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Okénko pro motoristy
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Sport

8 -10

Inzeráty

11

Kulturní zařízení

12

21.11. 2007 od 19,00 hod.
v Domě kultury Stochov
Komedie s detektivní zápletkou
o čtyřech podobách lásky. Čtyři
pohledy do světa zamilovaných,
okouzlených, podvádějících i podváděných. O lásce laskavé, vášnivé,
vražedné a překvapující. Vzájemné
střety těchto vlastností samozřejmě
přinášejí mnoho humoru. Francouzská hra a výborní čeští herci
slibují duchaplnou a svěží zábavu.

Vstupné: 250,-Kč
V předprodeji: 180,- Kč

DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 2007
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

5.11.
6.11.
7.11.
8.11.
9.11.

*GARFIELD 2*
*V TOM DOMĚ STRAŠÍ*
*NOC V MUZEU*
*AUTA*
*DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA*

Pro děti jsou připraveny oblíbené soutěže o věcné ceny. Začátky všech představení jsou
v 16,00 hodin. Jednotné vstupné : 10 Kč.
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ÚZEMNÍ PLÁN

8. ZM STOCHOV

Ing. Stanislava Fišerová
starostka města Stochov
J. Šípka 486
273 03 Stochov

Tel. fax 312/651 243, 312/651 266
stochov@stochov.cz
IČO: 00 23 49 23

Č.j.MÚ/422/18107/DL
Stochov 18.10. 2007
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13.9. 2007 odsouhlasilo vypracování územního plánu pro
k.ú. Stochov, Honice, Čelechovice.
Žádám vás k předložení námětů a zařazení využití svých pozemků do územního plánu. Vaše písemné návrhy předložte Městskému úřadu ve Stochově do 30.11. 2007.
S pozdravem
Ing. Stanislava Fišerová
starostka města

STAROSTKA MĚSTA STOCHOVA

svolává
dle Zákona o obcích

8. zasedání zastupitelstva města,
které se sejde ve čtvrtek 22. listopadu 2007 od 18.00 hodin
v zasedacím sále MÚ Stochov, 3. patro.
Program:
1.

Kontrola usnesení

2.

Zprávy z Rady města Stochov

3.

Převody nemovitostí–IMOS a.s.,
Středočeský kraj p.č. 705/6 a 705/7

4.

Prodej bytových jednotek v čp. 536

5.

Městská policie

6.

Technické služby s.r.o.

7.

Novela OZV o místních poplatcích

8.

Různé

9.

Diskuse
Ing. Stanislava Fišerová
starostka města

Starostka zve na jednání ZM všechny obyvatele města.
Toto zasedání zastupitelstva města je veřejné a účast členů zastupitelstva města je povinná.
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STOCHOVSKÁ THÁLIE 2007

Ve dnech 11. – 14. října 2007 proběhl 9. ročník divadelního festivalu Stochovská Thálie 2007 a já se
ptám jednoho z hlavních organizátorů, Luboše Fleischmanna, na dojmy po skončení akce.
Letošní ročník skončil, jak jste spokojen s jeho průběhem?
Domnívám se, že letošní Thálie byla velmi úspěšná.
Především mám radost z té úžasné divácké návštěvnosti, což je
samozřejmě úplně nejdůležitější. Permanentní vstupenky byly
vyprodány již týden před zahájením festivalu, a to bylo pro nás
úžasné zjištění. Průměrně každé představení navštívilo 330 diváků! Poslední představení dokonce zhlédlo 400 diváků! Důležitý
je samozřejmě zájem institucí a firem o podporu festivalu. Moc
děkuji Městu Stochov, paní starostce Fišerové, Středočeskému
kraji, panu hejtmanovi Bendlovi a dalším sponzorům. Především
pak firmám Nativel k.s. a Štěpánek Auto. Dík patří i zastupitelům našeho města za velkou podporu.

Organizace probíhala bez problémů?
Vždy se najde nějaký malý problém, ale musím říci,
že vše jsme zvládli ku prospěchu festivalu. Letos nám trochu
zkomplikoval organizaci německý soubor, který narychlo svou
účast odvolal, a tak jsme museli najít náhradu. To se díky obětavosti Rádobydivadla Klapý podařilo a program tedy byl úplný.
Naopak jsme se přesvědčili, že i „krizové situace“ jsme schopni zvládnout. A já bych tímto chtěl poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se zasloužili o zdárný průběh Thálie 2007. Především pak vedoucímu Kulturního zařízení města Stochov, Tomášovi
Barochovi a jeho týmu, protože spolupráce s ním je naprosto profesionální a na druhou stranu lidská a bezproblémová. Domnívám se, že máme na čem stavět.

Pojďme k festivalu samotnému. Jaká představení se setkala s největší odezvou?
To se nedá takto říci. Každé mělo své kouzlo, svou kvalitu, své diváky. Vždy vybíráme plánovitě představení, která diváky
zaujmou. Velký úspěch mělo příbramské divadlo a jejich „Jak jsem vyhrál válku“ s Daliborem Gondíkem a Otakarem
Brouskem. Herce to moc bavilo, byli velmi spokojeni, jak diváci reagovali a opravdu si to užívali. Nedělní „A do pyžam“ s Jiřím
Langmajerem bylo také přijato velmi dobře a mám velkou radost z úspěchu stochovské premiéry komedie
„Ach, ta něha našich dam!“.

A to se právě chci zeptat. Jak jste jako režisér spokojen s premiérou?
Naprosto. Zkoušeli jsme tvrdě, ale s radostí a vyplatilo
se. Podle ohlasů jsme snad nezklamali a předvedli jsme,
že umíme dělat dobré divadlo. Jsem na děvčata hrdý, protože opravdu nic nepodcenila a v den premiéry byla úplně
v pohodě. Už jsme moc potřebovali odehrát premiéru,
protože teď nás čeká hraní po různých místech v České
republice. Moc se těšíme, máme nasmlouvaná představení
v Lounech, Bechyni, Kutné Hoře, Praze, Rakovníku a na
dalších místech. V březnu nás čeká krajská přehlídka a tam
chceme uspět. Děkuji však především všem divákům, kteří
přišli, protože vytvořili neopakovatelnou atmosféru.
A to je velká vzpruha do další práce!

Co chystáte dál?
Začneme zkoušet jednu konverzační komedii, ještě ale
neřeknu název, protože nejprve s tím seznámím soubor.
V každém případě je to hra veselá a v rámci desátého ročníku Thálie bychom tímto kusem chtěli zaujmout a pobavit.

Příští rok bude 10. ročník Stochovské Thálie, bude nějaké překvapení?
V první řadě již mohu oznámit termín festivalu. Proběhne ve dnech 15. – 19. října 2008. Protože to je malé jubileum, bude Thálie výjimečně trvat již od středy. Vše je však
závislé na financích, ale mohu snad prozradit, že v plánu
máme opravdu hvězdná představení! Jak profesionální, tak amatérská. Kromě toho bude živo i mimo Dům kultury, tedy Stochov
bude žít divadlem i na náměstí a v přilehlých ulicích... Model však zůstane stejný, neboť je osvědčen. Tím samozřejmě myslím
i permanentní vstupenky, u nichž sice dojde k drobné úpravě, ale ku prospěchu věci. Proto doporučuji všem zájemcům o ně, aby
jejich koupi nenechávali na poslední dny, ale naopak si je opatřili co nejdříve. Předprodej zahájíme opět již v červenci 2008!!!
(Za rozhovor děkuje Jan Houžvic)
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KAMARÁDI
Otevření nové klubovny Kamarádů

Otevřením nové klubovny Kamarádů v životě členů sdružení
Kamarádi a našich sympatizantů přišel opět jeden veliký zlom.
V sobotu 6.10. jsme otevřeli novou klubovnu, která je rozšířením
té původní. Naše volnočasové centrum se tak rozrostlo
o další dvě místnosti, jednu pracovní, se stoly a židlemi, kde
mohou děti kreslit, vyrábět a vytvářet a jednu odpočinkovou,
hrací a relaxační.Tuto klubovnu jistě ocení děti i maminky z mateřského centra Vendelín. Pro všechny ve sdružení jde o krok
opravdu významný, protože nyní může v našem centru probíhat
několik kroužků současně a to vyřešilo například problém se
schůzkami Mláďátek a Klikařů, což jsou oddíly mladších a starších školních dětí, jež probíhají ve stejný čas v pátek odpoledne.
Nová klubovna ale poslouží i oblíbenému výtvarnému kroužku,
výrobky dětí, které do něj docházejí, již v sobotu zdobily stoly
nových prostor.
Novou klubovny bychom neotevřeli bez podpory našich sponzorů: města Stochov, které nám poskytlo potřebné prostory
a spolupodílelo na financování rekonstrukce a nového vybavení,
Středočeského kraje, jehož grant nám poskytl potřebné finance
na provoz nových i stávajících kroužků, firem Nativel, Potraviny
Uhlířová a dalších. Další, komu patří veliký dík, jsou vedoucí a členové sdružení Kamarádi a jejich blízcí, kteří otevření nové
klubovny věnovali spoustu volného času a nezalekli se úkolů, které na ně ještě čekají. Dále bychom rádi poděkovali všem, kteří
našemu sdružení fandí a podporují nás, například účastí na našich akcích (Pohádkový les, Pexesiáda, Živý Betlém, Maškarní ples
pro dospělé, Den Země...). A samozřejmě velký dík patří dětem, bez kterých by Kamarádi nebyli tím, čím jsou a naše snažení
by ztratilo smysl. Děkujeme všem za přízeň a doufáme, že otevření nové klubovny zlepší kvalitu aktivit, které nabízíme.
Slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho členů sdružení Kamarádi, dětí, rodičů a pozvání přijala i paní starostka
Ing. Fišerová, která klubovně popřála hodně štěstí a dětem spoustu hodin šťastně strávených v nových prostorech. Pro děti bylo
připraveno občerstvení a Dětská herna, tentokrát trošku netradičně ve formě her, které znají děti přihlášené do některého z kroužků. Mohly si tak na vlastní kůži vyzkoušet, jak bude nová klubovna fungovat a co všechno se v ní dá dělat. Nutno dodat, že jsme
nepostřehli žádné negativní reakce:-).
Tímto jsme ale neusnuli na vavřínech, již teď pro Vás připravujeme tradiční listopadové zápolení v pexesu - Pexesiádu, Živý
Betlém a pro dospělé už třetí ples.O všem Vás budeme průběžně informovat.
Příjemný podzim přejí Kamarádi.
Věra Fraitagová

Pexesiáda
V letošním roce se uskuteční již 5. ročník tradiční Pexesiády. Už během prázdnin mě děti zastavovaly a chlubily se, že trénují
hraní pexesa, aby mohly přehrát Káju Vandělíka. Kája se stal naším zatím jediným králem Pexesa. Nikomu se ho dosud nepodařilo porazit. O to větší bude motivace v letošním jubilejním ročníku.
Takže pilně trénujte a přijďte v neděli 25. listopadu do foyaru kina na Pexesiádu. Pro vítěze bude opět připraven Pexesový
dort a pohár pro krále Pexesa.
Soutěžit se bude v několika kategoriích a do hry se můžou zapojit úplně všichni – od malých dětí až po dospělé. Jako obvykle
bude mimo hlavní soutěž probíhat turnaj rodinných družstev a miniturnaj předškoláčků.
A pokud náhodou vypadnete ze soutěže hned na začátku, nevadí. Pro všechny bude připravena minidiskotéka DJ Wonta.
Věřím, že se budete všichni dobře bavit.

Výstava Betlémů
I v letošním roce se uskuteční Výstava Betlémů. Výstava se uskuteční od 12. resp. 13. prosince do 16. prosince 2007
v Minigalerii na náměstí. Opět budeme soutěžit o nekrásnější stochovský Betlém.
Své výtvory do soutěže můžete nosit buď každé pondělí na výtvarný kroužek do klubovny Kamarádů nebo 10. prosince
od 17 do 18 hod. do minigalerie. Pokud se ani jeden termín nebude vyhovovat, tak mě můžete kontaktovat na č. 723 515 387
a domluvíme se. Betlémy označte jménem, věkem a napište z jakého materiálu jsou vyrobeny.
Těším se a přeji hodně krásných chvil při tvoření.

Živý Betlém
Stochovský Živý Betlém se stal nedílnou součástí předvánočního dění v našem městě. Na tom letošním se už pilně pracuje
a věříme, že se Vám bude líbit stejně jako ty předchozí. Rádi Vás uvítáme v neděli 16. prosince 2007 od 16 hod. na náměstí pod
vánočním stromem.
Přijďte se s námi přenést o 2000 let zpět do dalekého Betléma…

Více informací o dění v Kamarádech naleznete na www.kamaradistochov.cz ; své náměty a dotazy směřujte
na kamaradi.stochov@seznam.cz.
Sylva Filipová
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INFORMACE

Platí vám občanka? Datum na průkazu nerozhoduje!
Praha - Když si půjdete příští rok na poštu pro dopis, může vás čekat nepříjemné překvapení. Občanský průkaz, který podle
údaje na zadní straně platí, už může být ve skutečnosti několik měsíců prošlý.
Na řadě průkazů vydaných do konce roku 1998 je totiž uvedeno, že jejich platnost končí až v průběhu roku 2008. Lidé, kteří
mají povinnost tyto občanky vyměnit za nové, ale často netuší, že ministerstvo vnitra požaduje výměnu těchto průkazů totožnosti
do konce letošního roku.
V tomto případě rozhoduje datum vydání, ne datum platnosti, potvrzuje Vladimír Řepka z tiskového odboru ministerstva
vnitra.

Prošlá občanka? Hrozí pokuta.
Špatně informovaný občan se tak může dostat do nesnází: bez platné občanky nemůže třeba žádat o půjčku v bance nebo dostat
na poště doporučený dopis. Navíc ho mohou potkat i peněžní tresty.
JAK SI VYMĚNIT OBČANKU
1.
O novou občanku musejí lidé zažádat nejdéle měsíc před vypršením platnosti starého průkazu. Lhůta pro její vydání
je totiž 30 dní
2.
Pokud si občan nestihne podat žádost včas, může dostat pokutu až 10 tisíc korun
3.
Žádosti se podávají u obecních úřadů s rozšířenou působností, popřípadě u matričních úřadů
4.
Na úřadě musí občan předložit vyplněnou žádost o průkaz, případně doklady, které ověřují údaj, který si chce občan nechat do průkazu vepsat a jednu fotografii
V další fázi výměny přijdou na řadu občanky vydané do 31. prosince 2003 - tedy poslední průkazy bez strojově čitelných
údajů. Zmizet musí nejdéle do konce roku 2008. Výjimku mají senioři, kteří se narodili před rokem 1936 - jich se výměna průkazů totožnosti netýká.
Ti, kteří mají nový typ občanky, se už podle údajů ministerstva mohou spolehnout na datum uvedené na průkazu.

Do Chorvatska raději s pasem
Na nové "zelené" občanky mohou lidé cestovat po Evropské unii nebo třeba do Chorvatska. Oblíbená destinace českých turistů
zavedla toto jednostranné opatření kvůli podpoře cestovního ruchu.
Chorvatsko patří mezi nejpopulárnější destinace českých turistů. Ministerstvo zahraničí ale varuje, že Chorvatsko nepatří mezi
členské země Evropské unie a Češi by s sebou měli pro jistotu vozit i pas. Při pohybu v unijních zemích by žádná rizika hrozit
neměla.
Po vstupu Česka do schengenského prostoru na konci letošního roku odpadnou našim občanům v zemích Unie veškeré hraniční kontroly a občanky s pasy budou plnit jen funkci dokladů totožnosti. Oba tyto průkazy by přitom měly mít stejnou váhu.
Občanku nebo pas člověk potřebuje, aby prokázal svou totožnost, například v situaci, kdy se stane dopravní nehoda. Prokazování
totožnosti funguje podobně jako v České republice i v ostatních členských státech EU," vysvětluje Petr Vorlíček z ministerstva
vnitra.
Pokud lidé cestují s dětmi, neměli by na občanské průkazy spoléhat. Rodiče v nich totiž mají uvedené pouze rodné číslo dítěte,
což je identifikační údaj, který nemusí být v jiných státech srozumitelný. Pro rodiče už také neplatí možnost vpisovat si své
potomky do pasů.

Dobrovolnické centrum Kladno hledá nové dobrovolníky do programů
•

SENIOR ( působení dobrovolníků v DD Kladno )

•

DOBROVOLNÍCI V NEMOCNIČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

•

OTEVŘENÁ HODINA (doučování dětí na Magistrátu města Kladna )

•

PES KAMARÁD ( působení dobrovolníků s pejsky v nemocničních a školních zařízeních )

•

DOBROVOLNÍCI V DĚTSKÉM DOMOVĚ ( NA KLADNĚ I STOCHOVĚ )

•

A do volnočasového programu s dětmi PĚT P ( který se tento rok připravuje )

Máte-li zájem a čas, nebo potřebujete-li praxi ke studiu a chcete se věnovat práci s lidmi, budeme moc rádi, když se připojíte
k našim dobrovolníkům, kteří již od roku 2002 nezištně pracují pro „Úsměvy druhých“. Pro bližší informace můžete volat
na tel.číslo 312 660 139 nebo 774 333 206, případně nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese dckladno@seznam.cz
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PODĚKOVÁNÍ

Zásahová akce TS Stochov
25. října musela plošina
Technických služeb zasahovat u kina, kde vylezl toulavý
kocourek až do špičky zde
rostoucí tůje a tam žalostně
mňoukal. Záchranná operace
se zdařila a kocourek našel
nový domov u malé přihlížející holčičky.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městskému úřadu
a paní Ing. S. Fišerové za blahopřání k mým narozeninám.
Jaroslava Dandová
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově
a paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové
za gratulaci a dárky k mým 70. narozeninám.
Růžena Isteníkoivá
Dovolte mi, abych poděkoval městskému
úřadu a starostce města za gratulaci k mým
narozeninám.
Josef Hercl
Děkuji městskému úřadu a paní starostce
Ing. S. Fišerové za milé blahopřání a dárky
k mým narozeninám.
Š. Dobešová
Děkuji městskému úřadu, starostce
Ing. Stáně Fišerové a všem těm, kteří mně
k mému životnímu jubileu blahopřáli a děkuji
za dárky, které jsem obdržela.
Miroslava Matějovská
Děkuji touto cestou paní starostce
Ing. Stanislavě Fišerové, celému Městskému
úřadu ve Stochově, Svazu tělesně postižených
a všem mým blízkým a známým za projevené
blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Marie Všetečková

TRUHLÁŘSTVÍ
Václav Šindela
K. Lhotáka 45
273 03 Stochov
Výroba nábytku: dveře,
kuchyně apod. více info

na telefonu 737 742 162

Srdečně děkuji Městskému úřadu ve Stochově a paní starostce Ing. Stanislavě
Fišerové za blahopřání k mým narozeninám.
Michal Janeje
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě
Fišerové a městskému úřadu za blahopřání
k narozeninám.
Vladimír Koula
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OKÉNKO PRO MOTORISTY
Kde měřit hloubku dezénu na pneu?

Vážená redakce,
brzy budu přezouvat kola na zimní pneumatiky. Mám jedny starší doma od loňska
a chtěl jsem se zeptat, jaký minimální vzorek musí zimní pneumatika mít. A ještě jeden
dotaz. Moje pneumatiky nejsou sjeté rovnoměrně, kde se tedy má hloubka dezénu
měřit? Musí být hluboká na okraji stejně jako uprostřed? Děkuji za odpověď.
Michal Šimůnek, Praha.
Minimální povolená hloubka dezénu zimních pneumatik je v České republice stejná
jako u letních plášťů, tedy 1,6 mm. Odborníci ale doporučují používat zimní pneumatiky
s hloubkou dezénu větší než 4 mm. Plášť' s menší hloubkou dezénu totiž ztrácí podstatnou část svých specifických vlastností - hlavně záběr a brzdění na sněhu. Pokud tedy máte zimní pneumatiky na konci životnosti, raději se nevydávejte nikam do hor. Mohli byste
toho litovat. A jak měřit hloubku dezénu? Podle Jana Pokorného z Ministerstva dopravy musíme na pneumatice najít takzvané
indikátory opotřebení. Jsou na hlavní dezénové drážce.
"Hlavními dezénovými drážkami v pneumatice jsou drážky opatřené indikátory opotřebení, na boku je zkratka TWI, která
značí, kde se značky nacházejí. V místě značky musí být hloubka dezénu minimálně 1,6 mm. Na částech, které jsou mimo
hlavní dezén, musí být drážka viditelná, ale už nemusí plnit podmínku 1,6 mm."
Znovu ale doporučujeme - pokud chcete plnohodnotnou zimní pneumatiku i třeba do sněhu, je lepší mít hlubší dezén než 1,6
mm, a to alespoň 4 mm.

Konec odstavených vraků na Stochově?
Vážená redakce,
měl jsem starou škodovku, která už dosloužila a já ji dal kamarádovi na náhradní díly.
Když jsem ji ale šel na úřad trvale odhlásit z provozu, požadovali ode mě potvrzení o ekologické
likvidaci. Jinak mi prý auto neodhlásí. Jak mám ale auto zlikvidovat, když ho do šroubku rozebral
soused? Jak takovou situaci řešit? Je opravdu nutné auto sešrotovat, aby ho bylo možné odhlásit?
Co kdybych si ho chtěl nechat? Třeba jako vzpomínku nebo právě na náhradní díly?
Děkuji. Michal Zvědavý, Stochov.
Podle zákona opravdu musíme při trvalém odhlašování auta předložit potvrzení o ekologické likvidaci. Auto prostě odvezeme na autovrakoviště, kde by nám ho měli zdarma převzít a zlikvidovat.
Následně vydají potvrzení a hurá na úřad. Kdo by si chtěl nechat auto na náhradní díly nebo třeba
vystavit na zahradě, protože za těch třicet let k němu získal určitý vztah, má smůlu. To potvrzuje
i Jan Pokorný z Ministerstva dopravy:
"Současný zákon, který koresponduje se směrnicí o vozidlech s ukončenou životností, má za cíl,
že veškerá vozidla, která se trvale vyřazují z provozu, musí být z hlediska likvidace podchycená.
Když se někdo neřízeným způsobem, tedy sám, rozhodne, že vozidlo zlikviduje, porušuje zákon.
Ten říká, že vozidlo musí být odevzdáno do pověřeného sběrného místa, které mu vystaví příslušný certifikát."

Pokud chcete použít nějaké díly z vašeho starého auta, klidně si je vymontujte. Ale počítejte s tím, že za likvidaci
neúplného auta už na vrakovišti budete muset zaplatit.
"Vozidlo, které není předáno úplné, už není převzato bezplatně a úkon zpoplatněn. Druhá možnost je taková, že vůz odevzdám
a následně si od sběrného místa vybrané díly odkoupím zpět - tedy právě řízeným způsobem."
Bez potvrzení o ekologické likvidaci auto oficiálně trvale neodhlásíte. Dlužno říct, že to není nějaký úřednický výmysl, který
by měl znepříjemňovat lidem život. Kdyby takové nařízení nebylo, určitě by kolem silnic přibylo opuštěných odložených vraků,
a to přece nechceme.
Zákon se Vám může zdát příliš přísný.Jistě ale víte, že každá výjimka dává prostor k obcházení zákona.
Situace v našem městě se výrazně zlepšila poté, co Městská policie monitoruje komunikace v majetku města. Pokud se Vám
bude zdát, že některý vrak stojí na komunikaci příliš dlouho, uvědomte si, že není někdy jednoduché najít vlastníka. A bez toho nelze vrak odstranit. Můžete též zavolat na Městskou policii nebo na adresu redakce. Rádi si ho vyfotíme.
(Připravil HoJ – zdroj Internet)

SLUŽBA PRO STOCHOVSKÉ SENIORY
Dům s pečovatelskou službou nabízí všem seniorům Stochova, Honic
a Slovanky roznášku obědů, nákupu zboží v místních obchodech, praní prádla a jiné služby dle
domluvy na telefonu 604 401 167 paní Vilímová.
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TENIS

SPORT VE ZKRATCE

Letní tenisová sezóna již skončila.

KRÁTCE ZE SPORTU

Členové Tenisového klubu Stochov se rozloučili se sezónou již tradičním
závěrečným turnajem „Závěrečná Cup“ ve zkrácených hrách. Během turnaje
se opékalo selátko. V turnaji zvítězil Roman Žák, když ve finále po boji
přehrál Romana Klusáka 3/2.
Z výsledků: čtvrtfinále: Roman Žák – Ondřej Pejša 2/1, Michal Paták –
Karel Klusák 2/1, Roma Klusák – Lubomír Antoš 2/0, Petr Paták –
Kateřina Sodovková 2/0, semifinále: Roman Žák – Michal Paták scr.,
Roman Klusák – Petr Paták 3/0, finále. Roman Žák – Roman Klusák 3/2.

STOLNÍ TENIS (mk) - 6. října se stochovský Karel Vandělík zúčastnil v Lánech přeboru žactva Budečské župy sokolské a obsadil
mezi staršími žáky pěné čtvrté místo.
FOTBAL (be,mv) - Výsledky dorostenců:
Stochov – Libušín 3:3 (Baratínský 2, Douša),
Stochov – Tuchlovice 2:1 (Moravec, Douša),
Velká Dobá B – Stochov 1:5 (Baratínský 3,
Řezanka, Bečvář), Stochov – Hostouň 2:3
(Baratínský 2), Smečno – Stochov 2:4 (Volf 2,
Baratínský 2). Výsledky mladších žáků: Stochov – Sn Kladno 3:0, Stochov – Smečno 9:0,
Stochov – Sparta Kladno B 10:0 (Minichthaler
6, Jungmann 4), SK Kladno C – Stochov 3:2
(Minichthaker 2). Výsledky přípravky: Stochov – Libčice 0:7, Brandýsek – Stochov 5:0,
Stochov – SK Kladno A 1:16, Bratronicko –
Stochov 2:1, Stochov – Unhošť 0:10, Kročehlavy – Stochov 10:12. Výsledky mladší
přípravky: Švermov – Stochov 3:3, Stochov –
Tuchlovice 0:4, Sn Kladno – Stochov 1:1,
Stochov – Brandýsek 16:0.
STOLNÍ TENIS (mk) – V sobotu 27. října
se v sokolovně uskutečnil první turnaj pro
neregistrované hráče za účasti jedenácti
příchozích. Konečné pořadí: 1. T.Krejčí,
2. J.Hudeček, 3. J.Husák, 4. P.Moravec,
5. Z.Rohlíček, 6. Z.Zaspal st., 7. R.Žák,
8. Z.Černý, 9. R.Bílý, 10. H.Machková,
11. D.Bulušková.

Tenisový klub Stochov zakončí rok 2007
„Slavnostním večerem stochovského tenisu“
31.listopadu ve foyeru Domu kultury ve Stochově,
kde budou předány ceny nejlepším hráčům
klubu za rok 2007.
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 11/2007 bylo vydáno ve Stochově dne 8.11. 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.

ŠIPKY (be) – 27. října
se ve Fotbal clubu uskutečnil
turnaj v criketu s následujícími výsledky: 1. M.Bosák, 2. Fejsák,
3. Kára, 4. P:Bosák, 5.-6. Křížková,
A.Jůzl, 7.-8. Zajíc, Hořejší
(Praha), 9. Šlégr (Řenčováci).

SPORT
HOKEJBALISTÉ POŘÁD V EXILU
(be) – Nový ročník mistrovských bojů v kladenské okresní hokejbalové
lize zahájil v polovině září celek HbC Stochov. V prvním kole na něj čekal
volný los, ve druhém podlehl v poměrně vyrovnaném utkání Falconu Kročehlavy a poté se konečně dvakrát představil na „domácí“ půdě
v novostrašeckém exilu Na kocourku a v obou utkáních zvítězil. Vysoko
zdolal Cvrčovice, s rezervou slánského Likatronicu už to byl opět vyrovnaný boj. V prvním říjnovém víkendu si stochováci v předehrávce 6. kola
zajeli do Kladna pro nářez od kročehlavského Narka – i když se po první
třetině mohlo zdát, že zápas bude vyrovnaný, v dalších dvou nenechali domácí nikoho na pochybách, kdo je na hřišti pánem. V další předehrávce
(7. kolo) si stochovští opravdu smlsli na buštěhradských Rytířích, kterým
nasázeli sedmnáct branek, ale den poté v řádném pátém kole si proti
unhošťským Kozlům ani necvrnkli a prohráli s nulou. V dalším kole přišla
útěcha v podobě vítězství nad kladenským Extrémem, ale vzápětí další studená sprcha od kladenské Sparty, která má domovské hřiště rovněž
v Novém Strašecí. Ta si zajistila hned v první třetině šestibrankový náskok
a přestože dvě další třetiny znamenaly vyrovnanou bitvu, náskok Sparty už
se stochovákům zlikvidovat nepodařilo. Tým se zatím pohybuje v dolní
polovině tabulky, ovšem drží kontakt s týmy, které by měly bojovat o účast
v play-off.
Výsledky prvních sedmi kol: Falcon Kročehlavy - HbC Stochov 8:5
(Pártl, J.Beran, Houska, Smital, Milota), HbC Stochov – Cvrčovice 8:1,
HbC Stochov - Likatronic Slaný B 6:4 (Pecinovský, Kedroň, Houska,
Kuděj, Prokop, Navrátil), Narko Kročehlavy - HbC Stochov 14:1 (J.Beran),
Rytíři Buštěhrad - HbC Stochov 1:17, Kozel Unhošť B - HbC Stochov 4:0,
HbC Stochov - Extrém Kladno 4:1, NFC Sparta Kladno - HbC Stochov 8:1
(Pecinovský).

VÍTĚZNÉ ZAHÁJENÍ
(mz, be) – Jak jsme již předeslali v minulém čísle, sehráli stochovší
šachisté v prvním kole nového ročníku regionálního přeboru utkání na domácí půdě. Jen to nebyly Kolešovice, jak jsme mylně informovali, ale
Řevnice, za což se čtenářům omlouváme. Nicméně hned první střetnutí přineslo stochovákům radost v podobě vítězství, poprvé od sezóny 2003/2004.
Zápas se vyvíjel pro domácí velmi dobře od začátku, po dvou a půl hodinách hry vedli 3.5:0.5, poté hosté překvapeni dosavadním nepříznivým vývojem začali více riskovat a nakonec podlehli přijatelným dvoubodovým
rozdílem. Největší překvapení je čekalo hned na první šachovnici, kde nová
posila Vlk (dřív už ale na Stochově hrával) s nulovým ELO v klidu a pohodě získal první bod a nastartoval tak vítězné tažení domácích. Ve vyrovnané partii na druhé šachovnici stačilo soupeři Hornofa jeho jediné zaváhání
k zisku bodu pro hosty. Také na třetí šachovnici se odehrál vyrovnaný boj
a Kabát se se svým sokem rozešel smírně. Červenka na čtvrté šachovnici
od počátku stupňoval svůj tlak do dobré koncovky a soupeř po třech hodinách vzdal. Honzík na páté pozici udělal příliš mnoho chyb ve střední hře
a hostující hráč toho dokázal využít k zisku dalšího bodu pro hosty.
Na šesté šachovnici Tůma sice špatně zahájil a jen pomalu se dostával do
hry, ale mladý protihráč na štěstí nakonec začal chybovat a toho už zkušený
domácí borec dokázal využít k vítězství. Sedmá šachovnice přinesla opět
dělení bodů, když hostující hráč překvapil Zoulu velice nepravidelným
zahájením a tomu trvalo celou hodinu, než se vzpamatoval a dostal opět
do hry. Po zablokovaném středu a královském křídle se mu podařilo zablokovat i dámské křídlo a oběma nezbylo, než přistoupit na remis. Na poslední šachovnici Vataha svého protivníka dusil hned od začátku, ten na jeho
útok nenašel obranu, jeho král bez rošády zůstal ve středu hracího pole,
a tak mu nezbylo nic jiného, než vzdát.
Výsledek: ŠO Stochov – ŠK Řevnice 5:3 (Vlk 1, Hornof 0, Kabát 0.5,
Červenka 1, Honzík 0, Tůma 1, Zoula 0.5, Vataha 1).
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REKORDNÍ PORÁŽKA
SEBRANKY
(be) – Dvěmi porážkami a jedním vítězstvím zahájili futsalisté
Sebranky Stochov nový ročník
středočeského krajského přeboru. V prvním kole Hotel Kladno
v dramatickém boji Stochov těsně porazil, přestože ten prakticky
neustále vedl. Ale závěr patřil domácím, kteří
dvěma slepenými góly v závěru strhli vítězství
na svoji stranu a získali tak cenné tři body. Ve
druhém kole se situace úplně obrátila, utkání
s Katusicemi bylo opět dlouho vyrovnané (hosty
držel v naději gólman Verner) a domácí Stochov
o vítězství rozhodl až v samotném závěru, kdy si
zajistil vítězství dvěma góly v posledních dvou
minutách. Ve třetím kole hráli stochováci v Mladé
Boleslavi a dočkali se tam rekordní porážky. Dali
sice rychlou první branku, ale pak už jen přihlíželi
střelnici domácích, k neudržení byla zejména
dvojice Skramužský, Murárik, která zaznamenala
polovinu branek, vysokému vítězství přispěl i domácí gólman Janura, který v závěru svůj celek
několikrát podržel.
Domácí trenér Malibu Bílek to zhodnotil stručně: "K utkání s celkem, kterému jsme v loňské
sezóně dvakrát podlehli, jsme přistoupili zodpovědně od samého úvodu a soupeře jsme přehrávali
nátlakovou kombinační hrou. Navíc se k nám
v dnešním zápase přiklonilo i štěstí a spadlo nám
tam, do čeho jsme kopli. V poločase jsme hráče
upozorňovali na koncentraci a nepolevení z tempa, jako se nám to stalo před týdnem v zápase
s Omaskem. Týden stará historie se neopakovala
a náš náskok se navyšoval, takže se do hry dostali
i hráči z lavičky." Roman Klusák ze Sebranky
sice k utkání pro nemoc nenastoupil, ale stručně
se vyjádřil v tom smyslu, že máme sice dobré hráče do útoku, ale bránit se jim moc nechce. Vysokou porážku přičítá především nezodpovědné
obranné hře.
Výsledky: Hotel Kladno – Stochov 6:5 (3:4,
Ulman a Burle po 2, Holan), Stochov – Katusice
8:5 (2:2, Burle a Kedroň po 2, Kočí, K.Klusák,
Lichner, J.Pražák), Mladá Boleslav – Stochov
20:3 (10:1, Burle, Lichner, J.Pražák a jedna branka v naší síti byla vlastní).

KURZY ORIENTÁLNÍHO TANCE
STOCHOV - SPORTOVNÍ HALA
ÚTERÝ:
STŘEDNĚ POKROČILÍ:
18:30-19:30
MÍRNĚ POKROČILÍ:
9:30-20:30

ČTVRTEK
DĚTI : 17:30-18:30
ZAČÁTEČNÍCI : 18:30-19:30
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SPORT

ROZEHRÁNO I NA ZELENÝCH STOLECH

LÍTÁ TO SKVĚLE!

(mk,be) – Mistrovské boje začaly i na
zelených stolech, kde hráči místního
Sokola postavili do krajského přeboru
2. třídy dva týmy, o čemž jsme již referovali v minulém čísle. Oba týmy svá
vzájemná utkání předehrávaly, z obou
zápasů vyšlo vítězně áčko. A to pokračovalo v dobrých výkonech i v dalších
kolech, všechna čtyři říjnová utkání vyhrálo a bez ztráty bodu je jen díky horšímu skóre v tabulce na druhém místě za
Šanovem. Béčku se naopak příliš nedařilo, zvítězilo pouze v jediném utkání
se zatím posledním Sokolem Ořech
(pikantní na duelech s Ořechem je i to,
že v obou místech, tedy ve Stochově
i v Ořechu, působil jako kaplan a farář
známý spisovatel Jindřich Šimon Baar)
a zatím je v tabulce třetí od konce.
V posledních dvou kolech dostal v béčku za absentující Dejmkovou příležitost
mladík Velc a v posledním zápase se svého úkolu zhostil více než dobře.
Výsledky: Stochov B – Stochov A 7:11 (Dejmková 4, Vajcová 3, Jedlička
a Brouček 0 – T.Navrátil 3.5, Fencl, Janoušek a Karmazín po 2.5); Stochov A –
Stochov B 10:8 (předehrávka 12. kola, T.Navrátil 3.5, Fencl a Karmazín po 2.5,
Janoušek 1.5, - Vajcová 4, Jedlička 2, Brouček a Krejčí po 1); Sn Kladno – Stochov B 13:5 (Jedlička 3, Dejmková a Vajcová po 1, Brouček 0); TTC Kladno
C – Stochov A 4:14 (Fencl a Janoušek po 3.5, T.Navrátil a Karmazín po 3, WO
5); Sn Kladno – Stochov A 8:10 (Janoušek a Karmazín po 3, T.Navrátil a Fencl
po 2); TTC Kladno C – Stochov B 10:8 (Dejmková 3.5, Brouček 2, Vajcová 1.5,
Jedlička 1); Stochov B – Sport Kladno 7:11 (Jedlička 3, Vajcová 2, Velc
a Brouček po 1); Stochov A – Ořech 17:1 (T.Navrátil, Fencl a Karmazín po 4.5,
Janoušek 3.5); Stochov B – Ořech 12:6 (Vajcová 4.5, Jedlička 4, Velc 3,
Brouček 0.5); Stochov A – Sport Kladno 11:7 (Fencl a Karmazín po 3.5,
Janoušek 2.5, T.Navrátil 1.5).

(be) – V říjnu se v šipkařské středočeské
divizi hrála pouze dvě kola a oba naše
týmy – Pavouci A a B – jimi prošly bez
zaváhání a připsaly si další cenné body
do tabulky. Na tu je ostatně velice příjemný
pohled, protože oba celky opanovaly dvě
první příčky – áčko se šesti vítězstvími
a jedinou porážkou první, béčko s pěti vítězstvími, jednou remízou a jednou porážkou
(právě od áčka) druhou. V závěsu se ale stále
drží Trosky z Roztok, které sice ve Stochově
s áčkem prohrály, ale mají k dobru jeden zápas. V listopadu uvidíme áčko na domácích
terčích ve Fotbal klubu už jen jednou (s Marnou snahou Slaný 18. listopadu v 18 hodin),
stejně tak i béčko (s Řeporyjemi 11. listopadu ve stejnou dobu).
Výsledky: Pavouci A – Roztoky 8:6
(20:17), Libčice B – Pavouci B 6:8 (Fejsák
3.5, Lukáč 1.5, Soukup 1, A.Jůzl 0, Kára 2),
Řenčováci B – Pavouci A 5:9 (13:20), Pavouci B – Sport bar Kladno 12:2 (Fejsák,
Lukáč a A.Jůzl po 3, Kára a Soukup po 1.5).

ŘÍJEN SE MOC NEVYVEDL
(be) – První porážka v soutěži s Družcem jako
by předznamenala další výkony stochovských fotbalistů, kterým se příliš nedařilo ani v dalších zápasech. Hned další dvě utkání prohráli sice těsně,
ale s nulou (tři zápasy za sebou nedali ani gól),
v domácím klání s vedoucím celkem tabulky Přítočnem sice ještě v 60. minutě vedli 3:0, ale poté
se hosté zvedli, do konce utkání stačili vyrovnat
a moc nechybělo, aby si odvezli všechny tři body,
protože v poslední minutě trefili z trestného kopu
tyč. A aby toho nebylo málo, v posledním říjnovém kole si zajeli pro další porážku do Unhoště.
„Béčko“ má už na podzim dohráno, když
z posledních čtyř zápasů vytěžilo bod za domácí
remízu s posledním Svinařovem a všechny tři
za vysoké vítězství ve Velkém Přítočně. Mezitím však prohráli v derby v Kačici
a těsně doma s Dubím. Po nemastném neslaném podzimu budou přezimovat
na šesté příčce, tedy přesně v polovině startovního pole.
Výsledky: Stochov – Velká Dobrá B 0:1, Stochov B – Svinařov 3:3 (Honz,
Baratínský, Lavička), Kačice – Stochov B 4:1 (Lavička), Doksy B – Stochov
1:0, Stochov – Přítočno 3:3 (Brzák 2, Burle), Stochov B – Dubí 2:3 (Frolík, Plicka), Unhošť – Stochov 3:1, Přítočno B – Stochov B 1:5.

STŘEDOČESKÝ POHÁR
(be) – Dalšími sedmi turnaji pokračoval
v říjnu šipkařský Středočeský pohár
ve Fotbal clubu na 501 DO. A taky dodatečně přinášíme výsledky 14. turnaje tak, jak
jsme slíbili v předešlém čísle. 14. turnaj
(12.9.): 1. Fejsák, 2. Čorňak, 3. Hegyi
(všichni Pavouci), 4. P.Bosák (Řenčováci);
19. turnaj (3.10.): 1. Fejsák, 2. Čorňak,
3. L.Bosák (Řenčováci), 4. Faů (Pavouci);
20. turnaj (10.10.): 1. Fejsák, 2. Čorňak,
3. Vašíř (Pavouci), 4. Hegyi; 21. turnaj
(17.10.): 1. M.Bosák (Řenčováci), 2. Hegyi,
3. Fejsák, 4. Faů; 22. turnaj (24.10.): 1. Fejsák, 2. M.Bosák, 3. P.Bosák, 4. Čorňak;
23. turnaj (27.10.): 1. Fejsák, 2. M.Bosák,
3. Šlégr (Řenčováci), 4. Kára (Pavouci);
24. turnaj (31.10.): 1. Čorňak, 2. M.Bosák,
3. P.Bosák, 4. A.Jůzl (Pavouci); 25. turnaj
(31.10.): 1. M.Bosák, 2. Čorňak, 3. Fejsák,
4. P.Bosák. V průběžném žebříčku Středočeského poháru je následující postavení stochovských hráčů – muži: 3. Fejsák,
4. M.Bosák, 12. Čorňak, 36. L.Bosák,
47. P.Bosák, 55. Zajíc, 68. Faů, 74. Bolek,
79. A.Jůzl, 112. Slánička, 162. Vašíř,
163. Soukup, 194. Beran, 219. Benetka,
221. Burian, 246. Kára, 375. Fišer,
399. Týbl, 411. P.Jůzl a Lukáč, 424. Hoskovec, 429. Uhlíř, 451. R.Jůzl (celkem hodnoceno 498 hráčů); ženy: 20. Gordíková,
21. Winterová, 22. Šimková, 78. Křížková
(celkem hodnoceno 106 hráček).

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)

NEHTOVÁ MODELÁŽ
ZDOBENÍ NEHTŮ
MANIKÚRA, MASÁŽE
RUKOU, DEPILACE VOSKEM
Bohumila Macounová
Zahradní 502, 273 03 Stochov
tel.: 607 183 675
zajímavé ceny

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 LISTOPAD 2007

Pondělí 5.11. – pátek 9.11. zveme všechny děti i rodiče na
DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
Nejúspěšnější dětské a rodinné filmové tituly, před každým
filmovým představením soutěže o ceny. Program na plakátech
kina Stochov a www.stochov.cz, www.kamelot.cz, www.tyrs.cz,
www.kina.365dni.cz
Kino Stochov
od 16,00 hod.
Vstupné 10,-

Středa 7.11.

Divadlo Kapsa – O Růžence

Sobota 17.11. Taneční zábava s diskotékou Tomáše
Barocha.Široký výběr hudebních žánrů i občerstvení, překvapeod 20,00 hod.

vstupné: 50,-

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC LISTOPAD 2007
Pátek 2.listopadu * 23 *
Premiéra filmového thrilleru USA o totální temné posedlosti.
Vstupné: 66 Kč * 98 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Neděle 4.listopadu * SIMPSONOVI VE FILMU *
Premiéra animovaného sitcomu USA s vynikajícím českým dabingem.
Vstupné: 68 Kč * 85 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 2007
Pondělí
5.11.
*GARFIELD 2*
Úterý
6.11.
*V TOM DOMĚ STRAŠÍ*
Středa
7.11.
*NOC V MUZEU*
Čtvrtek
8.11.
*AUTA*
Pátek
9.11.
*DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA*
Pro děti jsou připraveny oblíbené soutěže o věcné ceny. Začátky
všech představení jsou v 16,00 hodin. Jednotné vstupné : 10 Kč.

Pátek 9.listopadu * GYMPL *
Premiéra české filmové komedie o studentech, učitelích, rodičích
a graffiti.
Vstupné: 76 Kč * 105 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Pondělí 12.listopadu *TRANSFORMERS *
Premiéra širokoúhlého akčního sci-fi filmu USA o skládacích
robotech.
Vstupné: 62 Kč * 144 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Středa 14.listopadu * MEDVÍDEK *
Premiéra české komedie Jana Hřebejka podle námětu Petra Jarchovského.
Vstupné: 76 Kč * 98 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Neděle 18.listopadu * KRVAVÁ SKLIZEŇ *
Premiéra filmového hororu USA o náboženských fenoménech.
Vstupné: 60 Kč * 99 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Středa 21.listopadu
TALISMANU *

*

MAHARAL

-

Úspěšná divadelní komedie s hvězdným obsazením –
Jana Brejchová, Jiří Ptáčník, Dana Morávková, Pavlína
Filipovská a daší. Režie Jan Kačer.
Předprodej 180,-

Sobota 24.11. Michalovi mazlíčci. Nový pořad
pro děti s MICHALEM NESVADBOU.
Velký sál DK

od 17,00 hod.

Vstupné 140,-

Neděle 25.11. PEXESIÁDA

Pohádkový muzikálek na motivy známé pohádky. Dopolední
představení pro školy.
Velký sál DK
od 8,00 – 13,00
Sobota 10.11. DĚTSKÁ DISKOTÉKA na závěr Dětského
filmového festivalu pro děti. Hraje Libor a hosté.
Foyer DK
od 17,00 hod.
Vstupné 30,-

ní, tombola.
Foyer DK

Středa 21.11. Čtyři pokoje do zahrady

TAJEMSTVÍ

Další ročník zábavného odpoledne pro děti. Společně
s OS Kamarádi Stochov. Hudební doprovod – minidiskoshow Dj Wonta.
Foyer DK
od 13,00 hod.
Pátek 30.11.Tenisový večer. Slavnostní vyhlášení
výsledků uplynulé sezóny, zábava. Uzavřená společnost.
Foyer 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 měsíčníkKamelot Kladno – též www.kamelot.cz

Premiéra českého dobrodružného filmu s prvky fantasy
o ukrytém pokladu.
Vstupné: 64 Kč * 100 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Pátek 23.listopadu * VRATNÉ LAHVE *
Divácky úspěšná česká filmová komedie Zdeňka a Jana
Svěráka.
Vstupné: 70 Kč * 95 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Pondělí 26.listopadu * FANTASTICKÁ ČTYŘKA
A SILVER SURFER *
Premiéra širokoúhlého akčního fantastického komiksu
USA, SRN a V.Británie.
Vstupné: 64 Kč * 92 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Středa 28.listopadu * E D I T H P I A F *
Premiéra širokoúhlého hudebního filmu Francie, Velké
Británie a ČR.
Vstupné: 62 Kč * 141 minut * České titulky * Mládeži
nepřístupno

Nedělní dětská představení :
Neděle 4.11. *POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ II.* pásmo – 71 minut
Neděle 18.11. *BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU* pásmo – 63 minut

Připravujeme na prosinec 2007 :
*NORBIT* *OKAMŽIK ZLOMU*
*CESTA BOJOVNÍKA* *KŘIŽOVATKA SMRTI 3*
*HVĚZDNÝ PRACH*
*KRÁLOVSTVÍ*

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

