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BESTIÁŘ 24.6. 2007
v DK Stochov od 18,30 hod.
Bestiář je příběhem mladé ženy Karolíny, jejíž život pronikavým způsobem
změní vztah se záhadným a neuchopitelným mužem Alexem. Je to vztah plný nejistoty a podivínských nejasností,
vztah, který vyčerpává. Karolína se
rozhodne vymanit se ze své citové závislosti a naučit se na jiných mužích,
jak přestat být submisivní. Chce být
tím, kdo udává tempo, chce změnu rolí.
Bude se chovat tak, aby měla věci pod
kontrolou, bude nezávislá, bude víc
brát než dávat! Záhy se ale ukáže, že
toto není cesta. Jediný způsob, jak být
nezávislý, je být sám sebou a nemít potřebu to nikomu „natřít“! Kdo by si
myslel, že Bestiář je o bestii, tak mu
film ukáže, že to tak není. Film není
pojímán se zacílením na ženské publikum, je to příběh, který chce oslovit
diváky napříč diváckým spektrem, nezávisle na pohlaví na věku.

Čtvrtek 14.6. BESEDA s účastníkem akce
IDIOTI NA PLAVBĚ KOLEM SVĚTA panem
IVANEM ORLEM.
Plavba se uskutečnila na replice historické lodě Victoria,
která jako první v 16. stol. obeplula Zemi. Velmi zajímavé vyprávění Ivana Orla, který vše prožil na vlastní kůži
a napsal stejnojmennou knihu.
Beseda se uskuteční ve foyeru DK Stochov
v 18,00 hodin. Doplněno video produkcí, fotografiemi.
Vstupné 30,-. Info také: www.idotinaplavbekolemsveta.
kvalitne.cz
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Z KANCELÁŘE STAROSTKY

Mrzí mě, že se neuskutečnila beseda na téma „Drogy a protidrogová prevence“, která měla proběhnout
v květnu 2007. Paní lektorka nepřijela a všichni ti, kteří se této besedy chtěli zúčastnit, museli odejít domů.
Je to jistě škoda, protože tato problematika je velmi závažná. Snaha Kulturní a sportovní komise města –
zajistit pro občany zajímavou besedu, nevyšla.
Dále bych chtěla touto cestou poděkovat nájemníkům, kteří nejsou lhostejní k tomu, co se děje
v městských bytech. Upozorňují na různé nedostatky v domech, pomáhají městu při soudních řízeních
s lidmi, kteří si „bytovou politiku“ představují odlišně, než stanoví zákon. Město si této pomoci váží,
protože takový postoj občanů není v dnešní době zcela obvyklý.
Bc. Stanislava Fišerová

AUDIT
Výběr ze zprávy nezávislého auditora
V průběhu měsíce ledna a února 2007 provedla auditorská firma AUDIT
CORPORATION, spol. s r.o. z Kladna přezkoumání hospodaření i účetní
uzávěrky za minulý rok. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a
provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své
vyjádření. Zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů
rozpočtu a o ostatní peněžních operacích včetně údajů o tvorbě
a použití peněžních fondů a údajů o nákladech a výnosech
podnikatelské činnosti.
Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování
veřejných zakázek, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení
za závazky fyzických a právnických osob, zřizování věcných bře
men k majetku města. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých
účetních postupů a významných odhadů učiněných účetní jednotkou a zhodnocení
celkové prezentace
účetní závěrky. Auditor je přesvědčen, že provedený audit poskytuje
přiměřený podklad pro vydání výroku:
Účetní závěrka podává ve všech významných pohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků vlastních
zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace města Stochov k 31.12. 2006
a výsledku hospodaření za rok 2006.

Auditor proto doporučuje schválit účetní závěrku bez výhrad.
Významná zjištění a poznámky
Poskytnuté dotace ze státního rozpočtu a od středočeského kraje byly řádně zúčtovány a vypořádány
s příslušnými státními a krajskými orgány.Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu konsolidovaných příjmů o 3,6% (téměř 4 mil Kč), konsolidovaných výdajů o 16,5% (18,7 mil. Kč).
Město dlouhodobě věnuje mimořádnou pozornost zejména rozvoji bytového fondu, na jehož rozvoj
vynakládá značný podíl svých vlastních rozpočtových příjmů a úvěrových prostředků. Celkově město
vlastní a spravuje přes 1.500 bytů, jejichž počet stále roste. V průběhu roku byla dokončena stavba nájemního domu s 19 novými bytovými jednotkami.
Celková výše úvěrů poklesla z 84,2 mil. Kč v roce 2005 na 83,3 mil. Kč. Město všechny úvěry řádně
a včas plní dle splátkových kalendářů.
Město neručí ani nezastavilo svůj majetek za jiné právnické nebo fyzickém osoby.
Plné znění zprávy auditora na úřední desce. (Připravil HoJ)

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV
Stránka 3

STAROČESKÉ MÁJE
Máje v Čelechovicích

V sobotu 12.5.2007 byly v Čelechovicích uspořádány ,,Máje 2007“. Pátek byl dnem velkých příprav. Děvčata oprášila dobře
uschované místní kroje. Mládenci zdobili ,,Krále“ a ,,Královnu“.
Královna se stavěla před stavením pana L.Fišera a paní starostky Fišerové. Stavění Krále na místním hřišti u pohostinství bylo
soubojem nejen s 19 - metrovým smrkem, ale i s vichřicí, která ten den řádila.
Úkolu se hoši zhostili se vší zodpovědností a hlavně silou. Kolemjedoucí auta
a autobusy zastavovaly a ochotní řidiči
přiložili ruku k dílu.
Král se ale postavit musel, aby se
mohl v noci hlídat. Nakonec se to podařilo na první pokus. Noční služba poctivě
hlídala Krále celou noc a když přišla dřímota, povzbuzovala se zpěvem.
V sobotu ráno každý, kdo se podílel na
organizaci Májů, s obavami pozoroval
oblohu, jestli se počasí umoudří.
Ve 13 hodin vyjel koňský povoz pana
Freimana z Honic s muzikanty k domu
paní starostky. Paní starostka Fišerová
slavnostně zahájila obnovené Máje a popřála všem účastníkům příjemnou zábavu.
Kecal – Václav Štekrt udal směr, zavelel k pohybu a Máje začaly prvními
návštěvami u svobodných dívek, prvními tanci a prvními pohoštěními tanečníků a muzikantů. Do prvních tanců nám zapršela
pěkná jarní přeháňka a potom již sluníčko vysoušelo ty, kteří doma nechali deštníky.
Dopravu musela jistit Městská policie, protože sešlost průvodu byla nad očekávání početná. Karel Pokorný, jako Dráb,
vybíral mýtné od projíždějících aut. Největší pobavení přihlížejících vyvolal zastavený autobus, bohužel byl v něm jen řidič bez
pasažérů.
V roli Marušky – Tereza Pokorná
a Bára Bachurová, tanečníci –
Martin Pergler s Terezou Čančíkovou, Jaroslav Slavík s Monikou Fišerovou, Honza Šmauz s Verunkou
Stejskalovou, tancovali před každým domem s ozdobenou májkou
polku a valčík za hudebního doprovodu muzikantů Ideal Bandu pana
Brejníka. Na posledních zastávkách
se již Drábovi s Kecalem notně
pletl jazyk a ztěžkly nohy.
První pomoc účinkujícím i doprovodu zajišťovaly s kárkou plnou
limonád i něčeho ostřejšího Dita
Pošmourná a Jana Štekrtová.
Průvod došel na místní hřiště, kde
trůnil majestátně Král. Starostka
paní Fišerová losovala prvního
šťastlivce, který vyhrál Krále a tím
byla paní Fišerová Miluška.
Všichni přihlížející byli vykázáni
do bezpečné vzdálenosti a Král byl
za smutných tónů hudby položen
a slavnostně odnesen na dvůr šťastné výherkyně. Nyní začala pravá Májová veselice, která končila v brzkých ranních hodinách nedělního rána.
Znovu bych poděkovala všem výše jmenovaným a zvláště sponzorům: Městskému úřadu Stochov, paní Chytré, Pavlu
Novákovi a Amondu Kladno.
Díky všem za skvělé Máje paní B. Chytrá
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STOCHOVSKÁ THÁLIE 2007

Čas neúprosně letí a sotva skončí ve Stochově posvícení, začne další očekávaná kulturní akce. Tou je veleúspěšný
divadelní festival Stochovská Thálie, jejíž 9.ročník se uskuteční ve dnech 11. – 14. října 2007 v Domě kultury. Z tohoto
důvodu jsem navštívil organizátory tohoto velkého projektu, Tomáše Barocha a Luboše Fleischmanna.
9.ročník začne v říjnu, pokuste se zhodnotit uplynulé Thálie?
T.B.
Když vzpomenu na úplné začátky, musím přiznat, že byly těžké. Neměli jsme dostatečné technické vybavení a také
jsme spolu s Lubošem Fleischmannem neměli úplně shodný dramaturgický náhled. Věřte, že ty první tři přehlídky byly
pro nás vysokou organizačně technickou a ekonomickou školou. Ale jsem přesvědčen, že naopak ty tři poslední přehlídky už byly velmi dobré. Za to, že letos je už devátý ročník Thálie, chci též poděkovat všem zastupitelům současným
i bývalým.
L.F.
Myslím, že vývoj tohoto festivalu nám sám ukázal cestu jak koncipovat Stochovskou Thálii. Každý rok byl něčím
výjimečný a vždy něčím novým, objevným. Začátky byly těžké, materiálně i obsahově. Přesněji řečeno, stáli jsme před
problémem, jak oslovit diváky, sponzory a také město, aby se zrodila nová pěkná tradice. A to se myslím povedlo.
A dlužno dodat, že významná pro nás byla podpora bývalého starosty města Stochov Ing. J. Sybery, který našemu
projektu od počátku věřil. A jsem moc rád, že současná paní starostka města Bc. Stanislava Fišerová Stochovskou
Thálii podporuje též měrou vrchovatou.
A čím bude letošní ročník výjimečný?
T.B.
Pro mě jako realizátora přehlídky určitě tím, že se nám s pomocí Rady města podařilo dokoupit nové komponenty
zvukové aparatury – to znamená pro mě krásnou práci a pro diváky snad už konečně zvuk bez brumu.
L.F.
Co se týká programu festivalu, bude novum uvedení hned dvou profesionálních divadel, což dokazuje pravdu tvrzení,
že se Thálii ve Stochově nad míru daří! A další novinkou je uvedení zbrusu nové komedie našeho Divadla LUNA!
Je pravda, že letos vystoupí soubor z Německa?
L.F.
Samozřejmě, nejen jako jeden z organizátorů festivalu, ale i jako zastupitel města, mám velký zájem na dalším růstu
partnerství mezi našimi městy. A vystoupení souboru ze Schwarzenholzu toto potvrzuje.
Přejděme k programu Stochovské Thálie 2007. Na co se diváci mohou těšit?
L.F.
Od čtvrtka 11. do neděle 14. října 2007 na všechno! Už právě na čtvrtek 11.10. jsme připravili lahůdku,
která pobaví dozajista všechny. Je to komedie příbramského profesionálního divadla „Jak jsem vyhrál válku“
se skvělým hereckým obsazením, v čele s Daliborem
Gondíkem a Otakarem Brouskem ml., v pátek pak vystoupí Divadlo V.A.D. Kladno s úplně novou inscenací a na
sobotu je plánován takzvaný Den partnerství – odpoledne
se německý soubor představí se skečí od Loriot – což je
takový německý Monthy Pyton – a večer v premiéře satirická komedie „Ach, ta něha našich dam!“ v podání Divadla LUNA Stochov. V neděli tradičně pohádka pro celou
rodinu, letos to budou libochovické „Hrátky s čertem“
a večer další lahůdka se skvělými herci – Jirkou
Langmajerem, Ivanou Jirešovou a Jitkou Čvančarovou.
Ne, nejedná se o Ordinaci v růžové zahradě, ale o skvělou
konverzační komedii „Líbánky“. Dobré, ne?
To ano. Jaké bude vstupné a jak zajistíte předprodej?
T.B.
Vstupné bude jako v minulých letech – permanentka, tedy vstupenka na všechna představení přehlídky včetně obou
profesionálních za 200,-! což je velmi dobrá cena, na jednotlivá profesionální představení á 250,- a jednotlivá ostatní 80,-.
Nedělní pohádka jako bonus pro celou rodinu zůstává zdarma. Myslím si, že permanentka v této ceně je skutečnou motivací
zhlédnout přehlídku celou, neboť letos se podařilo dostat na prkna stochovského DK program velmi kvalitní. Předprodej bude
zahájen v polovině měsíce června a tradičně na zadní stranu permanentní vstupenky bude umístěn program celé přehlídky.
Jak se daří festival financovat?
T.B.
Zatím se daří. Musím však upřímně říci, že bez podpory vedení města, paní starostky a Rady města, taktéž Krajského
úřadu Středočeského kraje – Ing. P. Bendla a také Luboše Fleischmanna, který se opravdu věnuje svému „úřadu“ svědomitě
a ostatních sponzorů, které určitě Luboš vyjmenuje, by to šlo velmi ztuha, ne li vůbec.
L.F.
Stochovská Thálie už je značka, na které se dá stavět. Plný sál spokojených diváků je právě to, co nás motivuje pokračovat dál. Toto pravidlo si s Tomášem říkáme opakovaně a jak je patrno, tak i oprávněně. Musím také zopakovat poděkování
vedení města, paní starostce Bc. Fišerové, všem zastupitelům, firmám Nativel a Štěpánek Auto, konkrétně pak Jaroslavu
Žákovi a Petrovi Štěpánkovi a také samozřejmě hejtmanovi Středočeského kraje, Petrovi Bendlovi. Bez nikoho z výše uvedených by nebyl program tak pestrý jako letos. To říkám záměrně, protože od výše financí se odvíjí vše. O spokojenosti diváků
především, ale to bych se opakoval… A v neposlední řadě mi dovolte poděkovat Tomášovi Barochovi za to, že po organizačně
technické stránce je vše na profesionální úrovni, a to nejen na přehlídce Stochovská Thálie, což kladně kvitují všichni účinkující
a doufám, že i naši milí diváci.
Vážení čtenáři i já bych chtěl poděkovat nejen za rozhovor, ale i všem Čížkům, Fleischmannům, Karlovským,
Matějkům, Krejčím a vůbec všem, kteří se o naši kulturu a sport nezištně starají a pracují hlavně s mladými. Zdaleka
ne všude jsou na tom tak dobře jako na Stochově.
J. Houžvic
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ NA STOCHOVĚ

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně
1. června, a to již od roku 1950, kdy ho navrhlo
hned několik společností: Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové
sdružení učitelů a Světová federace demokratické
mládeže. Od tohoto roku jej slaví asi 50 zemí,
mezi nimi i naše republika.
Jako první a přesně na datum uspořádalo Místní
sdružení ODS Stochov za asistence Místní skupiny
Českého červeného kříže ve Stochově u příležitosti
Dne dětí 1.června 2007 ve sportovním areálu ve
Stochově závody dětí na kolečkových bruslích.
Zájem byl veliký, a tak se k prezentaci dostavilo
51 dětí ve věku od 4 do 13 let. Již od prvního rozjezdu nastaly urputné boje a s přibývajícím věkem jednotlivých závodníků se tempo zvyšovalo.
Všechny zúčastněné děti si odnesly spoustu sladkostí a ti nejlepší obdrželi diplomy. Z vítězství se
radovali ti nejrychlejší.
Výsledky: Dívky do 7 let – 1. místo Bianka
Pelichová, 2.místo Klára Onodyová, 3.místo Daniela
Šimková. Dívky do 10 let – 1.místo Kateřina Horáková, 2.místo Veronika Coufalová, 3.místo Tereza Pechová. Dívky nad
10 let – 1.místo Michaela Vlčková, 2.místo Dominika Kárová, 3.místo Aneta Novotná. Chlapci do 7 let – 1.místo Jan Jungman,
2.místo Jiří Řáda, 3.místo Pavel Vlček. Chlapci do 10 let – 1.místo Adam Kormoňák, 2.místo Karel Pelc, 3.místo František
Matoušek. Chlapci nad 10 let – 1.místo David Minichthaler, 2.místo Martin Kára, 3.místo Adam Mansfeld.
(Klusák, Houžvic)
2.června (v sobotu) od 13 hodin proběhla oslava DNE DĚTÍ
pořádaná Místní organizací ČSSD. Pro nepřízeň počasí se společné
odpoledne konalo v sokolovně. Zde byly pro naše ratolesti
připraveny různé soutěže o ceny, pamlsky a občerstvení. Děti se
dostavily v hojném počtu a jejich zdravý zájem o soutěžení nás
velice potěšil.
Chtěla bych tímto také poděkovat všem členům ČSSD, kteří se
zúčastnili organizace oslav, zastupitelům města p. Pavlíkovi,
p.Nývltovi a p. Chytré za sponzorský dar.
Takže milé děti, těšíme se na vás opět příští rok!
Předsedkyně ČSSD a místostarostka Mgr. Becherová

Daruji za odvoz
cihly ze spadlé zdi, bílé,
červené a šamotky,
asi 500 ks.
Tel.: 723 121 278.
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KAMARÁDI
Co nového u Kamarádů

V květnu byla pro všechny děti na Stochově připravena Dětská herna, protože po krátké pauze se tato akce znovu vrátila na program Kamarádů a ukázalo se, že dětem se po ní stýskalo, protože si jich do ní cestu našlo
přes dvacet, o čemž se nám dříve mohlo jen zdát. Jsme rádi, že se dětem herna líbí a vynasnažíme se, aby vše
šlo, jak má a všechny děti si s námi mohly přijít první sobotu v měsíci hrát.
V červnu je pro děti i jejich rodiče připravena Olympiáda v netradičních sportech, kde se můžete opět
těšit na soutěže s drobnými odměnami, malováním maxiobrazu a spoustou dalšího. Doufáme, že se s námi budete
bavit a nám všem bude fajn, jako vloni. Olympiáda v netradičních sportech se koná 9. června od 14 hod. na Mírovém náměstí. Všichni Kamarádi se na Vás už moc těší.
Na léto se Kamarádi odmlčí, což se ovšem netýká 25 dětí, které s námi pojedou opět odhalit nějaké to
tajemství na Peruc, kde se v termínu od 14.-28. července koná letní prázdninový pobyt Kamarádů. Na reportáž
a fotografie z Peruce se můžete těšit v některém z dalších vydání měsíčníku Naše město Stochov.
Poslední dnešní pozvánkou je ta na tradiční kamarádskou akci Pohádkový les, aneb rozloučení s prázdninami.
Letošní pohádkový les se bude konat 8.9.2007 na obvyklé trase. Opět si pro Vás připravíme den plný legrace,
her a pohádkových postav a věříme, že se budete bavit lépe, nebo minimálně stejně dobře jako v minulých letech. Zarezervujte si toto datum v kalendáři, ať Vám neunikne☺.
Všichni Kamarádi vám přejí příjemně teplé léto, děkují za podporu a těší se opět v září, ať už v některém
z našich kroužků nebo právě na Pohádkovém lese.
Věra Fraitagová
Více informací, aktualit a fotografií naleznete na našich stránkách www.kamaradistochov.cz. Dotazy a připomínky zasílejte na e-mail kamaradi.stochov@seznam.cz.

STOCHOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Kamarádi a DK města Stochov
si vás dovolují pozvat na

V sobotu 9. června 2007
od 14:00 hodin na Mírovém náměstí
Můžete se těšit na:
 mnoho soutěží a her
 malování Maxiobrazu
 nafukovací hrad
 minidisco
 ukázku bojových umění  a mnoho dalších překvapení
Bez vstupného
www.kamaradistochov.cz
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INFORMACE

AKCE v Čelechovicích v měsíci červnu
Dne 16.6.2007 bude v Hospůdce u Dity
v Čelechovicích MAŠKARNÍ REJ od 20 hodin.
Odměna pro nejlepší vyhlášenou masku.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou Zastupitelstvu města Stochov, Svazu
tělesně postižených, Š.S. regionu, a všem přátelům a známým za blahopřání a dárky k mému jubileu.
Josef Vataha
Děkuji městskému úřadu a organizacím ve Stochově za
blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Marie Repiská
Děkuji Městskému úřadu, paní starostce Bc. Fišerové,
p. Suprunové, za dárek a blahopřání k narozeninám.
Helena Folprechtová
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově za přání
a dárek k mým narozeninám.
Blažena Rojíčková - Slovanka

Dne 23.6.2007 od 13 hodin pořádají
Jana-Andrea-Marcela v Čelechovicích
na místním hřišti Dětskou olympiádu .
Soutěže, hry, sladké odměny, zábava zajištěny.
Hudební doprovod řídí a moderuje Jirka Brejník.
Na obě akce jsou všichni srdečně zváni.

Děkuji Městskému úřadu, paní starostce Bc. Stanislavě
Fišerové za dárek a milé blahopřání k mému životnímu
jubileu. Zároveň děkuji Místní organizaci tělesně postižených za blahopřání.
Vlasta Kroupová
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově, paní starostce
Fišerové a paní Gusiové, svazu žen, za přání a dárky
k mým narozeninám.
Karel Ryba
Máte doma dítě, které končí základní školu a nevíte
kam s ním? Chci se s Vámi podělit o zkušenosti, které
mám.
Od září letošního školního roku navštěvuje můj vnuk
Zdeněk Mádl Střední odborné učiliště na Stochově. Velmi
mě překvapil přístup paní ředitelky Mgr. Ireny Mejtské
a vlastně celého pedagogického i ostatního personálu
od učitelů, mistrů až po vychovatelky na domově mládeže. O žáky se velmi dobře starají a mají velký zájem o to,
aby je co nejlépe připravili na jejich budoucí povolání.
Naše rodina se koncem loňského roku ocitla ve velmi
tíživé situaci. Škola nám velmi ochotně vyšla vstříc
a vždy jsem se setkala s ochotou a pochopením. Chtěla
bych touto cestou všem zaměstnancům poděkovat
za solidní přístup a za zájem o žáky, kteří tuto školu
navštěvují.
Vlasta Mádlová, Stochov

OZNÁMENÍ
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR
v Kladně Vám oznamuje změnu názvu. Původní název
Okresní organizace SPMP ČR Kladno se mění na Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České
republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Kladno.
Nadále zůstává zkratka názvu SPMP ČR, název
INCLUSION CZECH REPUBLIK v mezinárodním styku
a znak sdružení (dvě vzhůru otevřené dlaně v modrém
poli, nad nimiž je zkratka SPMP).
Adresa našeho sdružení Hornická 410, Stochov 273 03
se nemění, IČO 61896403 zůstává a ani číslo našeho bankovního účtu 0387202319/0800 u Č. Spořitelny se nemění. Číslo podúčtu 27-0387202319/0800 také zůstává. Statutárním zástupcem této organizace je předsedkyně paní
Jaroslava Vršková, Jeneč, Májová 134.
Za společnost J .Vršková
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Titul přeborníka ČOS zůstává na Stochově
Již počtvrté za sebou pořádal oddíl stolního tenisu Sokola Stochov Honice republikové přebory ve stolním tenisu. Tentokrát
v kategorii dospělých. Účast sice ovlivnil již konec sezony tohoto sportu, nicméně to neubralo na kvalitě obsazení. Mezi účastníky byli hráči a hráčky až z Olomouce, ze Sokola Neředín, z Plzně, či z Králova Dvora. Žebříčkově nejvýše byli muži z divizních
soutěží a v ženách z druhé ligy. Tím větší máme radost z titulu v mužské kategorii, který vybojoval pro náš oddíl
Tomáš Navrátil. V ženách se pak na druhém místě umístila Katka Vajcová a na bronzovou medaili ještě dosáhla
Herta Machková. Z mužské čtyřhry si odnáší náš pár Petr Fencl a Tomáš Navrátil stříbrné medaile, stejně tak byly stříbrné i naše
ženy Herta Machková a Katka Vajcová. Stříbrnou získali ještě
v mixu Jarda Jedlička s Katkou
Vajcovou a bronzovou Pepa
Hudeček s Hertou Machkovou. Tak
tolik medailí získali hráči Sokola
Stochov Honice.
Na každém turnaji, který jsme
doposud pořádali, jsme dostali
pochvalu za ceny, které jsme pro
nejlepší hráče připravili. Nejinak
tomu bylo i letos. Proto musíme na
konci zhodnocení letošního turnaje
poděkovat všem sponzorům za ceny
věnované pro tento turnaj.
Děkujeme tímto panu Žákovi
a firmě Nativel, našemu městu
Stochov, paní Uhlířové, paní Hertě
Machkové z Chicaga, firmě Provident, panu Kozovi z pohostinství
Sokolovny, paní Syberové a její
firmě, panu Karmazínovi z pohostinství na hřišti. Ti všichni se
zasloužili o to, že se turnaj vydařil.
Druhý zprava: Tomáš Navrátil - vítěz
Zdeněk Zaspal

KRUŠOVICKÝ VEJŠLAP

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ pořádá dne 16.6. 2007
27. ročník turistického pochodu a cyklojízdy KRUŠOVICKÝ VEJŠLAP
ANEB SLAVNOSTI KRUŠOVICKÉHO PIVA. Start bude od 7:00 do
10:00 hodin na tenisových kurtech Stochov (trasa 20 km) a v Novém
Strašecí – ČD od 7:00 do 11:00 hodin (trasa 15 km). Cíl – samozřejmě
PIVOVAR KRUŠOVICE.
Pokud si zaplatíte 15 korun startovného a dorazíte do cíle, čeká Vás
diplom, razítko do vandrbuchů a razítka IVV. A pokud budete příliš unaveni můžete dojít 3 km na nádraží do Lužné, nebo autobusem do Kladna
(staví na Stochově-Slovance). Odjezdy 15:02, 18:32, 20:29.
Pro ty, kteří mají větší výdrž, je možná návštěva pivovaru, pivo za lidovku 10,- Kč, jídla co hrdlo ráčí a tělo snese.
Pochod je zařazen do akce DVOUSTOVKA!
Těší se na Vás pořadatelé z KČT Stochov. Informace
Vám poskytne Josef Karlovský na telefonu 728 400 673.

Číslo 6/2007 bylo vydáno
ve Stochově dne 8.6. 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.

Hledám levný podnájem 1+1 k bydlení
pro dvě osoby, za 1.500,-Kč na Stochově.
Kontakt: 731 871 395
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TENIS
SOUTĚŽE DRUŽSTEV

V květnu pokračovaly soutěže smíšených družstev v tenise.
„A“ družstvo dospělých v květnu sehrálo tři utkání a vedlo si velmi dobře, když všechna květnová utkání vyhrálo. K druhému kolu zajíždělo
„A“ družstvo do Nového Strašecí a zvítězilo tam v poměru 7:2, když se
o body postarali Jiří Klučka, Roman Žák, Michaela Halaštová, Iveta Bartůšková a páry Jiří Klučka-Martin Kunkela, Roman Klusák-Roman Žák a Michaela Halaštová-Iveta Bartůšková.
Ve třetím kole hrálo „A“ družstvo dospělých v Řevnicích s domácím
„B“ týmem. Výsledek zněl 7:2 pro Stochov. V tomto utkání se o body postarali Roman Klusák, Jiří Klučka, Martin Kunkela, Roman Žák, Iveta Bartůšková a ve čtyřhře páry Jiří Klučka-Martin Kunkela, Roman Klusák-Roman
Žák.
Ve čtvrtém kole hostilo „A“ družstvo na domácích dvorcích Sokol Nučice
„A“. Výsledek byl opět jednoznačný pro domácí v poměru 8:1. O body se
postarali Roman Klusák, Martin Kunkela, Michal Paták, Tomáš Velc ml.,
Michaela Halaštová, Iveta Bartůšková a páry Roman Klusák-Martin Kunkela, Michaela Halaštová-Iveta Bartůšková.
„A“ družstvo dospělých je po 4.kole na pěkném 3.místě KS II.třídy.
„B“ družstvo dospělých sehrálo v měsíci květnu hned čtyři utkání. Bohužel se družstvu moc nedařilo a dokázalo zvítězit pouze v jednom utkání.
Ve druhém kole prohrálo „B“ družstvo doma s TK Buštěhrad „A“ v poměru 2:7, když body získaly Kateřina Sodomková a pár
Kateřina Sodomková-Andrea Štychová.
Ve třetím kole „B“ družstvo na domácích dvorcích prohrálo se Sokolem Nučice „B“ těsně 4:5. O body v tomto utkání se postarali Karel Klusák, Jan Maryška, Ondřej Zíka a pár Karel Klusák-Ondřej Zíka. V předehrávaném utkání sedmého kola na domácích
dvorcích znovu těsně prohrálo „B“ družstvo s TC Hýskov 4:5, když se o body postarali Roman Žák, Andrea Štychová a páry
Andrea Štychová-Kateřina Sodomková a Roman Žák-Karel Klusák.
Ke čtvrtému kolu zajíždělo „B“ družstvo dospělých do Nižboru, kde konečně zvítězilo jasně 8:1. K výhře přispěli body Karel
Klusák, Roman Žák, Jan Maryška, Ondřej Zíka, Anna Tlustá a páry Roman Žák-Karel Klusák, Jan Maryška-Jiří Zíma a Anna
Tlustá-Andrea Štychová.
„B“ družstvu patří po polovině soutěže 5.místo v KS III.třídy.
„C“ družstvo dospělých sehrálo v měsíci květnu tři utkání, bohužel ještě se neradovalo z vítězství.
Ve druhém kole hostilo „C“ družstvo Sokol Buštěhrad „B“ a podlehlo 3:6, když se o body postarali Michal Paták, Jaroslava Klusáková a pár Jaroslava Klusáková-Kristýna Antošová.
Ve třetím kole zajíždělo „C“ družstvo do Hostivic, kde se utkalo s domácím „B“ družstvem a prohrálo těsně 4:5. O body
se v tomto utkání postarali Michal Paták, Tomáš Velc ml., Kristýna Antošová a pár Michal Pejša-Tomáš Velc ml..
Ve čtvrtém kole na domácích dvorcích „C“ družstvo znovu těsně prohrálo v poměru 4:5, když se o body postarali Petr Paták
a páry Michal Paták-Tomáš Velc ml., Petr Paták-Michal Pejša a Kristýna Antošová-Kateřina Tlustá.
Družstvo dorostu zajíždělo v druhém kole na SK Kladno, kde s „B“ družstvem prohrálo 3:6, o body se postarali Michal Paták,
Tomáš Velc a pár Michal Paták-Tomáš Velc.
Ve třetím kole dorost zvítězil na domácích dvorcích nad LTC Rakovník 5:4. O body se postarali Michal Paták, Tomáš Velc,
Vojtěch Maudr, Jan Boháč a pár Michal Paták-Tomáš Velc.
Ve čtvrtém kole zajíždělo družstvo dorostu do Ledec, kde zvítězilo nad domácí MOJOU 9:0, když bodovali Michal Paták,
Tomáš Velc, Vojtěch Maudr, Jan Boháč, Anna Tlustá, Kateřina Tlustá a všechny tři páry ve čtyřhrách.
Družstvo dorostu je po čtyřech kolech na 3.místě s jednou porážkou.
Družstvo mladších žáků ve druhém kole hostilo doma LTC Slaný a zvítězilo 6:3, když se o body postarali Jakub Dvořák,
Daniel Maudr, Filip Zíka, Tomáš Klusák a ve čtyřhrách páry Jakub Dvořák-Tomáš Klusák a Filip Zíka-Daniel Maudr.
Ve třetím kole kole zajíždělo družstvo mladšího žactva do Hostivic, kde zvítězilo nad domácím Sokolem „B“ 5:4. V tomto
utkání zvítězili Jakub Dvořák, Daniel Maudr, Filip Zíka, Tomáš Klusák a ve čtyřhře pár Jakub Dvořák-Tomáš Klusák.
V utkání čtvrtého kola nastoupilo družstvo mladšího žactva doma proti Spolaně Neratovice a opět se radovalo z vítězství
v poměru 6:3. O body v tomto utkání se postarali Jakub Dvořák, Filip Zíka, pár Daniel Maudr-Tomáš Klusák. Další tři body
získali domácí kontumačně, neboť hosté nepřijeli kompletní.
Družstvo mladšího žactva je po čtyřech kolech rozehrané soutěže na krásném 3.místě bez porážky.
Roman Klusák, prezident klubu

REKLAMY - INZERÁTY

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

KREJČOVSTVÍ

OÁZA KLIDU
Libuše Choloniewská

MASÁŽE:
Klasické,
reflexní, lymfatické,
energetické

Numerologie
Reiki, baňkování

Aromaterapie
Výklad karet

MODE

Relaxační
pobyty:
Šumava,
Itálie

J. Šípka 486
603 479 120

J&N
M

Lenka Michlová
STOCHOV, Ve dvojdomkách 297
Tel.: 312651274 Mob.:728564235
Vám nabízí tyto služby:
• Opravy oděvů i kožených
• Zakázkové šití - výběr látek
ze vzorníků
• Šití pracovních i profesních oděvů
• Výroba dek a polštářů
Náplň duté vlákno, PES kuličky, peří
• Čištění peří
• Sběrna oprav šicích strojů

DĚTSKÝ OBCHOD BONIFÁC

Nám. U Dubu 6 ( bývalé kadeřnictví )

Každou středu 8,30 - 12,00 hod. Čtvrtek 15,30 - 17,30
17,30 hod. nebo po telefonu kdykoliv
Oblečení, hračky, dětské potřeby, knížky, boty a dětský nábytek
Kontakt: Jitka Křížová,
Křížová, J. Šípka 189

OBKLADY A DLAŽBY
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.

∗
∗
∗
∗
∗

!!! 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

Telefon: 608 123 424

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

ELEKTROINSTALACE
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
J. Kindl
M.Vodička
312/244089 312/658202
312/651893
602/155815 606/823732
602/332279
fax:312244089 e-mail:bekivo@volny.cz

RYCHLÉ PŮJČKY BEZ
RUČITELE DO 48 HODIN

KONTAKT: 775 647 800

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

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ ČERVEN 2007

Letos se budeme snažit obnovit tradici letních kulturních akcí
pro všechny z vás, kteří si v nadcházejících krásných dnech a
večerech chtějí dopřát svoji dávku divadla, poezie, hudby, setkání se zajímavými lidmi, nebo posezení s přáteli. Kulturní zařízení města Stochov vás tedy zve na

Sobota 16.6. DĚTSKÁ DISKOTÉKA. Klasic-

ČERVEN - ČERVENEC 2007

Stochov. Přijďte se podívat na příběh, který je aktuální i po téměř 100 letech od svého vzniku. Velký
sál DK Stochov od 19,30 hodin. Vstupné 40,-.

Sobota 9.6.
OLYMPIÁDA V NETRADIČNÍCH SPORTECH, malování maxiobrazu, diskotéka, skákací hrad pro děti –
Stochovská tvrz, ukázky bojových umění a další zajímavosti pro vás
připravilo OS Kamarádi Stochov a Kulturní zařízení města Stochov
ke Dni dětí. Mírové náměstí Stochov od 14,00 hodin. Sportovně zábavná akce pro celou rodinu. Bez vstupného

Čtvrtek 14.6. BESEDA s účastníkem akce IDIOTI NA
PLAVBĚ KOLEM SVĚTA panem IVANEM ORLEM.
Plavba se uskutečnila na replice historické lodě Victoria, která jako
první v 16. stol. obeplula Zemi. Velmi zajímavé vyprávění Ivana Orla, který vše prožil na vlastní kůži a napsal stejnojmennou knihu. Beseda se uskuteční ve foyeru DK Stochov v 18,00 hodin. Doplněno
video produkcí, fotografiemi. Vstupné 30,-. Info také: www.
idotinaplavbekolemsveta.kvalitne.cz

KINO ČERVEN 2007
Pátek 1.června *300: BITVA U THERMOPYL *
Premiéra historického filmu USA vychází ze slavného
komiksu o spartském králi, který se utká s mnohonásobnou přesilou Peršanů.
Vstupné: 64 Kč * 117 minut * České titulky * Mládeži přístupno
Středa 6.června * MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
*Premiéra rodinného dobrodružného filmu USA je pohádkovým příběhem z imaginárního království, které je plné kouzelných bytostí.
Vstupné: 60 Kč * 95 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Pátek 8.června * PRÁZDNINY PANA BEANA *
Premiéra komedie Velké Británie s Rowanem Atkinsonem
v hlavní roli. Pohodová cesta na francouzskou riviéru a co z ní
zůstalo ...?
Vstupné: 66 Kč * 90 minut * České titulky * Mládeži přístupno
Středa 13.června * MECHANICKÝ POMERANČ *
Premiéra kriminálního sci-fi filmu Velké Británie je napínavé
drama, které i po třiceti letech neztrácí nic na své atraktivitě.V
hlavní roli Malcolm McDowell.
Vstupné: 62 Kč * 131 minut * České titulky * Mládeži přístupno
Neděle 17. června * SPIDER – MAN 3 *
Premiéra dobrodružného filmu USA je volným pokračováním
předešlých divácky úspěšných titulů. Síť tajemství, pomsty, lásky a odpuštění je upředena...
Vstupné: 70 Kč *140 minut*Česky mluveno*Mládeži přístupno

ká letní dětská disko show s Liborem. Foyer DK Stochov od 17,00. Vstupné 30,-.

Středa 27.6. R. Krupička: VELKÝ STYL.
Repríza velmi úspěšné komedie Divadla LUNA

Pátek 29.6. VELKÁ PŘEDPRÁZDNINOVÁ
DISKOTÉKA s Liborem. Super prodloužená diskoška pro všechny holky a kluky je tady! Foyer DK
Stochov 17,00 – 21,00 hodin.
Vstupné 30,-

Úterý 3.7. Na závěr sezóny máme pro vás
KONCERT studentského padesátičlenného
jazzového bandu z Anglie. ROBERT SMYTH JAZZ BAND. Skutečně nevšední zážitek, příjemný podvečer s vynikajícími hudebníky, kteří mají
široký repertoár – jazz, soul, pop.
Mírové náměstí Stochov od 16,00. V případě nepříznivého počasí velký sál DK Stochov.

Pondělí 18. června * T A X I 4 *
Premiéra francouzské akční komedie je volným
pokračováním úspěšných dílů a opět to vypadá
na pořádnou jízdu Peugeotem 407 pod plným
plynem...
Vstupné: 60 Kč * 91 minut * České titulky *
Mládeži přístupno
Pátek 22. června * ROBINSONOVI *
Premiéra animovaného rodinného filmu USA je
příběhem geniálního kluka s obrovskou touhou
najít svoji vlastní rodinu.
Vstupné: 70 Kč * 109 minut * Česky mluveno *
Mládeži přístupno
Neděle 24.června * BESTIÁŘ *
Premiéra české romantické komedie na motivy
bestselleru Barbary Nesvadbové a v režii Ireny
Pavláskové. Hrají Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut.
Vstupné: 68 Kč * 113 minut * Česky mluveno *
Mládeži nepřístupno
Úterý 26.června * DIVOČÁCI *
Premiéra širokoúhlé dobrodružné komedie USA
je rozpustilým snímkem o motorkářích, jak je
neznáte.
Vstupné: 66 Kč * 99 minut * České titulky *
Mládeži přístupno.
Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin.
Program našeho kina najdete na internetové
adrese: kina.365dni.cz

