz,
tel. 312 651 355 i záznamník
Velký sál DK
od 19,30 hod.
Vstupné 220 a 260,-

JARNÍ KONCERT ZUŠ STOCHOV
od 16,00 hod.
Vstupné dobrovolné

12.4. – 13.4. DĚTSKÁ SCÉNA 2008
Postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských
a recitačních souborů. Program bude upřesněn na plakátech.
Více na stránkách www.divadloluna.cz – odkaz na stránky
Dětské scény. Kontakt na ředitelku přehlídky – 737 149 291
Iva Dvořáková. Tuto akci podporuje MK ČR, ARTAMA
NIPOS Praha, Město Stochov, Divadlo Luna Stochov
a KÚ Středočeského kraje.
DK Stochov
od 10,00 hod.
Bez vstupného

Středa 16.4.

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 měsíčníkKamelot Kladno – též www.kamelot.cz

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC DUBEN 2008
Čtvrtek 3.dubna * SVATBA NA BITEVNÍM POLI *
Premiéra české filmové komedie režiséra Dušana Kleina
o chlapech s hlavou v oblacích. V hlavní roli Bolek Polívka.
Vstupné: 76 Kč * 100 min. * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Neděle 6.dubna

* S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT *

Nedělní dětské představení. Slavná česká filmová komedie,
která se stala komedií století. Hrajeme v 16,00 hodin !!!
Vstupné: 20 Kč * 82 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Neděle 6.dubna

* ALVIN A CHIPMUNKOVÉ *

Premiéra hudební komedie USA s kombinací animace a hraných
postav. Neuvěřitelný příběh tří bratrů – veverek.
Vstupné: 60 Kč * 87 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Úterý 8.dubna * NEJKRÁSNĚJŠÍ

HÁDANKA *

Premiéra nejnovějšího filmu krále českých pohádek režiséra
Z. Trošky. Pohádkový příběh plný lásky a tajemných hádanek.
Vstupné: 76 Kč * 98 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Pondělí 14.dubna *VETŘELCI VERSUS PREDÁTOR 2*
Premiéra širokoúhlého akčního filmového hororu USA o ztroskotání vesmírného korábu v blízkosti malého amerického města.
Vstupné: 66 Kč * 89 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Pátek 18.dubna * O ŽIVOT *
Premiéra české širokoúhlé filmové komedie režiséra Milana
Šteindlera s Vojtou Kotkem v hlavní roli. Dramatická cesta dvou
mladých lidí.
Vstupné: 64 Kč * 90 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Neděle 20.dubna * TŘETÍ PRINC *
Nedělní dětské představení. Klasická česká filmová pohádka
o boji dobra proti zlu. Hrajeme v 16,00 hodin !!!
Vstupné: 20 Kč * 84 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Neděle 20.dubna *ASTERIX A OLYMPIJSKÉ
HRY *
Premiéra širokoúhlé dobrodružné filmové komedie
Španělska, SRN a Francie. Známé postavičky jedou na
sportovní hry do Řecka ...
Vstupné: 66 Kč * 117 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Pátek 25.dubna
DANCE *

*LET´S

DANCE 2

STREET

Premiéra hudebního filmu USA ze světa tanečních soutěží.
Mladá a vzpurná dívka a nejlepší tanečník tvoří zamilovaný pár a ...
Vstupné: 66 Kč*100 min.*České titulky*Mládeži přístupno

Připravujeme na květen 2008 :
* JÁ LEGENDA *
* OBČAN HAVEL *
* SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET
STREET *
* O RODIČÍCH A DĚTECH *
* BOBULE *
* RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT *
* 3:10 VLAK DO YUMY
* 10.000 PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM *
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

