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SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
STOCHOV 2007

Cena 3 Kč

Program na sobotu 29.9. :
UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:
VYDÁNÍ:
Schlossfest (Zámecké slavnosti)

2-3

Začátek školního roku

4

Evropský parlament

5

Kamarádi

6

Klub pro rodiče a děti

7

Okénko pro motoristy
Poděkování

8

Sport

9 -10

Inzeráty

11

Kulturní zařízení

12

10,00 – Mírové náměstí – svatováclavský trh, stánky, skupina
historického šermu Berounští měšťané, vystoupení hudebního souboru
Peregrin), dětské nafukovadlo, malování obličejů, ukázky auto – moto
veteránů, občerstvení, výtoč piva;
14,00 - koncert country skupiny TAXMENI,
14,30 - slovo starostky města Stochov Ing. Stanislavy Fišerové,
15,00 - zahájení prodejní výstavy obrazů a květin Petra a Jany Kellnerových,
15,40 - Berounští měšťané – historický šerm.
20,00 - ve foyeru DK Stochov tradiční posvícenská tancovačka se skupinou
V. Chaloupky (90,-).
22,00 – Ohňová show Berounských měšťanů a poté následuje
OHŇOSTROJ.

Program na neděli 30.9.:
9,00 – Z Mírového náměstí posvícenský průvod městem na hřbitov, pak
k památnému dubu. Hudební doprovod David Pokorný & Schola Nové
Strašecí.
10,00 – Sokolovna Stochov – pěkná hodinka.
10,00 Sportovní areály města Stochov – stánky, atrakce, kolotoče, houpačky
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SCHLOSSFEST - ZÁMECKÉ SLAVNOSTI
24. Saarwellinger Schlossfest
(návštěva našeho spřáteleného města v SRN)

Téměř čtvrt století,vždy 3. a 4. srpna,
probíhají v našem spřáteleném městě
Saarwellingen tzv. ,,Zámecké slavnosti“.
V tomto roce oslavovali němečtí přátelé
již 24. výročí. A jako vždy nám bylo
posláno pozvání zúčastnit se těchto tradičních oslav.
3.8. 2007 v brzkých ranních hodinách
odjelo od radnice města ve Stochově
10 zástupců (každá politická strana zde
měla své zastoupení) k našim přátelům.
Kdo byl někdy v Saarwellingenu, ví, že
toto partnerské město je od nás vzdáleno

směrem na západ asi 750 kilometrů.
Po ubytování v rodinném hotelu
Maurer nás v 17.00 hod. odpoledne
na radnici slavnostně uvítal
i s ostatními představiteli města
německý pan starosta Mike Philippi.
Oslav se zúčastnili i francouzští přátelé z oblasti Bourbon – Lancy
s jejich starostou Jeanem - Paulem
Drapierem a delegace z Reisbachu/
Vils, vedená svými zástupci.
Přesně v 18.00 hod. byly zahájeny
(i s ostatními představiteli měst,

od nás s paní starostkou Ing. S. Fišerovou)
oslavy ,,Schlossfestu“.
Program byl velice bohatý a vyčerpávající.
Kdo chtěl, mohl poslouchat různé hudební
kapely, vystoupení a družit se jak
v německém, tak francouzském jazyce až do
pozdních nočních hodin. O zábavu bývá
na takových slavnostech postaráno.
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SCHLOSSFEST - ZÁMECKÉ SLAVNOSTI

V sobotu v 10.00 hod.
dopoledne odjeli všichni
pozvaní hosté společně do
Perl-Borgu, kde se konaly
oslavy ,,Římských svátků“.
A bylo zde co k vidění.
Zinscenované zápasy gladiátorů, obydlí tehdejších legionářů, výroba a ukázka
dřívějších řemesel, římské
lázně, ochutnávka některých
římských pokrmů, atd.
V pozdních odpoledních
hodinách jsme dorazili
zpět do našeho hostitelského města, abychom si trochu odpočali a načerpali sil
k ,,mezinárodní společné
večeři“ a k dalším oslavám
Schlossfestu.
No a byla tady neděle, čas navrátit
se domů. Poslední rozloučení se
všemi hosty, jak německými, tak
francouzskými a tradá směrem
k našemu krásnému domovu. Musím
podotknout, že se nám německé
oslavy všem líbily. Každá země má
své zvyky a své svátky.
A co nás Stochováky čeká v měsíci
září? No přece naše slavné
Svatováclavské posvícení, kterého se
zúčastní i saarwellingenský starosta
s malou delegací.
Tak držme si palce, ať se nám
posvícení vydaří.
Místostarostka, Mgr. Becherová

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dne 3. září začala dětem škola. Do prvních tříd nastoupilo 40 dětí. V jejich novém prostředí je přišla přivítat, společně s panem ředitelem Mgr. Hamplem, starostka města
Ing. Fišerová. Při této příležitosti jsme jí položili několik otázek:
1) Vstupní prostranství před ZŠ doznalo podstatných změn. Kdo tyto
změny navrhl?
Rada města se na svém zasedání usnesla, že je třeba prostranství před školou
zrekonstruovat. Oslovila jsem ředitele školy Mgr. Hampela a požádala ho, zda by se
sami žáci školy nemohli podílet na úpravě
tohoto prostranství. Oni by si měli navrhnout, jak chtějí, aby tento prostor vypadal.
Vedení školy společně s vedením města
vypsalo soutěž, do které se přihlásilo velké
množství žáků. Byly vybrány tři návrhy,
které byly finančně odměněny. Podle vítězného návrhu byl prostor před školou zrekonstruován.

2) Kolik stála tato rekonstrukce?
Nebyla to věc laciná, rekonstrukce stála 800 tisíc Kč. Myslím si ale, že tyto peníze byly
účelně vynaloženy a prostředí
je pro žáky školy mnohem lepší.
Mně osobně se velmi líbí i nové
lavičky a odpadkové koše, které
tam byly instalovány.
3) Počítá se s další úpravou tohoto prostoru?
Ano, máme v úmyslu ještě
dosadit několik stromů a případně
keřů na volná prostranství, aby
nová plocha působila uceleněji.
Děkuji za rozhovor
Jan Houžvic

VCHOD 222 – VESELÝ, STÍŽNOST
Od jisté neurčité doby u bloku G a vchodu 22 je chodba poškozená různými malbami a škrábanci, které nejsou vhodné pro
nájemníky tam bydlící. Byla požádána domovnice aby vše nahlásila u domovní správy o její vymalování. Byla odmítnuta. Jedná se hlavně o spodní část.
Podepsáno 7 nájemníků. Do redakce byla doručena kopie.

Vyjádření p. Mansfeldové - vedoucí správy bytového fondu:
K danému vyjádření nájemníků čp. 222 musím bohužel konstatovat, že v takto žalostném stavu je několik vchodů ve
Stochově. Tento vchod byl vymalován ve stejném roce jako například společné prostory v domech v ulici S. K. Neumanna.
Vynakládat finanční prostředky na vymalování chodeb, které si nájemníci sami ničí, by bylo velmi nefér oproti nájemníkům,
jež si společné prostory udržují. Správa bytového fondu nebude přednostně takové vchody malovat.
Kateřina Mansfeldová, vedoucí SBF
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EVROPSKÝ PARLAMENT
Návštěva Evropského parlamentu

Před nějakým časem, přesně
19. - 20.6., se nám naskytla možnost
navštívit Evropský parlament, proto
jsme neváhali ani vteřinu a rozhodli se
vyrazit. Stali jsme se tak součástí již
osmé dotované návštěvy občanů
České Republiky od pana poslance
Mgr.Hynka Fajmona (ODS). Návštěva
této velkolepé instituce je jedinečný
zážitek, proto bychom se s vámi chtěli
podělit o naše dojmy.
Naše cesta za poznáním začala nástupem v Praze a pokračovala osmihodinovou jízdou s cílem v německofrancouzském pohraničním městečku
Kehl, kde nás přivítala Mgr. Jitka
Krčmářová, která se o nás v průběhu
naší návštěvy velmi ochotně starala.
Ještě téhož dne začal program naší
návštěvy, a to prohlídkou centra Štrasburku z paluby lodi po městských
říčních kanálech, které obepínají celé
historické jádro města.
Po projížďce nás čekalo setkání
s naším hostitelem p. Mgr. Hynkem
Fajmonem, který je jedním z 24
Evropských poslanců zastupujících
v Evropském parlamentu Českou republiku.Pan poslanec nás přivítal, popřál krásný pobyt a poté se rozběhla volnější debata
o funkci Evropského Parlamentu.
Druhý den dopoledne přišel vrchol naší návštěvy, a to prohlídka největšího světového parlamentu s návštěvou přímo
v jednacím sále při zasedání. Evropský parlament tvoří 785 poslanců volených každých 5 let v přímých volbách. Poslanci
se sdružují nikoli na bázi národní, nýbrž v politických frakcích, v nichž jsou zastoupeni poslanci různých členských zemí.
V současné době má Evropský parlament sedm frakcí a nezařazené poslance. Vedle toho jsou poslanci členy parlamentních
výborů, které se specializují na určité oblasti. Zde se konzultují hospodářské, zahraničněpolitické, právní a jiné otázky. Výbory
zpravidla zasedají v Bruselu a plenární zasedání, které jsme mohli takto navštívit se konají jednou měsíčně ve Štrasburku.
Zvláštností parlamentu je, že úředními jazyky jsou jazyky všech členských zemí, takže zajistit překlady všech vystoupení a řečí
jednotlivých poslanců není jednoduchá záležitost… Tolik ve stručnosti o instituci zvané Evropský parlament.
Po návštěvě zasedání pro nás připravil pan poslanec besedu spojenou s přednáškou o funkci, historii a významu Evropské
unie, parlamentu a všech přidružených institucí.
Závěrem bychom jen dodali, že tato návštěva nám velmi rozšířila naše poznatky o funkci a významu Evropské unie a pokud
se Vám naskytne stejná příležitost jako nám, určitě ji využijte.
Luboš Fleischmann a Roman Foršt

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 9/2007 bylo vydáno ve Stochově dne 7.9. 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.
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KAMARÁDI
Tábor v Peruci se sdružením Kamarádi

14-ti denní pobyt v Peruci byl úžasný. Jezdili jsme do aquaparku, na výlety a na hrad. Užili jsme si neopakovatelné množství
srandy, zábavy, ale i dobrodružství, nástrah a strach k tomu také patří. Jako 24 archeologů a „x“ egyptských bohů jsme bojovali
o zničení zla a zlé mumie. Na Anubisových
vahách jsme vážili dobré a špatné skutky bílými
a černými kameny. Během celého pobytu v naší
egyptské „Peruni“ jsme nacházeli a sbírali dohromady 13 artefaktů, které nám pomáhali zničit zlou
mumii. Jednou nás (Kristýnku Štáfkovou, Mílu
Moudrou, Tondu Jermana a Pepču Kořána) unesla
zlá mumie a její pomocníci a ostatní nás museli
uzdravit, protože nás nakazila všemožnými nemocemi.
Vařila nám paní Fričová vynikající jídla, která
nám moc chutnala. Mňam ☺ !
27. července byl tábor na „Peruni“
slavnostně ukončen tím, že jsme
zničili zlou mumii a vrátili jsme jí
tam, kam patří – tedy do záhrobí
a tím zachránili celý svět!
HURÁ!!!
(Milena Moudrá 13 let)
(Článek je autentický, bez úprav)

Kamarádi si Vás dovolují pozvat na

Průběžný start bude v sobotu 8. září 2007 od 9 hod.do cca 11 hod. (dokud všichni neodejdou ☺)
od kina na Mírovém náměstí ve Stochově.
Děti do 15 let musí mít doprovod dospělé osoby.
Cestou bude možnost zakoupení malého občerstvení(pití, sušenky apod.)

Startovné: dospělí 25,- Kč, děti 15,- Kč, děti do 3 let zdarma
Za podporu této akce děkujeme:
Potraviny Uhlířová

Město Stochov

p. Konopka
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KLUB PRO RODIČE A DĚTI V LÁNECH

Do Klubu pro rodiče a děti Domečku v Lánech
můžete od září zamířit dvakrát týdně
Po místnosti, vyzdobené pohádkovými motivy a prozářené jarním sluncem, se
s maximálním nasazením batolí několik dětí. Pečlivému zkoumání podrobují tu skluzavku, tam herní stan nebo nafukovací míče různých velikostí, překonávají terénní nerovnosti tvořené polštáři ve tvaru stonožky, želvy či berušky, po podlaze i vzduchem
prohánějí malá autíčka a bagry a co chvíli přinesou některé z maminek ukázat svůj nejnovější objev, vydolovaný v některé z krabic plných hraček. Místností se nese výskání
a spokojené broukání dětí, přerušované tu a tam melodií hudební hračky. Herna
v lánském Domečku, klubu pro rodiče a děti, pulzuje živelnou dětskou aktivitou, která
polevuje jen v okamžiku, kdy se děti zastaví pro něco dobrého na zub, vzápětí však znovu vyrážejí zkoumat terén. S takovou vervou a bez známek únavy, až si člověk chtě nechtě musí položit otázku, kde se v nich ta energie pořád bere. Klub pro rodiče a děti
Domeček se veřejnosti v prvním patře lánské sokolovny poprvé otevřel letos v únoru,
aby své služby nabídl zejména dětem do šesti let věku a jejich dospělému doprovodu.
„Rodiče se v Domečku mohou inspirovat pro výchovu svých dětí a především získat
alternativu pro „dlouhé“ dny s dítětem,“ prozradila Martina Hořejší, jedna z maminek
a členka občanského sdružení Naše Lány, které to všechno „způsobilo“. „Myslíme si,
že herna v Domečku umožní dětem bez rozdílu věku navazovat kontakt s vrstevníky a jsou
mnohem samostatnější,“ říká paní Martina a podotýká, že děti tu zapomínají i na některé
své domácí nešvary: „V kolektivu jim víc chutná a snědí i to, co doma nechtějí za žádnou
cenu.“ Přítomné maminky, které se přišly odreagovat do zdejší výtvarné dílničky a vyrobit si pro radost několik papírových ozdob, její slova potvrzují: „Jsou to lázně. Děti
tu vypustíme a můžeme si odpočinout. Prostě paráda.“
Nad kolébkou Domečku stojí hrstka místních nadšených rodičů, kteří se rozhodli
vybudovat pro sebe a své děti místo, kde by se mohli setkávat. Místo, kde by si mohli
vyměňovat zkušenosti a nápady, ale také kontakty na úřady nebo hlídání. Místo, kde by
maminky a tatínkové na mateřské dovolené mohli najít přátele, posedět nad šálkem čaje,
popovídat si – zkrátka udržovat kontakty s vnějším světem, od něhož je mateřská dovolená mnohdy izoluje. Do Domečku, který má otevřeno v úterý od 1400 do 1700 a ve
středu od 900 do 1200 v lánské sokolovně na Masarykově náměstí, míří pokaždé průměrně osm maminek nebo tatínků s dětmi. „Další o té možnosti vědí, ale nepřijdou
třeba proto, že si nedovedou představit, co by tu s dětmi dělali. Přitom si můžou s dětmi
hrát, nebo je nechat, ať si hrají spolu navzájem, a zapojit se do výtvarné dílny, keramického kroužku, nebo si jen povídat a po očku děti pozorovat a relaxovat,“ říká paní Martina.Od září budou moci malí i dospělí návštěvníci v Domečku využívat nového pestrého
programu - cvičení pro maminky se zajištěným hlídáním dětí, rehabilitační cvičení pro
nejmenší děti s rodiči, angličtinu pro rodiče, pravidelnou keramickou dílnu. Více informací o programu a vybavenosti Domečku, je možné získat na internetové adrese www.
lany.cz pod odkazem občanského sdružení Naše Lány. Jana Kindlová, Martina Hořejší

KLADENŠTÍ CHOVATELÉ
MAJÍ STOVKU
Dne 24. března 2007 Český svaz
chovatelů v Kladně, Smečenská
ulice č. 723, oslavil 100. jubileum
jeho založení.
Pět generací chovatelů našeho
lidského běhu si zaslouží náš obdiv
za svou neúnavnou obětavost a pracovitost s cílem vytvořit prostředí
pro přátelství a chovatelskou zálibu.
Nelze opomenout výsledky jejich
kolektivní práce, jako například
postavení dvou výstavních hal, pořízení výstavního zařízení, koupě
pozemku a další jiné věci vykonávané zcela zdarma často složité době.
Ať jsou jim vzorem, ale přitom i výstrahou do dalších let.
Kladenský spolek chovatelů se může také pochlubit svou dlouholetou
chovnou tradicí, různými oceněními
či například vynikajícími chovateli.
Z našeho spolku vzešli takoví chovatelští velikáni jako pan profesor
RNDr. J.Žofka či pan učitel
J. Vágner.
Chovatelé též vynikají svou výstavní činností, která je velice bohatá, ročně pořádají dvě výstavy, a to
na jaře a na podzim. Podzimní
výstava je zaměřená na soutěžení
jednotlivých organizací v rámci
okresu. V níž se pravidelně umisťujeme na prvních třech místech
v každé odbornosti (králíci, drůbež
a holubi). Někteří členové organizace jsou také členy speciálních klubů. Přesto rok od roku zájem návštěvníků o výstavu či chovatelů
o vystavení zvířat klesá. Chovatelé
pevně doufají, že sama budoucnost
ukáže, jak silná je věčná touha lidstva spojovat svoje zájmy a záliby
s přírodou.V naší organizaci se snažíme získávat mladé chovatele, aby
se obnovovala nejen krev v našich
chovech, ale také krev naší organizace. V současné době máme 6 mladých chovatelů od 14-18 let. Nezapomínáme ani na ženy. Nyní jich
máme v naší organizaci 6 a jejich
práce, zvláště při výstavách, je znát.
Ve dnech 6. října 2007 od 8 do 16
hodin a 7.října 2007 od 8 do 12 hodin pořádáme v našem chovatelském
areálu okresní soutěžní výstavu
s možností koupě drobného chovného zvířete, tombolou a občerstvením. Všichni jste srdečně zváni.
Klára Vejdovská
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OKÉNKO PRO MOTORISTY
Cyklistika

Dobrý den. Odlišuje se vyhláška silničního provozu pro
sportovce a běžné cyklisty? Denně se vyhýbáme profesionálně vypadajícím cyklistům, kteří jedou vedle sebe. Myslím si, že toto vyhláška neumožňuje. A pokud ano, neměli
by mít nějaké speciální označení? A co rekreační cyklisté
na sportovních kolech?
Děkuji, řidič, cyklista Josef Homolka.

PODĚKOVÁNÍ

Co se od 22. srpna změnilo
v pravidlech silničního provozu?
Za neoprávněné stání na parkovišti pro
invalidy už nelze udělit roční zákaz
řízení. Zůstává však pokuta až 10.000 Kč.
Pokuta až 50.000 Kč už nehrozí cyklistům
a ostatním řidičům, kteří sami sobě
způsobí při nehodě újmu na zdraví.
Zrušila se výjimka pro řidiče poskytující
poštovní služby.
Za chybějící, zakrytou, nečitelnou, či jinou
než přidělenou registrační značku je roční
zákaz řízení a pokuta až 10.000 Kč. Body se
za to ale neudělují.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městskému úřadu za přání a dárek ke kulatým
narozeninám. Též děkuji za přání od Svazu tělesně postižených.
Marie Gombitová
Děkuji městskému úřadu za milé blahopřání k mým
kulatým narozeninám.
Anna Koulová
Zákon samozřejmě nerozlišuje, jestli cyklista je sportovec v trikotu
při tréninku nebo cyklista amatér. Obecně platí, že cyklisté mohou
jet pouze v řadě za sebou a ne vedle sebe. Výjimku tvoří pouze
předjíždění. Je ale možné, že na silnici potkáte opravdový závodní
peloton, kde cyklisté jedou v chumlu i vedle sebe a na ostatní provoz moc nedbají. V takovém případě ale musí mít cyklisté zvláštní
povolení a také doprovod v podobě auta s oranžovým majákem.
"Pokud by se jednalo o nějakou sportovní akci, například cyklistický závod, muselo by být vydáno rozhodnutí ke zvláštnímu
užívání pozemní komunikace a v tomto případě by musel být
vyloučen provoz. To ale zřejmě není případ, ke kterému posluchač
směřuje," upozorňuje dopravní právník Jan Kněžínek.
Bezdůvodná jízda cyklistů vedle sebe je přestupkem
a hrozí jim pokuta až 2000 korun blokově. Stejná pravidla platí
i pro motorkáře. V jejich případě je jízda vedle sebe navíc extrémně nebezpečná. I tady je ale výjimka, a to pro policejní motorky při
doprovodných akcích.

Děkuji paní starostce Ing. S. Fišerové za blahopřání
k mým narozeninám.
Anna Šlégrová, DPS
Srdečně děkuji městskému úřadu a paní starostce za
dárky a gratulaci k mým jubilejním narozeninám, kterých
se dožívám. Současně děkuji i organizaci zdravotně postižených ve Stochově a všem, kteří mi přáli, známým
a kamarádům.
Děkuji Eduard Veselý
Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s paní Zdeňkou Šulovou. Za projevení soustrasti
děkuje
Jaroslav Šula s rodinou
.
Děkujeme rodině Kadlecových a Ivanu Sýkorovi
za pomoc panu Oldřichu Hovorkovi. Dále děkujeme
všem přátelům a známým za projevení soustrasti.
Rodina Hovorkova
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově a paní starostce
Ing. Stanislavě Fišerové za gratulaci k mým narozeninám.
Václav Lojín
Rád bych touto cestou poděkoval paní starostce
Ing. Stanislavě Fišerové, Komisi pro mládež a seniory
a všem ostatním za dárky a gratulace k mým devadesátým narozeninám.
František Fencl, Ve dvojdomkách
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově a paní starostce
Ing. Stanislavě Fišerové za gratulaci k mým narozeniVlasta Mádlová, DPS
nám.

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV
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SPORT

TENIS

Tenisový klub nezahálel a pokračoval i v druhé polovině prázdnin v pořádání celostátních turnajů jednotlivců.
Celostátní turnaj mladšího žactva – „MAO Cup“
Hned první srpnový víkend 4. – 6.srpna 2007 uspořádal
Tenisový klub Stochov celostátní turnaj mladšího žactva pod názvem „MAO CUP“. K prezentaci se dostavilo 18 hráčů a 8 hráček.
V utkáních byly vidět urputné boje.Domácím hráčům ani hráčkám
se nedařilo.
Z výsledků: Hoši dvouhra- semifinále: Košta (TK PBtisk
Bohumín) – Zrůst (TK LTC Děčín) 7/5, 6/1, Vachtl – Kadlec (oba
TK SK Kladno) 6/3, 6/3, finále: Košta – Vachtl 6/1, 6/0.
Čtyřhra - finále: Vachtl, Kadlec - Košta, Zrůst 6/3, 5/7, 6/4.
Dívky dvouhra – semifinále: Sedláčková (Kaučuk Kralupy) –
Bečvářová (LTC Slaný) 6/0, 6/2, Vinogradova (TC Realsport
Nymburk) – Rubešová (LTC Slaný) 6/0, 6/2, finále: Vinogradova – Sedláčková 6/1,6/0.
Ceny vítězům věnovala stavební společnost MAO, s.r.o. Ceny
vítězům a finalistům předali prezident klubu Roman Klusák
a ředitel turnaje Karel Klusák.
Vinogradova - vítězka, R. Klusák, Sedláčková - finalistka

10.ročník Celostátní turnaj staršího žactva – „NATIVEL Cup“
Tenisový klub Stochov uspořádal ve dnech 11.- 13.8.2007 na svých
dvorcích již 10.ročník Celostátního turnaje staršího žactva pod názvem
„NATIVEL Cup“. K prezentaci se dostavilo 18 hráčů a 19 hráček. Chlapci
hráli turnaj kategorie 5, dívky turnaj kategorie 4. Odehraná utkání byla na
velmi dobré úrovni. K vidění byla kvalitní utkání. Z domácích nastoupili
pouze Daniel Maudr a Lucie Pejšová.
Z výsledků: Chlapci – dvouhra – čtvrtfinále: Kolebaba /TC Realsport
Nymburk/ - Sklenařík /Teniscentrum Příbram/ 6/0, 6/2, Suchý /TC
Vestec/ - Skopal /TO Spartak Modřany/ 6/1, 6/2, Panov / TC Realsport
Nymburk/ - Kuběnka /TK Neridé/ 6/2, 6/1, Pavlík /TK Sparta Praha/ Putík /TK Konstruktiva/ 6/2, 6/1, semifinále: Kolebaba – Suchý 6/0, 6/0,
Pavlík - Panov 6/4, 6/0, finále: Pavlík – Kolebaba 6/1, 7/6.
Čtyřhra – semifinále: Sklenařík, Pavlík – Rojt /TKSK Kladno/, Ducháč /
SK Arita Praha/ - 6/0, 6/0, Kolebaba, Báša /LTC Houška/ - Putík, Panov
6/3, 6/0, finále: Sklenařík, Pavlík – Kolebaba, Báša 6/0, 6/3.
Dívky – dvouhra – čtvrtfinále:Vodičková D. /LTC Zbraslav/ - Pilzová /TK
Neridé/ 6/3, 4/6, 6/1, Dvořáčková – Tomečková /obě TK Spartak Jihlava/
6/2, 6/3, Vodičková T. /LTC Zbraslav/ - Smotlachová /SK Mělník/ 6/0,
6/0, Ruprechtová /LTC Rakovník/ - Brožová /SK Arita Praha/ 6/3, 7/6,
semifinále: Vodičková D. – Dvořáčková 7/6, 7/5, Vodičková T. –
Ruprechtová 6/3, 6/4, finále Vodičková T. – Vodičková D. 7/5, 7/5.
Kolbaba - finalista, J. Žák, Pavlík - vítěz
Čtyřhra – semifinále: Vodičková D., Vodičková T. – Šimůnková /I.ČLTK
Praha/, Brožová 6/3, 6/3, Pilzová, Klocová T. /LTC Beroun/ - Prchalová, Moťovská 6/2, 6/2, finále: Pilzová, Klocová T. – Vodičková D., Vodičková T. 4/6, 6/3, 7/5.
Hodnotné ceny pro vítěze věnovala společnost NATIVEL, k.s. Věcné ceny předali vítězům a finalistům jednatel společnosti Nativel, k.s.
pan Jaroslav Žák a prezident klubu Roman Klusák.

Celostátní turnaj mladšího žactva – „Tecnifibre – UNIQA Cup“
Před závěrem prázdnin 18. – 19.srpna 2007 uspořádal Tenisový klub Stochov letos již druhý celostátní turnaj mladšího žactva tentokrát pod
názvem „Tecnifibre – UNIQA Cup“. K prezentaci se dostavilo 18 hráčů a 12 hráček. Z domácích hráčů se turnaje zúčastnili Jakub Dvořák,
Tomáš Klusák, David Minichthaler , Renáta Zímová, Kateřina Urbanová a Kristýna Dvořáková. Z domácích hráčů se podařilo zvítězit
Jakubovi Dvořákovi, jež v klubovém duelu porazil Tomáše Klusáka 6/1, 6/2 a Kateřina Urbanová, která také v klubovém duelu porazila
Renátu Zímovou 6/3, 6/1.
Z výsledků: Hoši dvouhra- čtvrtfinále: Crnadak /TC VŠ Praha/ - Snopek /LTC Rudná/ 6/0, 6/1, Koubek – Blumenstein /oba LTC Slovan
Kladno/ 6/0, 6/0, Kadlec /TK SK Kladno/ - Štosek /TK Roudnice/ 6/3, 6/0, Pallas /LTC Slovan Kladno/ - Machek /F.H.TK Dobřichovice/ 6/3,
6/2, semifinále: Crnadak – Koubek 5/7, 6/3, 6/4, Kadlec – Pallas 6/4, 7/6, finále: Crnadak – Kadlec 6/1, 6/4.
Čtyřhra – semifinále: Kadlec, Pallas – Dvořák Snopek 6/2, 6/1, Blumenstein, Koubek – Nachtigal, Kratochvíl 6/2, 6/3, finále: Blumenstein,
Koubek – Kadlec, Pallas 1/6, 7/5, 6/4.
Dívky dvouhra – semifinále: Váňová /LTC Mladá Boleslav/ - Tonová /TC Bipi Kablo Kladno/ 6/3, 6/2, Fišerová /TJ Kaučuk Kraluy/ Prátová /TK SK Kladno/ 6/3, 6/2, finále: Fišerová – Váňová 6/0, 6/0.
Čtyřhra – finále: Fišerová, Sedláčková – Prátová, Hrivňáková 6/1, 6/1.
Hodnotné ceny vítězům věnovala společnost ProKennex Sport, s.r.o. Ceny vítězům a finalistům předal ředitel turnaje Karel Klusák.
Tenisový klub STOCHOV pořádá ve dnech 28.září – 29.září 2007 XVII. Ročník POSVÍCENSKÉHO TURNAJE ČTYŘHER V TENISE
Prezentace: Pátek 28. září 2007 do 9.00 hodin
Tenisový klub Stochov pořádá ve dnech 15.9. až 16.9.2007 12.ročník STOCHOVSKÉHO POHÁRU v tenise
Prezentace: 15.9.2007 do 9.00 hodin

SPORT
PO DVOU KOLECH V ČELE
(be) – V polovině srpna zahájili své mistrovské soutěže
stochovští fotbalisté – „áčko“
po sestupu z okresního přeboru
v roce 2005 zahájilo svou třetí
sezónu ve III. třídě, „béčko“
po obnovení týmu v roce 2001
pak již sedmou sezónu ve
IV. třídě. Obě mužstva tedy
znovu hrají ve dvou nejnižších
soutěžích a mnozí jejich příznivci se stále ptají, zda už konečně nadešla sezóna, která to alespoň
trochu změní a Stochov se konečně vrátí alespoň do okresního přeboru. Po dvou odehraných kolech je pohled na tabulky obou soutěží více než příjemný – oba týmy svá utkání vyhrály a usadily se
v čele. Jak dlouho jim toto postavení vydrží? Věřme, že co nejdéle,
nejlépe by bylo do konce sezóny!
„Áčko“ zahájilo sezónu na domácím trávníku duelem
s Dřetovicemi a po brance Brzáka v prvním poločase si odneslo tři
body za hubené vítězství 1:0. Hubené proto, že šancí mělo možná
na pět gólů, někteří fanoušci se dokonce dušovali, že jich zahodili
nejmíň deset. Ve druhém kole si zajeli do Smečna pro vítězství 2:0
(1:0), když skórovali Bartoš a Hampel (z desítky v nastaveném
čase). Poněkud mě udivil referát v Kladenském deníku, kde výkony Stochova označili za střeleckou mizérii, přitom v tabulce jsou
jen tři týmy, které nastřílely branek víc. Nicméně Stochov s plným
bodovým ziskem soutěži kraluje a příležitost potvrdit vedení bude
mít už tuto sobotu v utkání se Slovanem Kladno B.
Také „béčko“ začínalo doma, po rozpačité první půli se rozehrálo
k pěknému výkonu a vyprovodilo Bratronice vysokou porážkou
5:1 (2:0). Skóroval nestárnoucí Kočí (dvakrát hlavou), dvakrát
se trefil i Marek Kedroň a jednou Melen. Rozhodující byla první
čtvrthodina druhého poločasu, kdy hosté snížili na rozdíl jediné
branky, ale minutu poté získal opět dvoubrankový náskok po své
druhé trefě Kočí a o osudu zápasu bylo prakticky rozhodnuto.
Ve druhém kole hostoval tým na trávníku libušínské rezervy a po
pěkném gólu Douši hlavou a vlastním domácích si odvezl tři body
za vítězství 2:0 (1:0). Přišel ale o Soukupa, který za urážku sudího
vyfasoval červenou kartu. Také „béčko“ hraje v neděli doma, hostí
rezervu SK Lhota.

KDY V ZÁŘÍ NA FOTBAL
(be) – Sobota 1. září: Stochov –
Sn Kladno B. Neděle 2. září: Stochov B –
Lhota B, Stochov – Vinařice (dorost).
Pátek 7. září: Stochov – Kročehlavy B
(ml.příp.). Pátek 14. září: Stochov – Slaný (st.příp.). Sobota 15. září: Stochov –
Švermov, Stochov – SK Kladno C (ml.
žáci). Neděle 16. září: Stochov B –
Tuchlovice C, Stochov – Hrdlív (dorost).
Pátek 21. září: (Stochov – Hrdlív (ml.příp.). Sobota 22. září: Stochov – Běleč. Pátek 28. září: Stochov – Libčice (st.příp.). Sobota
29. září: Stochov – Sn Kladno (ml.žáci). Neděle 30. září: Stochov
B – Pletený Újezd, Stochov – Libušín (dorost).
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TELEGRAFICKY
STOLNÍ TENIS *
(be) – Do nové sezóny
vstoupí stolní tenisté
So ko la
Sto cho v Honice pouze se dvěma týmy – družstva A
a B budou hrát obě
v krajské soutěži II.
třídy,
C
tým
v okresním přeboru
byl zrušen. Na soupisce „áčka“ najdeme
oba Navrátily, Fencla,
Karmazína, Janouška
a Liškovou, „béčko“ bude hrát ve složení Dejmková, Vajcová, Jedlička, Brouček, Chmelař, Velc, Krejčí. „Áčko“
tedy vsadilo na zkušenost, „béčko“ naopak na mládí.
ŠIPKY * (be) – Mistrovskou sezónu zahajují v září
šipkaři. Pavouci A i B se sešli po sestupu „áčka“ ze
3. Středočeské ligy ve stejné soutěži – obě družstva budou
hrát skupinu F Středočeské divize. Poprvé se v herně
ve Fotbal klubu představí v neděli 9. září „áčko“ proti
Sport Teamu z Nového Strašecí („béčko“ zajíždí do Strašecí k zápasu s New Bubu B), o čtrnáct dní později
(23. září) si role vymění – „béčko“ hostí doma Marnou
snahu ze Slaného, „áčko“ bude hostovat v Rozdělově.
Poslední zářijový víkend (30. září) Pavouci A hostí rezervu Libčic, Pavouci B jedou do Kladna k Máchalům.
Všechny zápasy začínají v 18 hodin.

STŘEDOČESKÝ POHÁR
(be,mb) – Prázdninovou přestávku mezi sezónami si stochovští šipkaři zpestřili turnaji ve Středočeském poháru
jednotlivců ve hře 501 double out. Během obou měsíců se
jich uskutečnilo devět s následujícími výsledky. 1. turnaj
(4.7.): 1. M.Bosák (Řenčováci B), 2. Fejsák (Pavouci B),
3. A.Jůzl (Pavouci B), 4. L.Bosák (Řenčováci B). 2. turnaj
(11.7.): 1. Čorňak (Pavouci A), 2. Mečíř (Sport Team), 3.
Kučera (Řenčováci A), 4. Vašíř (Pavouci A). 3. turnaj
(18.7.): 1. Poklop (Řenčováci A), 2. Čáp (Máchalové
XXL), 3. Fejsák (Pavouci B), 4. Čorňak (Pavouci A). 4.
turnaj (25.7.): 1. Fejsák (Pavouci B), 2. M.Bosák
(Řenčováci B), 3. Čorňak (Pavouci A), 4. Hošek
(Řenčováci A). 5. turnaj (1.8.): 1. Poklop (Řenčováci A),
2. Mečíř (Sport Team), 3. Fišer (Stochov), 4. Čorňak
(Pavouci A). 6. turnaj (8..8): 1. Zukrriegl (Řenčováci A),
2. Fejsák (Pavouci B), 3. Burian (Pavouci B), 4. Kučera
(Řenčováci A). 7. turnaj (15.8.): 1. Mečíř (Sport Team), 2.
M.Bosák (Řenčováci B), 3. Hegyi, 4. Bolek (oba Pavouci
A). 8. turnaj (22.8.): 1. Čorňak (Pavouci A), 2. M.Bosák
(Řenčováci B), 3. Mečíř (Sport Team), 4. Poklop
(Řenčováci A). 9. turnaj (29.8.): 1. Poklop (Řenčováci A),
2. M.Bosák (Řenčováci B), 3. Mečíř (Sport Team), 4. Čáp
(Máchalové).

REKLAMY - INZERÁTY

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

J&N

OÁZA KLIDU
Libuše Choloniewská

MASÁŽE:
Klasické,
reflexní, lymfatické,
energetické

Relaxační
pobyty:
Šumava,
Itálie

OBKLADY A DLAŽBY

RYCHLÉ PŮJČKY BEZ
RUČITELE DO 48 HODIN

Numerologie
Reiki, baňkování

Aromaterapie
Výklad karet
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J. Šípka 486
603 479 120

KONTAKT: 775 647 800

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!!!
DĚTSKÝ OBCHOD BONIFÁC

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

Telefon: 608 123 424

ELEKTROINSTALACE
BEKIVO

Romana Obršálová
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
Ve Dvojdomkách 298, Stochov,
Tel.: 736 147 134

KREJČOVSTVÍ

E - MAIL:
VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

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

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ ZÁŘÍ 2007

Čtvrtek 6.9.

Divadlo Járy Cimrmana
Hospoda na mýtince

Zahájení podzimní sezóny s klasickou hrou legendárního divadla
Járy Cimrmana.
Velký sál DK
od 19,00 hod.
vstupné: 220, 280,-

Pátek 28.9. Koncert ke Dni české státnosti
Jiří Pazour – Večer klavírní improvizace
Tak jako každý rok proběhne i letos koncert krásné hudby se svatováclavskou tématikou v rámci městských oslav Svatováclavského
posvícení. Tentokrát uslyšíte mistra klavírní improvizace Jiřího
Pazoura.
Velký sál DK
od 18,00 hod.
v rámci městských oslav – bez vstupného

Sobota 29.9.
SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ Stochov 2007
10,00 – Mírové náměstí – svatováclavský trh, stánky, skupina historického šermu Berounští měšťané, vystoupení hudebního souboru Peregrin (10,00, 11,00), dětské nafukovadlo, malování obličejů,
ukázky auto – moto veteránů, občerstvení, výtoč piva; 14,00 koncert country skupiny TAXMENI, 14,30 slovo starostky města
Stochov Ing. Stanislavy Fišerové, 15,00 zahájení prodejní výstavy obrazů a květin Petra a Jany Kellnerových, 15,40 Berounští
měšťané – historický šerm. Od 20,00 ve foyeru DK Stochov tradiční posvícenská tancovačka se skupinou V. Chaloupky (90,-).

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2007
Pondělí 3. září
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA
Premiéra širokoúhlého dobrodružného filmu USA je volným
pokračováním.
Vstupné: 70 Kč * 168 minut * České titulky * Mládeži přístupno*

Středa 5. září HORY MAJÍ OČI 2
Premiéra širokoúhlého filmového hororu USA je úspěšným
pokračováním.
Vstupné: 66 Kč * 90 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno*

Neděle 9. září HOSTEL II.
Premiéra amerického širokoúhlého filmového hororu je další pokračování.
Vstupné: 70 Kč * 100 minut * České titulky * Mládeži do 18 let nepřístupno*

Pondělí 10. září KVASKA
Premiéra českého filmového muzikálu s hudbou a texty Daniela
Landy.
Vstupné: 62 Kč * 102 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno*

Pátek 14. září ROMING
Premiéra české filmové komedie s B.Polívkou a M.Labudou
v hlavních rolích.
Vstupné: 76 Kč * 105 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno*

Středa 19. září TERKEL MÁ PROBLÉM
Premiéra dánského animovaného filmu, který není určen dětem, ale
dospělým.
Vstupné: 70 Kč *75 minut *Česky mluveno*Mládeži nepřístupno*

Ve 22,00 – Ohňová show Berounských měšťanů a poté
následuje OHŇOSTROJ.

Neděle 30.9.
9,00 – Z Mírového náměstí posvícenský průvod městem na hřbitov, pak k památnému dubu. Hudební doprovod David Pokorný & Schola Nové Strašecí. 10,00 –
Sokolovna Stochov – pěkná hodinka. 10,00 Sportovní
areály města Stochov – stánky, atrakce, kolotoče, houpačky

Pozvánka do divadla:
STOCHOVSKÁ THÁLIE 11. – 14. 10. 2007
11.10. v 19,00 hod. – zahájení 9. ročníku festivalu
Stochovská Thálie 2007; 19,10 hod. – Divadlo
Příbram – Jak jsem vyhrál válku; 12.10. v 19,00 hod.
V.A.D. Kladno – Utrpení knížete Sternenhocha;
13.10. od 15,00 hod. Theaterverein Swarzenholz – To
nejlepší z Loriota, 19,30 hod. Divadlo Luna Stochov –
Ach, ta něha našich dam – PREMIÉRA;
14.10. v 10,00 – DS Scéna Libochovice – Hrátky
s čertem – pohádka pro celou rodinu, 19,00 – Divadlo
Palace Praha – Líbánky, aneb láska ať jde k čertu. Hrají
J. Langmajer, I. Jirešová, J. Čvančarová a další. Režie
P. Hruška.

Pátek 21. září TAJNOSTI
Premiéra českého širokoúhlého filmu s I.Bittovou
a K. Rodenem. Režie A.Nellis.
Vstupné: 64 Kč * 95 minut * Česky mluveno
* Mládeži přístupno*

Neděle 23. září 2007 P USINKY
Premiéra české road movie komedie o lesbické
orientaci na cestě do Holandska
Vstupné: 60 Kč * 90 minut * Česky mluveno * Mládeži
nepřístupno*

Středa 26. září OŠKLIVÉ

KÁČÁTKO A JÁ

Premiéra animovaného filmu Francie, Velké Británie,
Holandska a SRN.
Vstupné: 58 Kč * 90 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno*

Připravujeme na říjen 2007 :
* DIVOKÉ VLNY * ODSTŘELOVAČ *
* NEXT * SHREK TŘETÍ * ZODIAC *
* SMRTONOSNÁ PAST 4.0*
*RATATOUILLE* DANNYHO PARŤÁCI 3*
* JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO
NASAZENÍ * HARRY POTTER
A FÉNIXŮV ŘÁD *
Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin.
Program našeho kina najdete na internetové
adrese: kina.365dni.cz

