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Uvnitř tohoto vydání:
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Divadlo Luna
Městská policie
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Kamarádi
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Společenská rubrika
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Motoristická rubrika
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Krušovický soudek
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Sport
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Mírové náměstí Stochov od 14,00 hodin, bez vstupného.
Odpoledne plné zábavy a her, skákací hrad,
občerstvení, koncert skupiny MUSTANGOVÉ,
MUSTANGOVÉ
minidisko a soutěže o sladké ceny.
DĚTSKÝ DEN Z LOŇSKÉHO ROKU

8 - 10

Inzeráty

11

Kulturní zařízení

12

Místní organizace ČSSD zve
31. května (sobota)
od 15,00 hod. stochovské
děti na společnou oslavu
DNE DĚTÍ
Kam? No přece do sokolovny.
Milé děti, přijďte! O zábavu
bude postaráno. Různé
soutěže o ceny, občerstvení.

Místní sdružení ODS ve Stochově
pořádá u příležitosti Dne dětí
ZÁVODY NA KOLEČKOVÝCH
BRUSLÍCH
Pátek 30.5. od 15,00 hod.
Kategorie: do 7 let, do 10 let
a nad 10 let. Ochranná přilba
a chrániče podmínkou!

Středa 4.6. Koncert ZUŠ Stochov
Velký sál DK
od 16,00 hod.
Vstupné dobrovolné
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STAROČESKÉ MÁJE
Staročeské Máje v Čelechovicích

V sobotu 10.5.2008 byly v Čelechovicích
uspořádány ,,Máje 2008“. Pátek byl dnem
velkých příprav. Děvčata prováděla poslední
zkoušku nově ušitých místních krojů, které
zhotovil ,,Babinec“ pod vedením paní
Bachurové. Mládenci připravovali ,,Krále
a Královnu“ ke zdobení. Královna se stejně
jako v loňském roce stavěla před stavením
pana L. Fišera a paní starostky Fišerové.
Stavění Krále na místním hřišti u pohostinství proběhlo bez problémů neboť počasí
bylo bez mráčku. Skoro 20metrový smrk,
ozdobený korunou a věncem byl postaven
za silného povzbuzování obecenstva, které
výkon siláků odměnilo velkým potleskem.
Král byl poctivě celou noc střežen, aby mohl
přivítat sobotní ranní sluníčko.
Sobotní ráno slibovalo nádherné počasí.
Ve 13 hodin vyjel koňský povoz pana
Flajšmana z Honic s muzikanty k domu paní
starostky. Paní starostka Fišerová slavnostně
zahájila druhé novodobě obnovené Máje
a popřála všem účastníkům příjemnou
zábavu. Díky Městské policii byla bezpečnost zúčastněných na silnici zajištěna, kudy sešlost procházela.
Kecal – Václav Štekrt, zavelel k pohybu a Máje začaly. Začalo vyvádění svobodných děvčat ze stavení svobodnými
mládenci. Muzikanti zahráli a mladí tancovali.
Takto se šlo dům od domu. Letos byly tři desítky zastávek. Karel Pokorný, jako Dráb, zajišťoval výběr mýtného od projíždějících aut,
která se dostala do průvodu přihlížejících.
Pro Drába a Kecala to bylo opět velice náročné .
První pomoc účinkujících i doprovodu zajišťovala letos pojízdná hospůdka. Pro toho,
kdo již potřeboval odpočinek, bylo připraveno
posezení, jak v místním pohostinství, tak venku
na hřišti, kde byla vybudována letní zahrádka
s lavicemi a stoly.
Sem také došel májový hrozen účastníků.
Zde trůnil majestátně Král, na kterého se již
hojně prodávaly lístky. Zahrála smuteční píseň,
oplakával se Král a tanečníci v krojích zatancovali besedu. Poté došlo na porážení Krále
a slavnostně byl odnášen letošnímu výherci
Pavlu Novákovi do Kačice. Nyní začala pravá
Májová veselice. První sólo měl ten, který
sundal po dopadu králi korunu jako první. V místním pohostinství bylo připraveno zabijačkové pohoštění, pivo teklo proudem
nejen v hospodě, ale i ve zbudovaném stanu na hřišti.
Ve 20 hodin začala Májová taneční zábava, kde skvěle hrála a zpívala kapela Ideal Band. Hráli tak dobře, že ani ve tři hodiny
ráno je tanečníci nechtěli propustit. Zábava se potom z venkovního parketu přesunula do hospody, kde v plném proudu pokračovala až do rána.
Dík organizátorům v čele s Karlem Pokorným za skvěle zvládnutou přípravu, průběh a ukončení Májů. V neděli bylo vše
perfektně uklizeno a již se pomalu debatovalo o májích v příštím roce. Myslím, že letošními Májemi byla laťka nasazena hodně
vysoko.
Děkujeme všem sponzorům.
Díky všem za skvělé Máje
B. Chytrá

DIVADLO LUNA
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MĚSTSKÁ POLICIE

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH STOCHOVSKÉHO DIVADLA
V dubnovém čísle našeho časopisu jsme psali o skvělém úspěchu stochovského divadla LUNA
na XXXII. krajské přehlídce v Rakovníku a nominování na celostátní přehlídku Divadelní Třebíč/Divadelní
Děčín. Jak s touto devizou naložil náš divadelní soubor LUNA, Vám přiblíží Děčínský zpravodaj.
V Třebíči a Děčíně proběhla celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního
divadla "Divadelní Třebíč/Divadelní Děčín
2008". Inscenace divadla LUNA Stochov
"Ach, ta něha našich dam!" patřila mezi čtyři
nejúspěšnější celé přehlídky, získala cenu za
inscenaci a herecké výkony Marie Benešové
a Daniely Šteruské. Nataša Gáčová nemohla
být oceněna pro její statut profesionální herečky! Všem třem děvčatům patří absolutorium za
předvedený výkon! VÝSLEDKY DIVADELNÍ
TŘEBÍČE/DIVADELNÍHO DĚČÍNA 2008!
Shrnutí rozboru odborné poroty v Děčínském
zpravodaji číslo 4 napsala Alena Exnarová:
Kvalitní zábavné divadlo Divadlo Luna Stochov
nastudovalo hru francouzského autora
Jean-Clauda Danauda Ach, ta něha našich
dam! Je to slušně napsaná groteskní komedie,
v níž tři ženy se sice tváří velmi feministicky,
ale v podstatě je všechno jinak. Inscenace
Divadla Luna může fungovat především proto,
že má tři schopné herečky a režiséra, který jejich schopností dokáže využít ve prospěch
celku. Marie Benešová (vdova), Nataša Gáčová (Sophie) i Daniela Šteruská (slečna Petitpas) zvládají přesnou nadsázku a hlavně sebeironii, protože sebeironická tato hra je. Režisér Luboš Fleischmann vede herečky k vybudování
situací, k jejich přesnému rozčlenění a smysluplné práci s pauzami a pozastaveními. Navíc dokázal sjednotit hereckou nadsázku, takže je stylově čistá, a přitom má každá z postav i své osobité rysy. Do stylové čistoty inscenace
zapadá i scénické řešení, kdy kýčovitý obrázek zákoutí v parku s kašnou je v řádu zvolené nadsázky. V hereckých
akcích je pak využito všeho, co tato scéna nabízí a umožňuje (jako příklad si uveďme mytí skleniček pod tryskající
vodou v kašně). Výborně, jako komentář beze slov, funguje vybíhání dam na forbínu a jejich pohledy do hlediště.
Inscenace Ach, ta něha našich dam! je příkladem kvalitního zábavného divadla, které dokázalo z chytře napsaného
textu vytěžit maximum. A opět nejlepší nakonec: Inscenace byla doporučena do programu festivalu „JIRÁSKŮV
HRONOV 2008". A to už je silná káva.Podrobné zpravodaje z přehlídky jsou ke stažení na www.amaterskascena.cz.
TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ!
Režisér
Stochov.

-

Luboš Fleischmann, Sophie - Nataša Gáčová a slečna Petitpas - Daniela Šteruská, divadlo LUNA

Městská policie v květnu
V minulém čísle jsme psali o tom, jak je potřebné si všímat a hlavně reagovat na chování některých
občanů, které je v rozporu se zákonem či vyhláškou. Právě na základě spolupráce našich občanů, městské
a státní policie byl usvědčen autor pomalovaných autobusových zastávek, zdí, výkladních skříní atd.
Současně byl i pachatelem dvou poškozených automobilů.
Alkohol ne a řidičské osvědčení ano. V prvním případě zasahovala hlídka městské policie v pozdních nočních hodinách v Honicích, kdy podnapilá osádka vozu, včetně řidiče, zakončila svoji jízdu ve zdi rodinného
domku. Nehoda si vyžádala jen lehčí zranění. Na podruhé si hlídka městské policie všimla popíjejících mladíků alkohol u benzínové pumpy. Kolem půlnoci, při provádění noční kontroly, nejen že zjistila přítomnost
alkoholu, ale řidič nevlastnil ani oprávnění k jeho řízení. V obou případech s námi asi řidiči souhlasit nebudou, ale zaplať pánbůh, že to jen takhle dopadlo.
Na Stochovském nádraží se střílelo. Nešlo ale o žádné vyřizování účtů mafie. Přátelské chování lišky na kolejích v blízkosti
železniční stanice jevilo známky nemoci, která by mohla ohrozit při kontaktu život lidí. Nebylo příliš jednoduché sehnat příslušnou osobu, která provede odstřel. Stejně pak je důležité zachovat hygienický postup v zájmu vlastní bezpečnosti při dopravě zvířete k veterináři. Pro klid občanů uvádíme, že o nákazu vzteklinou nešlo. Číslo městské policie 312651658
Zdeněk Zaspal - vedoucí MP Stochov

KAMARÁDI
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Co nového u Kamarádů
Po Dni Země a Dni otevřených dveří se Kamarádi vrátili ke svému klasickému poklidnému životu. Oddíl Mláďátek navštívil
Botanickou zahradu v Tróji a všechny děti si mohly prohlédnout výstavu exotických motýlů. Oddíl starších Kamarádů pokračuje
ve své pirátské pouti na Ostrov pokladů a nový kroužek Šikovných ručiček se pomalu rozkoukává a nabírá dech na zařazení do
rostoucí rodiny Kamarádských kroužků.
Končí nám školní rok a Kamarádi se opět pomalu chystají k letnímu spánku. Ten ale nebude tak úplný, čekají nás opět práce
na klubovně a připravili jsme si pro děti jednu novinku. Bohužel se nám nepodařilo dát dohromady dostatek lidí na hladké zajištění klasického letního táborového pobytu, a tak jsme se rozhodli dětem nabídnout příměstský tábor. Takový tábor má několik
specifik : děti spí po celou dobu trvání tábora doma, s vedoucími tráví naopak celé dny. Nechceme nic prozrazovat, ale pro děti
je připraven zajímavý program plný her, výletů a nezbytné legrace.
Všem dětem i dospělým přejí Kamarádi krásné slunečné prázdniny a těšíme se v září na viděnou☺
Věra Fraitagová

Den Dětí s Kamarády
Kamarádi letos spojili síly s Domem kultury a připravujeme velkolepou oslavu Dne dětí. V neděli 1. června, tedy přesně ve
svátek všech dětí je od 14 hod. připravena na náměstí ve Stochově spousta atrakcí. K dobré zábavě nám bude hrát hudební skupina Mustangové, pro děti bude připraven skákací hrad, po celém náměstí bude připraveno mnoho her a soutěží. Děti si budou moci namalovat obrázek, nebo vyzkoušet nějakou kreativní techniku v malé výtvarné dílně. Pokud budete mít hlad nebo jen chuť,
tak si budete moci zakoupit drobné občerstvení.
A pokud nás překvapí déšť, tak se nic neděje. Jen se přesuneme do prostor Domu kultury a zábava může pokračovat.
Těšíme se na všechny děti za Stochova a okolí. Ať žije Den dětí!!!

Poděkování
Ráda bych za Kamarády poděkovala Divadlu Luna, které v sobotu 10. května sehrálo ve prospěch našeho sdružení představení
hry „Ach, ta něha našich dam!“ Všechny dámy - herečky byly báječné a představení opět nemělo chybu. A dík samozřejmě patří
i divákům, kteří přišli na přestavení podpořit Kamarády i Lunu.
Zároveň „divadelníkům“ blahopřeji k úspěchu, kterého dosáhli na přehlídce amatérských divadel Divadelní Děčín.
Za Kamarády Sylva Filipová

Mláďátka v Botanické zahradě
V sobotu 17.5. Mláďátka vyrazila na výlet do Prahy, s cílem Botanická zahrada. I když zpočátku
jsme počasí nevěřili, sluníčko se na nás smálo celý
den.V botanické zahradě jsme proběhli všechny cestičky, zašli i do Japonské zahrady, kde zrovna probíhala výstava Bonsají.Byla to přímo pastva pro oči,
široká škála barev a tvarů, azalky snad ze všech
koutů světa v mnoha odstínech od bílé až po fialovou. Některé děti si zakoupili i malé sazeničky masožravých rostlinek, či skalniček. Trošku jsme bloudili, než jsme našli ukazatele na výstavu motýlů
ve Fata Morganě. Tam jsme mohli obdivovat motýly všech velikostí i barev, některé dokonce i docela
z blízka. Cestou k parníku mnohým z nás už nožky
vypovídaly službu, ale přece jen jsme neztratili elán
a odhodlání a na parník jsme doběhli včas. Tady byl
čas na odpočinek a nákup nanuků. Během plavby
jsme dvakrát projeli zdymadlem, což děti obzvláště
nadchlo. Největší horko nás ovšem polilo, když
jsme v metru zjistili, že na přeběhnutí do vlaku máme pouhých (doslova) pár minut. I přesto, že se zdálo, že to nezvládneme, musím děti pochválit,
vše brali jako hru a myslím, že se jim výlet líbil stejně jako nám dospělým.
Irena Samková - vedoucí Mláďátek

TRUHLÁŘSTVÍ
Výroba nábytku: dveře, kuchyně apod.

Václav Šindela
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
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vážení čtenáři,
květnovým číslem počínaje jsme rozšířili společenskou rubriku o „SEZNÁMENÍ“.
Příspěvky zasílejte na adresu Redakce NMS, P. O.
Box 76, STOCHOV 273 03. V příspěvku uveďte
text inzerátu. Osobní data jako telefon a adresu
uveďte zvlášť (kontakty pro vyúčtování). Pokud
mají být výslovně uveřejněny v inzerátu, napište je
také do jeho textu. Cena za 1 slovo 2 Kč. Inzerát dostane číslo, na které odpoví případný zájemce.
Ofrankované nabídky zasílejte poštou na uvedenou adresu a obálku označte v levém rohu dole
číslem a značkou inzerátu, na který odpovídáte
(např.“Hodný“ 2008001). Neotevřenou obálku
s nabídkou si po vyzvání vyzvednete v INFO středisku (přízemí MÚ). Tak bude maximálně zachováno
Vaše soukromí.
Za obsah nabídek redakce neodpovídá.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu Stochov a starostce Ing. Fišerové
a také výboru KSČM za blahopřání a dárky k mému kulatému
výročí narozenin.
Vladimír Šindelář
Děkuji městskému úřadu a starostce paní Ing. Fišerové za dárky a gratulaci k mým narozeninám.
Alena Michlová, Stochov
Paní Květa Pavlíková děkuje paní starostce a MÚ za blahopřání k 72. narozeninám.
Děkuji starostce města paní Ing. Stanislavě Fišerové za blahopřání k mým narozeninám.
Václav Jakš
Děkuji starostce města paní Ing. Stanislavě Fišerové a paní
Urbanové za gratulaci a dárek k mým 75. narozeninám.
Alena Syberová

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 6/2008 bylo vydáno ve Stochově
dne 30.5. 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.
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MOTORISTICKÁ RUBRIKA

Bezpečná vzdálenost se dá změřit
Zatímco se uvažuje o tom, že za nerozsvícená světla ve dne nebudou přidělovány body, zvažuje se, že by byly zavedeny
nové přestupky. Například bránění v předjíždění, nedodržení povinnosti dát znamení o změně směru jízdy nebo nedodržení
bezpečné vzdálenosti. A právě na posledně jmenovaný nešvar na našich silnicích
se teď zaměříme.
Podkomise - jejíž návrhy bude ještě projednávat samotná expertní skupina - ministr, vláda
a posléze poslanci a senátoři navrhuje trestat
mimo jiné nedodržování bezpečné vzdálenosti.

Navrhováno je trestání dvěma body. Současně je také zvažován postih narušení bezpečné vzdálenosti,
takzvaná myška. I v tomto případě by měl viník dostat dva trestné body.
Nejprve ale musí být tento postih zapracován do přestupkového zákona jako samostatný přestupek. Dnes spadá do obecné
kolonky, kde je trest na místě maximálně do 2000 korun a ve správním řízení do 2500.

Jsou to přestupky, které nás řidiče obtěžují a měly by být potrestány. Navrhovatelé zákona ale měli spíše
na mysli jednotlivé důvody, kdy k nehodě dojde. Pokud by při nedodržení bezpečné vzdálenosti k nehodě
došlo, trestné body by byly určitě na místě. Je ale pravděpodobné, že by se to těžko prokazovalo, protože není ještě běžná technika, která by nedodržení bezpečné vzdálenosti objektivně určila.
Naopak vedoucí výcvikového centra řidičů v Mostě Jiří Patera je jednoznačně pro, ale má své pochybnosti.
„Naprosto souhlasím, protože to je jeden z přestupků, kdy dochází k dopravním nehodám. Nedovedu

si však představit, jak se to bude v České republice posuzovat. V okolních státech určité metody existují snímání odstupu vozidel kamerou - a potom se to řeší nekompromisně. U nás prostě chybí vybudovat systém,
který by vzdálenost mezi jednotlivými vozy měřil."
Na to je jednoduchá odpověď.

Záleží na legislativní úpravě tohoto přestupku, který by byl vložen do zákona č. 361. Nicméně, policie disponuje zařízeními, která dokáží nejen měřit rychlost, ale také jsou schopny zaznamenávat přestupky v dopravě,
například chování řidičů v provozu. Přesto lze předpokládat, že tímto zařízením budeme masivně dovybavovat
právě dopravní policii v následujících letech.
Teď už tedy záleží pouze na tom, zda navrhovatelé a zákonodárci dokáží bezpečnou vzdálenost jasně definovat.
(Připravil Hoj – zdroj internet)
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KRUŠOVICKÝ SOUDEK
KRUŠOVICKÝ SOUDEK S TŘETÍ NEJVĚTŠÍ ÚČASTÍ

V sobotu 26. dubna, den před startem 28. ročníku přespolního
běhu O krušovický soudek, se běžel v Mělníku maratón a v neděli
pak současně s krušovickým soudkem, 105. ročník závodu
Praha - Brandýs n/L. Obavy, že tyto dva slavné závody naruší účast
závodníků ve Stochově, byly zbytečné, ba naopak. Na startovní čáře u památného dubu sv. Václava se sešlo 124 závodníků, což je
třetí největší účast v historii tohoto přespolního běhu. Potěšitelné je,
že mezi nimi bylo hodně nováčků, startujících prvně v tomto závodě, a to je velký příslib do dalších pořádaných ročníků. Počasí
ideální a jak řekl čtyřnásobný vítěz krušovického soudku a reprezentant české republiky Richard Pleticha z Kadaně, trať ideálně připravená na překonání traťového rekordu. Škoda jen, že jeho tempu
nestačil nikdo ze závodníků. Skoro půl závodu běžel na čele, což je
dosti vysilující, a tak běžel jen tak, aby nepřišel o putovní cenu,
Krušovický soudek s obsahem 50 l piva. Traťový rekord
Jirky Čivrného ze Slovanu Liberec z roku 1993 tedy nebyl překonán. Ženám se to díky výkonu Mirky Petronjukové z AC kovošrot
Praha povedlo a časem 1:22:16 hod. vytvořila nový traťový rekord. Na celkovém druhém místě skončil časem 1:12:27 hod. čtyřiapadesátiletý veterán Miloš Smrčka z BK Říčany. Přesto, že se v sobotu zúčastnil Velké ceny Krkonoš, závodu do vrchu na 1
360 m, podal u nás ve Stochově opět obdivuhodný výkon. Po závodě nám řekl: „Nemohl jsem odmítnout pořadatelům Velké
ceny, které se zrovna jako Krušovického soudku pravidelně zúčastňuji. K vám jezdím opravdu velmi rád. Krušovický soudek se
vyznačuje hlavně kvalitní přípravou celého závodu, organizací a profesionalitou pořadatelů, kvalitou závodníků. A ten závěr v
Krušovicích, no to prostě nemá chybu.“
Spokojenost a dobrá nálada všech závodníků je povzbuzením do pořádání dalších ročníků. Ten příští se uskuteční opět poslední neděli v dubnu 26.4. 2009.
Vítěz obdržel Krušovický soudek a všichni závodníci tričko s emblémem závodu. Závodníci na 1. – 3. místě v šesti
kategoriích finanční odměny. Nejstarším účastníkem byl opět 83letý Karel Hladík z Příbrami, který tuto 20 km trasu zvládl
za 3:16:56 hod.
Muži A do 39 let:
1. Pleticha Richard
AC Kadaň
1:12:02
2. Lokšan Jiří
AK Bílina
1:14:46
3. Frolich Martin
Sokol Č. Budějovice
1:15:03
Muži B 40 – 49 let:

1. Poduška Josef
2. Petronjuk Viktor
3. Beshvir Ervin

AC Tepo Kladno
ČZU Praha
SK Zdice

1:12:35
1:15:00
1:18:00

Muži C 50 - 59 let:

1. Smrčka Miloš
2. Flídr Jan
3. Gregor Jaroslav

BK Říčany
MK Kladno
AC OH Praha

1:12:27
1:26:37
1:30:27

Muži D 60 a více:

1. Kovárník Stanislav
2. Mucha Petr
3. Janový Petr

AC Obora Praha
Sokol Kobylisy
AC Trial Plzeň

1:27:40
1:35:01
1:35:13

Ženy A do 39 let:

1. Petrojunková Mirka
2. Havlová Petra
3. Ducháčková Ivana

AC Kovošrot Praha
Fel Praha
TJ Unhošť

1:22:16 NTR
1:27:12
1:30:34

Ženy B 40 a více:

1. Mališová Karla
2. Kokešová Iveta
3. Jedličková Ivana

USK Praha
MK Kladno
MK Kladno

1:34:11
1:38:19
1:39:27

16. ROČNÍK DRUŽECKÉ ŠLÁPOTY
V sobotu 17. května pořádal OU Družec a KČT Stochov, ve spolupráci se ZŠ a MŠ Družec pochod pro zdraví, Družeckou
šlápotu. Za krásného počasí se vydalo do přírody 371 turistů, mezi kterými nechyběla ani početná skupina ze Stochova. Trasy na
10 - 14 a 19 km, cyklo pak 23 - 32 a 36 km byly odstartovány ze hřiště Sokola Družec a vedli převážně lesem a polními cestami.
Pochodníky na kontrolách očekávali drobné pohádkové soutěže, občerstvení a v cíli pak kromě keramického zvonečku i špekáček, který si každý sám opekl na připraveném ohni. Tato turistická akce je vyhlášenou akcí na Kladensku a jeho širokém okolí
a je potěšitelné, že se jí zúčastňuje velký počet mládeže, což u nás ve Stochově zatím nemůžeme docílit.
Václav Čížek
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Mezinárodní úspěch hráčů Sokola Stochov – Honice
Dne 10. 5. 2008 se na zimním stadionu
v Mostě konalo Mistrovství světa ve stolních
hokejích. (Multitable) Jako jedna z kategorií
se zde za účasti hráčů Česka, Německa. Polska,
Ukrajiny, Ruska a Švédska hrálo MS ve stolním
hokeji (šprtec). Za přítomnosti televizních kamer
zde probíhaly souboje ve třech kategoriích - junioři (do 18 let), muži a ženy.
Z místního oddílu Sokola Stochov - Honice se
na tuto vrcholnou soutěž kvalifikovali dva hráči:
Václav Tůma senior v kategorii mužů a Václav
Tůma junior (11 let) v kategorii juniorů.
Václav Tůma senior rozšířil tak letošní úspěchy (4. místo z MČR) a skončil v nabité kategorii mužů na sedmém místě.
Václav Tůma jun. dokázal vyhrát svoji skupinu a postoupit do finálové, kde se střetl
s vítězem MČR v kategorii juniorů (Pavel
Koloděj z Ostravy 18 let) a s favorizovaným borcem ze Švédska (Joan Ericsson-Mencl 18 let).
Po dvou precizně odehraných zápasech, kdy
o mnoho starším soupeřům prakticky nic nedovolil, se stal výsledky (6 : 2 a 5 : 2) MISTREM
SVĚTA v této kategorii.
I přes nevelkou členskou základnu oddílu stolního hokeje můžeme tento úspěch považovat
za jeden z největších, který se doposud podařilo
zástupcům Sokola a i našeho města v kategorii
jednotlivců dosáhnout….
Oddíl šprtce

Václav Tůma
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Tenisová sezóna 2008 zahájena
Tenisový klub zahájil letní tenisovou sezónu 2008 velmi aktivně. Již 19.dubna uspořádal okresní přebor mladšího žactva
a týden na to okresní přebor dospělých.
Okresní přebor mladšího žactva
Tenisový klub Stochov uspořádal ve dnech 19. – 20.4.2008 Okresní přebor mladšího žactva v tenise. K prezentaci se dostavilo
13 chlapců a 10 dívek. Za nepříznivého deštivého počasí byl k vidění zajímavá utkání dětí od 10 do 12 let. Potěšující je účast
pěti domácích hráčů a dvou domácích hráček.
Z výsledků: Chlapci - dvouhra - semifinále: Pallas (1) / LTC Slovan Kladno/ - Svoboda /TK SK Kladno/ 6/0, 6/1, Hanzlík (2) /
TC Bipi Kablo Kladno/ - Zíka /TK Stochov/ 6/3, 2/6, 6/3, finále: Pallas – Hanzlík 6/0, 6/3. Čtyřhra – semifinále: Pallas, Vidrich /
LTC Slovan Kladno/ - Kratochvíl, Vágner /oba LTC Slovan Kladno/ 6/3, 6/3, Hanzlík, Svoboda – Zíka, Minichthaler /oba
TK Stochov/ 6/2, 6/4, finále: Pallas, Vidrich – Hanzlík, Svoboda 6/3, 7/6.
Dívky – dvouhra – semifinále:Škripková (1) /LTC Slovan Kladno/ - Prátová /TK SK Kladno/ 6/0, 6/1, Gardoňová /LTC Slovan
Kladno/ – Krejčová /TK Stochov/ 6/0, 6/1, finále: Škripková – Gardoňová 6/3, 6/0. Čtyřhra – finále: Škripková, Gardoňová –
Levá, Jandová /obě TK Rynholec/ 7/5, 6/4.
Okresní přebor můžů
Tenisový klub Stochov uspořádal ve dnech 26. - 27.4.2008 na svých dvorcích Okresní přebor dospělých. Bohužel se uskutečnil je přebor mužů, ženy se k prezentaci nedostavily. K prezentaci se dostavilo 19 hráčů. K vidění byla na začátek antukové
sezóny zajímavá utkání. Ve dvouhře zvítězil Jiří Klučka a ve čtyřhře Filip Urban a Tomáš Frömmel oba TK SK Kladno.
Z výsledků: dvouhra – semifinále: Klučka J. (1) /TK Stochov/ – Maršoun M. /LTC Slovan Kladno/ 6/7, 6/3, 6/0, Zajíc T. /LTC
Slovan Kladno/ – Žák R. /TK Stochov/ 6/3, 6/2, finále: Klučka – Zajíc 6/0, 3/1, scr.
Čtyřhra – semifinále: Klučka, Lhotský – Žák R., Kunkela M. /TK Stochov/ 4/6, 7/6, 7/5, Urban, Frömmel – Klusák R., Klusák
K. /oba TK Stochov/ 6/4, 6/3, Finále: Urban, Frömmel - Klučka, Lhotský 6/2, 7/5.
Soutěže družstev
První květnový víkend zahájila družstva TK Stochov prvními utkáními letošní soutěže družstev.
„A“ družstvo dospělých v Krajské soutěži II.třídy na úvod vyhrálo na dvorcích Sokola Buštěhrad 6:3 a ve druhém kole prohrálo na domácích dvorcích s F.H. TK Dobřichovice 4:5. Ve 3.kole hrálo a družstvo dospělých na domácích dvorcích
s LTC Rakovník „A“ a vyhrálo 5:4.
„B“ družstvo dospělých v Krajské soutěži II.třídy vyhrálo v prvním kole na domácích dvorcích nad Hvězdou Kladno 6:3,
bohužel ve druhém kole podlehlo v Hostovicích 4:5.V dalším 3.kole si už úspěšně vedlo „B“ družstvo a zvítězilo na dvorcích
Sokola Nučice „B“ 5:4.
„C“ družstvo dospělých vyhrálo v Krajské soutěži IV.třídy v prvním kole doma nad Sokolem Buštěhrad „B“ 5:4, ale ve druhém kole stejným poměrem podlehlo v Roztokách u Prahy. Ve třetím kole „C“ družstvo již podle očekávání zvítězilo nad
Sokolem Dolní Beřkovice vysoko 9:0.
Družstvo dorostu mělo v Krajské soutěži II.třídy v prvním kole volno. Ve druhém kole v Kralupech nad Vltavou podlehlo 2:7
a ve třetím zvítězilo nad LTC Slaný vysoko 8:1.
Družstvo staršího žactva zajíždělo k utkání prvního kola Krajské soutěže II.třídy do Sokola Břve, kde prohrálo 4:5. V kole
druhém na domácích dvorcích již zvítězilo nad LTC Slaným 5:4. Ve třetím kole starší žáci zvítězili nad Sokolem Hostivice 8:1.
Mladší žactvo po generační výměně hráčů
v Krajské soutěži I.třídy zatím poznalo jen porážky.
V Řevnicích s místním „B“ týmem prohrálo vysoko
0:9. Ve druhém kole na domácích dvorcích prohrálo
s TK Dobříš 2:7. Třetí kolo bylo z důvodu špatného
počasí odloženo.
Příznivci tenisu, přijďte se podívat až do konce
června každou sobotu a neděli od 9.00 na tenisové
dvorce Tenisového klubu Stochov na utkání soutěží družstev. Jste srdečně zváni.
XI. ročník Mistrovství skupiny ČEZ v tenise
Tenisový klub Stochov uspořádal na svých dvorcích ve dnech 24. – 25.5.2008 již XI.ročník
Mistrovství skupiny ČEZ v tenise. Tenisového
mistrovství se za krásného počasí ve třech kategoriích zúčastnilo 44 hráčů včetně doprovodu. K vidění
byly vidět urputné boje o každý míč. Ti nejlepší pak
byli oceněni hodnotnými cenami.
Roman Klusák - prezident TK Stochov

"C" družstvo dospělých zleva Klusák Roman, Tlustá Anna, Klusák Karel,
Sodomková Katečina Zíka Ondřej, Pejša Michal a Jurgovski Vladislav.
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ZÁPASNÍCI STÁLE VOZÍ MEDAILE
Zápasníci SOKOLA StochovHonice se zúčastnili 6. 4. 2008 turnaje „ O pohár Českého Švýcarska
2008“ v Krásné Lípě. I když jsme měli
slabší účast, opět jsme nevyšli
naprázdno.
V mladší přípravce do 26 kg vyhrál
zlatou medaili Ondra Chlíbec, též zlatou měl ve váze do 30 kg Ján
Kormaňák. Do 33 kg skončil Ondra
Petržilka na 3. místě. Ve starších
přípravkách skončil do 35 kg Adam
Kormaňák na 4. místě. Do 30 kg skončila Jana Morávková na 3. místě a do
30 kg Dominik Altera na 4. místě.
Abychom dokázali, že jenom nezápasíme, ale jsme všestranní, zúčastnili
jsme se plavání a Bumbácbalu,
„Přeboru sokolské všestrannosti
2008.“ Sokolské župy Budečské
v atletice. Zúčastnilo se 14 dětí a nevedly si vůbec špatně. Zlatou medaili
získali Marek Záhumenský, Jaroslav Burgr a Filip Krejčí. Stříbrné medaile
získali Dominik Altera a Tomáš Trejbal, bronzové Ondřej Chlíbec, Tomáš
Krejčí a Michal Porebski. Co se týče družstev, obsadili jsme s medailemi
pěkné 2. místo za Kladnem.
Teď se zase vracíme k zápasu. 10. května jsme se zúčastnili turnaje „O pohár
města Nejdku mládeže v zápase řecko-římském a volném stylu.“ Opět jsme si
vedli velmi dobře. V mladší přípravce do 30 kg syn trenéra Krejči, teprve
šestiletý Vojta Krejča, po pěkném výkonu získal zlatou medaili. Do 27 kg
získal Ondra Chlíbec stříbrnou, do 43 kg skončil Ondra Petržilka na 3. místě.
Ve váze do 30 kg ve starší přpravce získal zlatou medaili Ján Kormaňák
po krásném finálovém boji, za který dostal cenu pro nejtechničtějšího borce.
V téže váze ještě skončil na 6. místě Dominik Altera. Do 38 kg skončila
na 3. místě Jana Morávková. V žákyních se umístila ve váze do 62 kg na
2. místě Kateřina Porebská. V žácích do 66 kg skončil na 2. místě Jaroslav
Burgr a v kadetech do 69 kg získal zlatou medaili Tomáš Trejbal.
V družstvech jsme skončili na velmi pěkném 5. místě.
Jiří Procházka, předseda oddílu

Atraktivní stavební pozemky na RD v Buštěhradě „U Kapličky“
2
● pozemky od 799 do 1436 m

● ceny od 1.789,- Kč/m2
● 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

REKLAMY - INZERÁTY

VIII. PLES MĚST A

OÁZA KLIDU Stochov
Libuše Choloniewská
Horké lávové
MASÁŽE:
kameny
klasické, reflexreflexrašelinové
ní, lymfatické,
zábaly,
energetické, rerebaňkování
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RYCHLÉ
PŮJČKY BEZ
RUČITELE
DO 48 HODIN

generační
Numerologie

Reiki, výklad karet
J. Šípka 486
(vedle ordinace
prakt.lékařů)

KONTAKT:
775 647 800
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

ELEKTROINSTALACE

WELLNES
HOTELU ASTRA
Hotel Astra
Srby 184
273 02 Tuchlovice

Bazén s vířivkou
Sauna
Masáže
Restaurace
Vinárna
Tenisový kurt
kurt
Volejbalový kurt

BEKIVO
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

Nově v HOTELU ASTRA:
Pořádání svatebních obřadů a hostin,
zastřešený venkovní altán s ohništěm,
zahrádka pro cyklisty

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)

Kulturní zařízení města Stochov – DŮM KULTURY
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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 ČERVEN 2008

Neděle 1.6. DEN DĚTÍ
odpoledne plné zábavy a her, skákací hrad, občerstvení,
koncert skupiny MUSTANGOVÉ, minidisko a soutěže o sladké
ceny
Mírové náměstí Stochov od 14,00 hodin, bez vstupného.
V případě nepřízně počasí se program uskuteční v DK Stochov.
Děkujeme MÚ Stochov, paní starostce Ing. S Fišerové, radním a
zastupitelům města za podporu této rodinné akce. Akci spolupořádá OS Kamarádi Stochov.

4.6.

Koncert ZUŠ Stochov

Velký sál DK

od 16,00 hod.

Vstupné dobrovolné

Středa 4.6. Divadlo v přírodě!
Divadlo POST SCRIPTUM Gong Praha uvádí:
VÍC BEZVA UŽ TO BEJT NEMŮŽE ...
Výpravná úsměvná hra – volný přepis románu E. Batese podle
divadelní dramatizace Lili Šafaříkové napsal a režíruje Jan Říčař.
Motto: Doma je doma, domov je vždycky pěknej. Když se chci
napít, tak se napiju – ať se země pootočí nebo ne!

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC ČERVEN 2008
Úterý 3.června * AŽ NA KREV *
Premiéra amerického širokoúhlého filmu je napínavé drama
z období ropného boomu v Kalifornii. V hlavní roli D.D. Lewis.
Vstupné: 76 Kč * 158 min. * České titulky * Mládeži nepřístupno

Pátek 6.června * ... A BUDE HŮŘ *
Premiéra českého černobílého filmu podle kultovní undergroundové knihy Jana Pelce, v režii Petra Nikolaeva.
Vstupné: 64 Kč * 84 min. * Česky mluveno * Mládeži nepřístupno

Středa 11.června * TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA *
Premiéra české filmové komedie na motivy jednoho
z nejoblíbenějších českých televizních seriálů Fan Vavřincové.
Vstupné: 76 Kč * 90 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Pátek 13.června * ÚHEL POHLEDU *
Premiéra amerického širokoúhlého filmového thrilleru je akčním
příběhem, jak odhalit pravdu o pokusu o atentát na prezidenta
USA.
Vstupné: 76 Kč * 90 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Neděle 15.června * HRANICE SMRTI *
Premiéra francouzského širokoúhlého filmového hororu. Podívaná jen pro silné žaludky ! Filmový masakr, krutá podívaná, drama začíná ...
Vstupné:66 Kč*108 minut *České titulky*Mládeži do 18 let nepřístupno

Přírodní areál za budovou DK od 20,30 hodin. Vstupné 40,-. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční
ve velkém sále DK Stochov

Středa 18.6. Jiří Mazánek
KONCERT RELAXAČNÍ HUDBY
Zastavení v čase, zajímavé hudební nástroje a povídání.
Večer na uklidnění a nabrání nových sil.
Malý sál DK Stochov od 19,00. Vstupné 50,-

Divadlo Luna Stochov hraje 5.6. Kladno klub
Stodola – zámecká zahrada, 7.6. ve Vinařicích u Kladna,
27.6. Luxemburg,

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; www.divadloluna.cz

Středa 18.června * U MĚ DOBRÝ *
Premiéra české širokoúhlé filmové komedie podle scénáře
Petra Jarchovského a v režii Jana Hřebejka.
Vstupné: 76 Kč * 102 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Pátek 20.června * KULIČKY *
Premiéra české filmové komedie o drobných vydíráních,
o schopnosti se obětovat pro vysněný cíl, o sexu ve službách ...
Vstupné: 64 Kč * 75 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Středa 25.června * NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE *
Premiéra americké filmové komedie s Jackem Nicholsonem a Morgenem Freemanem v hlavních rolích.
Vstupné: 62 Kč * 97 min. * České titulky * Mládeži přístupno

Pátek 27.června * BLÁZNOVO ZLATO *
Premiéra americké romantické filmové. komedie je příběhem dobrosrdečného surfaře, který se stal hledačem
pokladů.
Vstupné: 66 Kč * 112 min. * České titulky * Mládeži přístupno

Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin.
Nedělní dětská představení se v měsíci červnu nekonají !Program našeho kina najdete

na internetové adrese: kina.365dni.cz
Informace o kultuře ve Stochově:
www.stochov.cz

