NAŠE MĚSTO STOCHOV
infor mační měsíčník ročník XXX/2007

RŮŽE Z ARGENTINY

Cena 3 Kč

13.12. 2007 od 19,00 hod. Velký sál Domu kultury

UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:
VYDÁNÍ:
Vánoční zvyky
Přání

2

Městská policie
Poděkování

3

Kamarádi

4

Informace

5

Sport

12

6 –8

Inzeráty

9

Kulturní zařízení

10

Středa 12.12.2007
VÁNOČNÍ KONCERT
ZUŠ STOCHOV
Velký sál DK od 16,00 hod.
Vstupné dobrovolné

Neděle 16.12.
ŽIVÝ BETLÉM
Mírové náměstí
Stochov. Předpokládaný začátek v 16,00 hod.
Pořádá OS Kamarádi
Stochov a Kulturní
Pátek 14.12. 2007 VÁNOČNÍ TRH
Mírové náměstí Stochov od 10,00 – velký výběr zařízení města Stochov.
Svařené víno, teplý čaj.
zboží,opékané klobásy, teplá medovina.
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VÁNOČNÍ ZVYKY

Vánoční zvyky a tradice - proč se dodržují?
Protože na Štědrý den připadá narození Ježíše Krista, přikládali
tomuto dni naši předkové velký význam - považovali jej za den zázázraků. A to znamenalo, že se člověku mohla splnit přání. Pomocí
různých věštících technik člověk hledal odpovědi na otázky o své
budoucnosti. Již od dávných dob obyvatelé Stochova, Čelechovic
i Slovanky vánoční zvyky nejen dodržovali, ale předávali je i svým
následníkům. Tato tradice se dochovala dodnes. Přenesme se přes
všední denní starosti a připravme si hezký Štědrý večer.
Půst. Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem,
které se nemohou dočkat, se slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. Budete mile překvapeni, jak Vám bude chutnat. Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda. Tradičního smaženého kapra při
štědrovečerní večeři si dopřeje většina Čechů.
Šupiny. Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik kapřích šupin, které mají přinést všem po celý rok dostatek peněz.
U Štědrovečerní večeře - chystá se jeden talíř navíc, pro náhodného
hosta.
Krájení jablka. Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko, ale kolmo na osu, napříč. Obě poloviny se všem ukáží a záleží na tom, jaký tvar
má vnitřní část s jádry. Pokud vypadá jako pěti, nebo vícecípá hvězda,
sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud má tvar kříže, je čtyřcípá, pak
někdo z přítomných těžce onemocní, nebo zemře. Tohoto zvyku se není
třeba bát. Vybírejte každý pro sebe zdravé, velké jablko. A nezapomeňte - od štědrovečerní večeře se nevstává!
Lití olova. Nad plamenem se na kovové lopatce rozžhaví kousek olova
až k bodu tání. Připraví se kovová nádoba s vodou a tekoucí olovo se do
ní opatrně, ale naráz vlije. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní se pak snaží rozpoznat, čemu (komu) je odlitek podobný.
Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká. Olovo má nízký bod tání a jde
to snadno.
Pouštění lodiček. Připraví se lavor s vodou a staré vánoční svíčky.
Rozpůlí se tolik vlašských ořechů kolik je osob a do prázdných polovin
jeho skořápek se nakapaným voskem upevní vždy po jednom úlomku vánoční svíčky. Lodičky se zapálenými svíčkami se nechají plout po vodě.
Pokud se lodička drží při kraji nádoby, její majitel se bude celý rok držet
doma. Jestliže lodička pluje ke středu nádoby, vydá se do světa. Vánoční
svíčky jsou občas ještě vidět v drogeriích, nebo ve stáncích.
Střevíc. Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou
ke dveřím, zůstanou doma. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a
odejdou.
Cizí věci v domě. Do konce roku by se měly vrátit všechny cizí věci,
které jsou v domě. Projděte pečlivě celý dům či byt a vraťte vše, co vám
nepatří.
To jsou jenom některé z tradic a zvyků. Krajově
Krajově se různí, ale podstata
je vždy stejná – udělat si hezký večer. V dnešním shonu je to docela uměumění. Zkuste to.

MO ČSSD STOCHOV
přeje všem občanům pěkné a klidné prožití
svátků vánočních a zdárné vykročení do nového
roku 2008.
Za MO ČSSD předsedkyně Mgr. Becherová

MV KSČM STOCHOV
Vážení spoluobčané, končí rok 2007
a každý si ho dokáže zhodnotit podle
toho, co dobrého nebo zlého v něm
prožil. K nadcházejícím svátkům vánočním
a Novému roku se sluší popřát všechno nejlepší,
hodně zdraví, lásky a spokojenosti v kruhu rodinném. To vše vám přeje MV Komunistické strany
Čech a Moravy ve Stochově.
Za org. a výbor KSČM Stochov
Vašíček František

MO KDU - ČSL STOCHOV
Krásné prožití svátečních dní a jen samé
šťastné okamžiky v roce 2008 přeje
za MO KDU - ČSL
Ing. Stanislava Fišerová

MS ODS STOCHOV
Krásné prožití vánočních svátků, hodně dárků
pod stromečkem, hodně lásky, zdraví, štěstí
a splnění Vašich přání a úspěšný rok 2008 Vám
přeje Místní sdružení Občanské demokratické
strany ve Stochově.
Klub českých turistů Stochov společně
s městem Stochov vám přejí úspěšné zakončení
roku 2007 a mnoho úspěchů, pohody a všeho nej
v nastávajícím roce 2008.
Václav Čížek
Štědré vánoce, plné pohody přeje všem svým
zákazníkům
personál obchodu potravin p. Uhlířové.

Prodej živých kaprů
bude před prodejnou
potravin p. Uhlířové
v sobotu 22.12. 2007
v dopoledních
hodinách
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MĚSTSKÁ POLICIE
Nepořádek u popelnic

PODĚKOVÁNÍ
Společně za sebe a své přátele bych velmi ráda
poděkovala paní Bartůškové za nekonečnou
trpělivost, ochotu, vstřícnost a stálý úsměv při
obsluhování účastníků bowlingu ve Sportovní hale
Stochov . Také kvůli ní je každý takový příjemně
strávený večer milým setkáním a zážitkem.
Iveta Mrnková
Děkuji paní starostce, městskému úřadu
a Svazu tělesně postižených za dárek a gratulaci
k narozeninám.
Marie Pecháčková
Děkuji srdečně Městskému úřadu ve Stochově
a hlavně paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové
za milé přání k mým narozeninám. Velice mě potěšilo a pohladilo po duši.
Vaše Jindřiška Jirovová

Nepořádek u popelnic v ulici Hornická byl zjištěn strážníky městské
policie. V případě zjištění původce nepořádku, může mu být udělena
pokuta.

Rušení nočního klidu
Strážníci na podkladě oznámení nespokojených nájemníků jednoho
z domů na Mírovém náměstí řešili případ rušení nočního klidu, ke kterému docházelo hlasitě reprodukovanou hudbou .

Slovní napadení
Městská policie přijala oznámení občana obce Kačice o slovním napadení jeho osoby, ke kterému došlo v jedné z restaurací v obci Kačice.
Po přijetí oznámení byla věc postoupena na Policii České republiky.

Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové
k narozeninám.
Vladimír Kolín
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově a paní
Ing. S. Fišerové starostce města Stochova za blahopřání k mým 81. narozeninám.
Ludvík Darovec

Bezdomovci

Děkuji městskému úřadu, ČSŽ, Svazu tělesně
postižených a všem přátelům za milá přání a dárky
k mým narozeninám.
Libuše Somolová

Vzhledem k opakovaným stížnostem některých spoluobčanů se městská
policie zaměřila na opakované kontroly společných a sklepních prostor
některých domů. V těchto domech se v častých případech měli zdržovat
bezdomovci a znečišťovat společné prostory. V rámci těchto prostor byly
provedeny rovněž kontroly sklepních kojí .

Vážená paní starostko, děkuji Vám i celému
městskému úřadu za blahopřání k mým narozeninám, jakož i za předchozí blahopřání a dárky.
Jiřina Nedorostová

Odcizení měděných okapů
Strážníci přijali oznámení o odcizení měděných okapů jednoho z domů
na Stochově. Po zadokumentování celé události byla tato předána
k dalšímu šetření na Policii České republiky.
D. Drvota

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 12/2007 bylo vydáno ve Stochově dne 7.12. 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.

Dne 30.11. 2007 uplynul 1 rok co nás opustila
paní Libuše Perková. Děkujeme všem za tichou
vzpomínku.
Za celou rodinu František Perk ( manžel)
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KAMARÁDI
Předvánoční poděkování

Opět se nám přiblížily Vánoce a s nimi i konec roku, a to je čas na malé ohlédnutí za činností
Kamarádů. Rok 2007 jsme zahájili II. Maškarním plesem, následovala Velikonoční výstava,
Jarní hraní, Předprázdninová olympiáda a malování maxiobrazu, o prázdninách jsme se přenesli
do starověkého Egypta, kde jsme bojovali se zlou mumií. Na začátku školního roku se Stochov
díky mnoha obětavým lidem a kamarádům proměnil v město pohádek, v říjnu jsme slavnostně
otevřeli naší novou klubovnu, ještě nás čeká Pexesiáda a čekání na Vánoce si zkrátíme Vánoční
výstavou. 16. prosince se s námi můžete přenést o 2007 let zpátky do města Betléma. Mimo
akce pro veřejnost bylo dvakrát týdně otevřené rodičovské centrum Vendelín pro maminky
i tatínky na rodičovské dovolené a jejich děti a také jsme se mohli potkávat v několika kroužcích. V Mláďátkách, Starších Kamarádech, Ekologicko-turistickém kroužku a výtvarně keramickém kroužku. Maminky se mohly naučit šít panenky z ovčí vlny v klubu Maminy.
V tomto předvánočním čase bych velmi ráda poděkovala všem vedoucím, kteří pro vás připravují nejrůznější akce, starají se
o vaše děti ve volnočasových kroužcích i maminkám, které zajišťují chod Vendelína. Také bych moc ráda poděkovala všem,
kteří velkou část prázdnin věnovali rekonstrukci nové klubovny. Velmi ráda bych poděkovala všem obětavým lidem, kteří nám
pomáhají jako dobrovolníci na našich akcích a bez kterých bychom např. pohádkový les nemohli nikdy realizovat. Velký dík
patří městu Stochov a paní starostce Fišerové za jejich podporu a finanční prostředky, Středočeskému kraji, který se podílel
na financování projektu Volnočasové kroužky, řediteli ŽŠ panu Hamplovi za vstřícnost a půjčování tělocvičny, panu Barochovi
a ostatním pracovníků DK za pomoc a spolupráci, našim sponzorům, panu Konopkovi, paní Uhlířové, panu Žákovi, firmě
Family Frost a mnohým dalším.
V příštím roce pro vás opět připravujeme spoustu akcí. Již 19.ledna se můžete těšit na III. Maškarní ples Kamarádů.
Vstupenky si můžete zakoupit na Vánoční výstavě.
Na závěr bych vám ráda popřála hezké a spokojené Vánoce a šťastný nový rok. Na setkání se těší Kamarádi.
Petra Štěpánková, jednatelka sdružení

Turisticko - ekologický kroužek
Máte rádi přírodu, procházky, příjemné lidi, zábavu a krásná místa? Tak se k nám přidejte. Budeme se scházet jednou
za 3 týdny v klubovně. Budeme hrát hry, povídat si o přírodě, tvořit a samozřejmě, budeme jezdit na zajímavé výlety po okolí
i vzdálenějších místech. Budeme navštěvovat památky, procházet se nádhernou přírodou a užívat si volné chvilky.
Nejbližší schůzka se koná v sobotu 8. prosince od 14 hod. v klubovně Kamarádů. Kroužek bude probíhat až do května 2008
a cena je 200,-Kč. Výpravy se budou hradit zvlášť. Vítáni jsou všichni od 10 do 17 let.

Pexesiáda
V neděli 25. listopadu se uskutečnil 5. ročník Pexesiády. Zde
jsou výsledky.
Pexesovým králem se stal a pexesový dort a pohár si odnesl
vítěz všech předchozích ročníků Karel Vandělík. Kája tedy
zůstal nepřekonaný, najde se příští rok někdo, kdo ho porazí?
Kájovi gratulujeme a vy ostatní musíte pilně trénovat.
Na krásném druhém místě skončila Eliška Kořánová a třetí
místo obsadil Míša Pauza. Bramborovou medaili si odnesl
Honzík Frolík.
Ti nejmenší se mohli zúčastnit miniturnaje v pexesu. I na ně
čekala sladká odměna.
Všechny děti hrály skvěle a dobře bavily. K tanci a poslechu
všem hrál Tom Baroch alias DJ Wont.

Výstava Betlémů a Živý Betlém
Zveme všechny obyvatele našeho města
na Výstavu Betlémů, která se uskuteční
od 12. do 16. prosince v minigalerii na náměstí. Opět budete moci hlasovat o nejkrásnější stochovský Betlém.
V neděli 16. prosince pak budete moci zhlédnout Betlém největší a ještě k tomu živý ☺ Příběh, ve kterém se přeneseme o více než 2000 let zpátky v čase uvidíte na náměstí před vánočním stromem od 16 hod.
Přijďte se zastavit v předvánočním předvánočním shonu a zazpívejte si s námi koledy u vánočního
stromu. Těšíme se na Vás.
Sylva Filipová
www.kamaradistochov.cz; kamaradi.stochov@seznam.cz
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INFORMACE
UPOZORNĚNÍ CHOVATELŮM PŘEŽVÝKAVCŮ

Dne 1. listopadu t.r. vydala Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj nařízení č. 14/2007 o mimořádných veterinárních
opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí. V nařízení jsou v čl. III stanoveny povinnosti všem
chovatelům přežvýkavců mj. i v okrese Kladno, které bylo vyhlášeno uzavřeným pásmem – pásmem ochrany kolem ohniska.
Ohnisko nákazy je ve spolkových zemích SRN v Sasku a v Bavorsku. Úplné znění vyhlášky je občanům k dispozici na úřední
desce městského úřadu, případně lze o její kopii požádat v informačním středisku v přízemí budovy radnice.
Správní odbor MěÚ

Místní organizace ČSSD ve Stochově
zve v neděli 9.12.2007od 15.hodin
děti jak malé, tak i větší
na Mikulášskou besídku a soutěžení.
Kam? No přece do sokolovny!
Milé děti, vezměte si s sebou pouze dobrou náladu.
Občerstvení a ceny zajištěny.

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.

§ UPOZORNĚNÍ §
Seniorům, kteří se dostali do potíží,
je i na podzim k dispozici tak zvaná
Zlatá linka. Právní, lékařské
či psychologické rady mohou
na bezplatném telefonním čísle
800 200 007
získat od pondělí do pátku
od 8 do 20 hodin.
Na linku se mohou se svými starostmi
obrátit jak všichni senioři, tak lidé
o seniory pečující. Nejčastějšími tématy
hovorů jsou vztahové problémy, samota,
starosti právního charakteru, či potíže
se zdravím. Služba je zcela anonymní.
(Internet)
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SPORT

PO „BÉČKU“ SKONČILY I OSTATNÍ TÝMY

ŠIPKAŘI POŘÁD VEDOU

(be) – Podzimní část mistrovských soutěží skončila fotbalistům – po béčku, které dohrálo už v říjnu, skončily soutěže
i ostatní týmy. Okresní fotbalový svaz sice plánoval předehrát
ještě první jarní kolo 17. a 18. listopadu, ale zimní počasí bylo
proti, takže se bude hrát podle původního rozpisu.
Áčko se rozloučilo pěkným vítězstvím nad Stehelčevsí
a těsnou porážkou ve Vinařicích, v tabulce je páté s přijatelnou ztrátou na druhé místo (tři body), ale jen s minimálním náskokem před dalšími
celky. Ve středu tabulky je našlapaných“ šest mančaftů v rozmezí pouhých
dvou bodů. Soutěž vede Přítočno s desetibodovým náskokem na druhý Družec. Dorostenci podlehli na domácím hřišti v posledním utkání Brandýsku
a jsou sedmí. Mladší žáci hráli v listopadu už také jen jednou, na Slovanu
Kladno prohráli těsně o jeden gól a v tabulce jsou třetí. Poslední zápas přinesl
radost chlapcům ze starší přípravky, kteří se dočkali svého prvního vítězství,
když doma rovněž těsně zdolali Libušín. Postavení v tabulce si tím ale nevylepšili, pořád jsou na 13. místě, čili předposlední. Mladší přípravka dohrála
už v říjnu a v tabulce je pátá v osmičlenném startovním poli. Nyní už fotbalisté připravují zimní turnaj, který slibuje poměrně slušné zastoupení a můžeme
se tedy těšit nejen na zajímavé zápasy, ale snad i na to, že konečně díky počasí zase dostojí svému názvu „zimní“. Konečné obsazení turnaje bude snad
známo koncem roku nebo začátkem ledna.
Poslední výsledky: Stochov – Stehelčeves 4:0 (2:0, Baratínský, Burle,
Kedroň a Brzák), Vinařice – Stochov 3:2 (2:1, Baratínský, Lichner). Dorost:
Stochov – Brandýsek 0:2. Žáci: Sn Kladno – Stochov 3:2. Starší přípravka:
Stochov – Libušín 3:2 (Vajnar 2, Jirák).

(be) – A-tým stochovských Pavouků
v listopadu ani jednou nezaváhal a vyhrál
všechna tři střetnutí, což jej udrželo v čele
tabulky středočeské divize. To B-týmu už se
tolik nedařilo, nejprve remizoval v Praze se
Škvorem, pak si připsal domácí vítězství
s Řeporyjemi, ale v posledním zápase prohrál
ve Strašecí se Sport teamem, a to jej odsunulo
ze druhého místa na třetí, když se před něj dostali šipkaři z Rozdělova. Právě ti jsou jeho
nejbližším soupeřem, hrají ve Fotbal klubu
hned o prvním prosincovém víkendu a béčko
uvidíme doma ještě jednou v utkání
s Troskami z Roztok (16. prosince). Áčko
doma v prosinci nehraje, jediné utkání, které
mělo v tomto měsíci na pořadu doma byl duel
s béčkem, ten byl ovšem předehrán už v září.
Prosincové výsledky: Pavouci A – Nový
Dům 10:4 (Hegyi 2.5, Čorňak 2.5, Bolek 1.5,
Burian 3.5, Slánička 0); ŠKVOR Praha – Pavouci B 7:7 (Fejsák 3, Lukáč 1, Soukup 2, Kára 1, Gordíková 0); New Bubu Team B – Pavouci A 4:10 (Hegyi 1.5, Čorňak 2.5, Burian
3.5, Vašíř 2.5, Slánička 0); Pavouci B – Řeporyje 10:4 (Fejsák 1, Lukáč 1, Kára 3, Soukup
3, Uhlíř 1.5, Gordíková 0.5); Pavouci A –
Marná snaha Slaný 9:5 (Čorňak 2, Hegyi 2,
Bolek 3.5, Slánička 0, Burian 1.5); Sport Team N.Strašecí – Pavouci B 9:5 (Fejsák 1,
Lukáč 1, Kára 1, P.Jůzl 1.5, A.Jůzl 0.5, Soukup 0).

SEBRANKA NA DNĚ, BÉČKO VEDE
(be) – Až na úplné dno se propadli futsalisté našeho áčka, když ani
v jednom ze čtyř listopadových zápasů nedokázali bodovat. Domácí zápas
s Alpinou Slaný se od začátku nevyvíjel příznivě, už v 7. minutě domácí prohrávali 0:3 díky jediné trefě hostů a dvěma vlastňákům. Pak se hra jakž takž
srovnala, ale dvoubrankový náskok vydržel hostům až do konce, když Douda
ještě pěti, šesti gólům zabránil. Hosté byli technicky mnohem lépe vybavení
a také byli běhavější, zvítězili zaslouženě. Ve Slaném o týden později přehrál
Stochovské Omask. Naši hráči měli sice do přestávky převahu, ale nedokázali
ji vyjádřit střelecky. Domácí po změně stran zpřesnili hru, získávali stále větší převahu a nakonec si zaslouženě připsali vysoké vítězství. Na porážce
se podepsal i nedostatek hráčů, Stochov sehrál utkání v šesti lidech. V dalším
kole hostovali stochováci na půdě Rohožníku Praha, týmu, který se Stochovem za celé čtyři sezóny uhrál jediný bod a dostával i dvouciferné nakládačky. Tentokrát se role obrátila a dvouciferný příděl dostal Stochov. Ani
poslední listopadové utkání doma s celkem Kralup nepřineslo kýžené body,
hostům naopak stačilo dvakrát přesně zacílit a měli tři body v kapse, když
domácí neskórovali ani jednou.
Listopadové výsledky: Stochov – Alpina Slaný 7:9 (Burle a Holan po 2,
Ulman, Kedroň, K.Pražák), OMASK Kladno – Stochov 9:3 (Kočí 2, Plicka),
Rohožník Praha – Stochov 12:3 (Holan 2, Kedroň), Stochov – Kralupy 0:2.
Mnohem lépe si vedli hráči béčka, kteří na jaře postoupili do okresní soutěže 1. třídy a ve vyšší soutěži zahájili hned dvěma výhrami. Střelecky se zaskvěli Frolík a Cibula, kteří se trefili třikrát. Druhý hrací den přinesl sice stochovákům první porážku od Pálečku, ale vítězstvím v předchozím zápase
s Čechií si udrželi v tabulce první místo. Na záda jim ovšem dýchají další čtyři „vlčáci“, kteří mají stejně jako Stochov devět bodů.
Výsledky: FOBOZ Slaný B – Stochov B 1:6 (Frolík 2, Cibula, Kočí, dvě
vlastní), Kralupy – Stochov B 0:3 (Cibula 2, Frolík), Stochov B – Čechie
Slaný C 5:1 (Kočí 2, Šámal, Sviderka, Ježek), Stochov B – Páleček 2:3
(Kedroň, Šámal).

STŘEDOČESKÝ POHÁR
(be) – Dalšími pěti turnaji pokračoval
v listopadu ve Fotbal klubu šipkařský Středočeský pohár. Výsledky: 26. turnaj (7.11.):
1. Hegyi (Pavouci), 2. Šebek (Podlesáci
Králův Dvůr), 3. L.Bosák (Řenčováci),
4. Vašíř (Pavouci); 28. turnaj (14.11.): 1. Čorňak, 2. Bolek (oba Pavouci), 3. P.Bosák
(Řenčováci), 4. Gordíková (Pavouci); 29. turnaj (21.11.): 1. M.Bosák (Řenčováci), 2. Čáp
(Máchalové), 3. Čorňak, 4. Fejsák (Pavouci);
30. turnaj (24.11.): 1. M.Bosák, 2. Burian
(Pavouci), 3. Bučák, 4. L.Bosák; 31. turnaj
(28.11.): 1. Čáp, 2. M.Bosák, 3. Fejsák,
4. Burian.

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

ČTVRTEK
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VÍTĚZNÉ TAŽENÍ POKRAČUJE

OPRAVDU POŠMOURNÝ LISTOPAD

(be,mz) – Jako z partesu hrají stochovští šachisté,
kteří po říjnovém vítězném zahájení pokračovali
i v listopadu ve výborných výkonech a stále
se drží v čele průběžné tabulky regionálního
přeboru. Letošní sezóna je úplným opakem té loňské, kdy se stochováci krčili
s jediným bodem na dně. Po poměrně
vysokém vítězství v Berouně se doma utkali
s Kolešovicemi, které se ukázaly jako zatím nejkvalitnější soupeř, přesto odjížděly bez bodu,
když za domácí bodovali všichni hráči na posledních čtyřech šachovnicích.
V Berouně na první šachovnici Hofner narazil
na silného hráče, který od zahájení zesiloval tlak na krále, jemuž
nešlo odolat, Kabát na druhé v nejdelším zápase zvolil výbornou
koncovku a domácí hráč vzdal. Červenka jako obvykle předvedl
bezvadnou obrannou hru, na níž soupeř nenašel recept, Honzík na
čtyřce předvedl jeden ze svých lepších zápasů, domácí se jen bránil
a před matem vzdal. Oboustranně pěkný útočný šach předvedli na
páté šachovnici Tůma s domácím Burešem, v 60. tahu došlo
k proměně pěšců v dámy, zde Tůma promarnil možnost vyhrát
a musel se spokojit jen s remízou. Zoula, ač začal s bílými kameny,
zahájil opatrnou obranou, čímž soupeře znervóznil a ten udělal ve
31. tahu chybu se ztrátou lehké figury, čímž byl zápas prakticky
rozhodnutý. Vataha jako vždy rychle zahájil, domácí byl v šoku
a začal chybovat až ztratil jakoukoliv šanci. Na poslední šachovnici hrál Jůzl jako na houpačce, on i jeho sok často chybovali a remíza byla spravedlivým řešením.
S Kolešovicemi se na první post vrátil Vlk, který sehrál vyrovnanou partii, ale v závěru se projevila větší kvalita hostujícího hráče.
Hofner s černými kameny statečně odolával, soupeř marně hledal
skuliny k útoku na krále a partie skončila spravedlivou remízou.
Kabát narazil na silného protivníka, který stále stupňoval tlak a po
ztrátě kvality vzdal. Červenka opět spolehlivě bránil, soupeř na
jeho obranu nenašel protizbraň a zápas skončil patem, ačkoliv
se při pozdějším rozboru ukázalo, že domácí borec přehlédl možnost zvítězit. Honzík od začátku čelil silnému tlaku na krále, ale
v koncovce jeho protivník ztratil koncentraci, přišel o dámu a ztratil tím celý zápas. Tůma nezahájil dobře, ztratil dva pěšce, postupně však hru vyrovnal a v koncovce soupeře zdolal. Vataha předvedl nejlepší duel utkání, když zahájení a střední hra byly vyrovnané,
ale v koncovce lehkých figur zaskočil soupeře, který už považoval
partii za vyhranou, odtažným šachem, sbíral jednu figuru za druhou a hostující hráč v beznadějném postavení vzdal. Jůzl získal do
střední fáze mírnou převahu dvou pěšců, soupeř pak po výměně
těžkých figur nemohl v pěkné koncovce ze strany domácího hráče zabránit postupu pěšáka na osmou řadu a
rovněž vzdal.
V prosinci čekají naše hráče dva mistrovské zápasy,
2. prosince hostí celek Baníku Příbram, 16. prosince
hrají v Kladně.
Výsledky: Beroun – Stochov 2.5 : 5.5 (Hofner
0, Kabát 1, Červenka 0.5, Honzík 1, Tůma 0.5,
Zoula 1, Vataha 1, P.Jůzl 0.5), Stochov –
Kolešovice 5 : 3 (Vlk 0, Hofner 0.5, Kabát 0,
Červenka 0.5, Honzík 1, Tůma 1, Vataha 1,
P.Jůzl 1).

(be) – Příliš se nevydařil stolním tenistům místního
Sokola mistrovský listopad, pověstný podzimními plískanicemi a nevlídným počasím. Zataženo bylo i nad zelenými stoly, béčko prohrálo všechny čtyři zápasy, áčko uhrálo
jen jediný bod v domácím střetnutí s policisty z Kladna.
Porážka áčka v Šanově se tak trochu čekala, ale výpadek
ve Strašecí už byl překvapením, bohužel Fencl neuhrál ani
bod a domácí tím nejtěsnějším poměrem vyhráli. Ale
nedařilo se ani doma proti rezervě Neratovic a tak už zmíněný bodík s SKP Kladno byl jen hubenou náplastí na listopadovou mizérii. Béčko prohrálo všechno, nepomohl ani
návrat Dejmkové, která se po kratší odmlce postavila
za stůl v posledním domácím zápase. Áčko kleslo
v tabulce na páté místo, béčko je zatím předposlední.
Výsledky: Nové Strašecí – Stochov B 12:6 (Vajcová 4,
Velc 0, Jedlička 2, Brouček 0), Šanov – Stochov A 14:4
(T.Navrátil 1, Fencl 1, Karmazín 1, Janoušek 1), Nové
Strašecí – Stochov A 10:8 (T.Navrátil 2.5, Fencl 0, Karmazín 3.5, Janoušek 2), Šanov – Stochov B 15:3 (Jedlička
1, Brouček 1, Vajcová 1), Stochov B – SKP Kladno B
5:13 (Jedlička 3, Vajcová 2, Velc 0, Brouček 0), Stochov
A – Neratovice B 8:10 (J.Navrátil 1, Janoušek 2, Karmazín 2.5, T.Navrátil 2.5), Stochov B – Neratovice B 6:12
(Brouček 0, Jedlička 2, Vajcová 1.5, Dejmková 2.5),
Stochov A – SKP Kladno B 9:9 (J.Navrátil 1, Janoušek 3,
Karmazín 1.5, T.Navrátil 3.5).

ŽUPNÍ SOKOLSKÉ PŘEBORY
(mk,be) – Mnohem lépe si vedli stolní tenisté, především
ti mladí, na přeborech Budečské župy, které nadvakrát
hostili sokolové v Lánech. 17. listopadu se uskutečnil
přebor dospělých, ze Stochova startoval mezi 20 účastníky
jen Miroslav Krejčí, který se vrací po dlouhé nemoci opět
za zelené stoly a skončil na 17. místě. O týden později
se konal přebor mladšího žactva a stochovští sokolíci
si přivezli hned čtyři medaile. Ve dvouhrách skončil druhý
Adam Krejčí a třetí jeho sestra Sabina (zvítězil Petr Moravec ze Sokola Lány), ve čtyřhrách zvítězil Moravec
se Sabinou Krejčovou před Olišarem a Adamem Krejčím.

VE ZKRATCE
STOLNÍ TENIS (mk) – V přátelském zápase porazil
Sokol Dříň kombinované družstvo Stochova, za nějž
nastoupili tři neregistrovaní hráči, poměrem 14:13. Body
za Stochov T.Navrátil 5, M.Krejčí 3, Hudeček 3, Petr
Svoboda 1, Zaspal st. 0, ve čtyřhře bodovali Krejčí
a Navrátil.
ŠACHY (mz) – Šachový oddíl pořádá v sobotu
15. prosince od devíti hodin tradiční Vánoční turnaj
v bleskovém šachu pro všechny kategorie, především
bychom rádi uvítali zájemce z řad mládeže. Prezentace
proběhne od 8.30 do 9.00 hodin, ceny od sponzorů jsou
zajištěny.
SÁLOVKA (be) – V neděli 2. prosince zahajuje další
ročník krajské ligy v sálové kopané, v níž startují dva
stochovské týmy – Happy a FK Stochov. Soutěž se už
smrskla pouze na pět týmů, každý s každým bude hrát třikrát. Dva hrací dny se uskuteční také ve sportovní hale
na Stochově – první 16. a druhý 20. ledna.
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DALŠÍ ÚSPĚCHY ZÁPASNÍKŮ

KAM NA SILVESTRA

Zápasníci Sokola
Stochov-Honice se zúčastnili mezinárodního turnaje
v zápase řecko-římském
a volném stylu pro mládež
a seniory v Meziboří.
Nejlépe si vedl v přípravce
ve váze do 28 kg Ján
Kormaňák, který s přehledem zvítězil. Jeho bratr
Adam skončil ve váze do 34 kg na 3. místě. Dále si velmi úspěšně vedl
teprve šestiletý Vojta Krejča, který obsadil ve váze do 21 kg pěkné
2. místo. Váha do 43 kg Jaromír Volf 3. místo, váha do 46 kg Linda
Stöberová 5. místo a ve váze do 38 kg obhájila Jana Morávková
6. místo.
V mladších žácích obsadil ve váze do 35 kg Filip Krejčí 3. místo
a ve váze do 57 kg skončil Jaroslav Burgr na 2. a Tomáš Krejčí na 3
místě.
V soutěži zápasících trenérů – seniorů zabodovali ještě do 96 kg
Martin Stöber 2. místem a do 120 kg byl Pavel Krejča rovněž
druhý.
V soutěži družstev skončil Sokol Stochov-Honice na velmi pěkném
6. místě z třinácti zúčastněných. Trenéři Jiří Procházka a Jiří Stöber
byli velmi spokojeni.
Při další akci se mladší žáci zúčastnili Mistrovství ČR ve volném
stylu pořádaném oddílem zápasu, Březová. V těžké konkurenci vybojoval ve váze do 35 kg Filip Krejčí 5. místo, jeho bratr Tomáš skončil
ve váze 57 kg na 4. místě a váhu do 62 kg obsadil 5. místem Jaroslav
Burgr.
Poslední akcí, která proběhla byl turnaj Memoriál Budáka a Niče
ve volném stylu, pořádaném Sokolem Vyšehrad. Protože máme
v oddílu převážně nižší kategorie, zúčastnili se ho pouze dva závodníci.
A to byli starší žáci a kadeti. Neodjeli jsme však s prázdnou. V žácích
se ve váze do 59 kg umístil Jaroslav Burgr na 3. místě
a v kadetech ve váze do 76 kg skončil Michal Porebski na 2. místě.
Chtěl bych informovat veřejnost, že stále přijímáme nové členy,
chlapce i děvčata ve věku kolem osmi let. Těšíme se na Vaši účast.
Přijďte se podívat na tento krásný, nejstarší olympijský sport.
Trénujeme v tělocvičně Sokola Stochov-Honice, a to každé
pondělí a čtvrtek od 17 do 19 hodin.
Jiří Procházka, předseda oddílu

Nevíte jak oslavit poslední den
letošního roku? Poradíme vám.
Během dne procházkou v přírodě
a večer….to se uvidí.
Klub českých turistů Stochov
a město Stochov vás zvou v pondělí 31. prosince na poslední turistickou akci v roce 2007—31. ročník
Silvestrovského pochodu. Pro účastníky jsou připraveny tři trasy a to 10, 18 a 30 km, vedou směrem
na Honice, Srby, Kamenné Žehrovice, Dolní Bezděkov, Lány a zpět na Stochov. Občerstvení po celou
dobu konání této akce zajištěno v místnosti tenisového
klubu, na trase z vlastních zásob, minimálně v restauracích.
Start Silvestrovského pochodu je od 7,00 hod.
do 10,00 hod. v prostorách tenisového
klubu, cíl tamtéž nejpozději do 16,00
hod. Startovné 15,Kč. Všichni účastníci obdrží diplom
a kalendář na rok
2008. Klub českých
tur istů
Sto cho v
společně s městem
Stochov Vám přejí
úspěšné zakončení
roku 2007 a mnoho
úspěchů, pohody
a všeho nej v nastávajícím roce 2008.
Václav Čížek

TRUHLÁŘSTVÍ
Václav
Šindela
K. Lhotáka 45
TELEFON:
737 742 162

Výroba nábytku:
dveře, kuchyně

273 03 STOCHOV

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)

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
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Neděle 2.12.

DISKOTAČENÍ
s Jirkou Ladrou.

Čtvrtek 13.12. Vánoční zastavení s operetou
RŮŽE Z ARGENTINY

Zábavné odpoledne pro děti od 3 – 100 let
a jejich rodiče. Soutěže, tanec, hudba,
překvápko!
Foyer DK
od 15,00 hod.
Vstupné 30,-

Hudební divadlo v Karlíně vám přináší operetu
s hvězdným obsazením. V hlavní roli Jan Přeučil.
Velký sál DK
od 19,00 hod.
vstupné: 120,-

Pátek 14.12.
Pondělí 3.12. – neděle 9.12. – MINIGALERIE Stochov

VÁNOČNÍ TRH

Výstava vyšívaných obrazů. Otevřeno od 15,00 hodin.

Mírové náměstí Stochov od 10,00 – velký výběr zboží,
opékané klobásy, teplá medovina.

Pátek 7.12. MIKULÁŠSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA

Neděle 16.12. ŽIVÝ BETLÉM

s hudební skupinou Bohumila Juppy a Hany Kofroňové.
Klasická taneční zábava. Stoly možno rezervovat na tel.
312 651 355 (též záznamník)
Foyer DK
od 20,00 hod.
Vstupné 50,-

Mírové náměstí Stochov. Předpokládaný začátek v 16,00
hod. Pořádá OS Kamarádi Stochov a Kulturní zařízení
města Stochov. Svařené víno, teplý čaj.
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

Středa 12.12. VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ STOCHOV
Velký sál DK

od 16,00 hod.

Vstupné dobrovolné

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC PROSINEC 2007
Neděle 2.prosince 2007 * NORBIT *
Premiéra bláznivé filmové komedie USA, kde v několika
rolích opět vyniká populární komik Eddie Murphy. Láska
dokáže i hory přenášet ...
Vstupné: 66 Kč * 102 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno
Úterý 4.prosince 2007 * OKAMŽIK ZLOMU *
Premiéra širokoúhlého kriminálního thrilleru SRN a USA
o dokonalém zločinu, jenž ovšem nikdy tak dokonalý není.
V hlavní roli Anthony Hopkins.
Vstupné: 64 Kč * 114 minut * České titulky * Mládeži přístupno
Pátek 7.prosince 2007 * CESTA BOJOVNÍKA *
Premiéra širokoúhlého historicko-válečného thrilleru USA
podle staré severské báje. Příběh hrdiny, který se postavil
zlu a stal se legendou.
Vstupné: 62 Kč * 100 minut * České titulky * Mládeži
přístupno
Pondělí 10.prosince 2007 * KŘIŽOVATKA SMRTI 3 *
Premiéra širokoúhlé akční komedie USA je volným pokračováním divácky úspěšných snímků. J.Chan a Ch.Tucker
tentokráte proti čínské mafii.
Vstupné: 68 Kč * 91 minut * České titulky * Mládeži
přístupno
Středa 12.prosince 2007 * HVĚZDNÝ PRACH *
Premiéra sci-fi hororové fantasy Velké Británie je úžasnou

podívanou v pohádkovém příběhu o prosťáčkovi,
který se zamiluje do místní krasavice.
Vstupné: 64 Kč * 127 minut * Česky mluveno *
Mládeži přístupno
Úterý 18.prosince 2007 * KRÁLOVSTVÍ *
Premiéra širokoúhlého filmového thrilleru USA je
příběhem špičkových agentů FBI, kteří pátrají po
pachatelích vražd v Saúdské Arábii.
Vstupné: 66 Kč * 109 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Nedělní dětské představení :
Neděle 2.12. *HRNEČKU VAŘ !*

Připravujeme na leden 2008 :
*VENUŠE*
*MÉ DRUHÉ JÁ*
*SAW 4*
*RESIDENT EVIL : ZÁNIK*
*POSLEDNÍ PLAVKY*
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

