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Pf 2007
Příjemné prožití svátků,
vše nejlepší v novém roce,
hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů
přejí

Římskokatolická
farnost a Město
Stochov si vás dovolují
pozvat na tradiční
7. vánoční koncert
dne 29.12.2006
v 18,00
18,00 hod.
v kostele sv. Václava
ve Stochově.
Jako host vystoupí
Valerie Zawadská.

Bc. Stanislava Fišerová
Fišerová
starostka města

Mgr. Miloslava Becherová
zástupkyně starostky

Roman Klusák
tajemník

Ve velkém sále DK
se dne 13.12. 2006 od 16,00 hod.
uskuteční Vánoční koncert Základní
umělecké školy ve Stochově.

Stránka 2

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
VOLNÝ POHYB PSŮ
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne
16. listopadu novely dvou obecně závazných vyhlášek –
o zajištění čistoty a pořádku ve městě a o nakládání
s odpady. V obou vyhláškách byla zrušena některá kontroverzní ustanovení a navíc byla vyhláška o zajištění
čistoty doplněna o ustanovení, jímž se vymezuje prostor
pro volný pohyb psů. Ten byl určen na pozemku města
ve větrolamu za sportovním areálem a jeho ohraničení

tvoří oplocení areálu na východní straně, pole na západní a
tabule s textem „Prostor pro volný pohyb psů“ na severu a
na jihu. V tomto prostoru se tedy mohou psi pohybovat bez
vodítka, což je na všech ostatních veřejných prostranstvích
ve městě zakázáno. Zbývá podotknout, že toto opatření samozřejmě nezbavuje majitele psa povinnosti dbát na to,
aby jeho pes někomu neublížil. I při volném pohybu ve vymezeném prostoru je za něj plně odpovědný.

Vážení spoluobčané,
Dovolujeme si Vám připomenout,
že poplatek za provoz „Systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu“ pro rok
2007 je splatný do 15.12.2006.
Poplatek je možné uhradit
v informačním středisku v přízemí
MÚ nebo v podatelně MÚ ve
3. patře.
Výše poplatku pro rok 2007 byla stanovena na 480,-Kč/os/
rok.

Stránka 3

Z KANCELÁŘE STAROSTKY

Od 2. listopadu 2006 má město Stochov nové vedení radnice. Protože tato rubrika seznamuje naše čtenáře s tím, co
bude v našem městě nového, zejména v oblasti výstavby bytů, infrastruktury a bytového fondu, objeví se občas v našem měsíčníku. Poprosili jsme proto starostku města, paní Stanislavu Fišerovou o rozhovor, který bude mít pouze informační charakter
a bude to její osobní názor, který se bude snažit prosazovat v Radě a Zastupitelstvu města.
1.) Paní starostko, ve vedení města jste již čtvrté volební období. Co se Vám za tu dobu podařilo a v čem naopak vidíte dluh
občanům Stochova? Hodnotit celá čtyři volební období je velmi náročné. Já sama cítím jako velmi pozitivní věc výstavbu nových bytů na Stochově. Stochov se omladil, přišli sem noví lidé. To vede k tomu, že naše město může mít dvě mateřské školky
a základní škola netrpí nedostatkem dětí. Víte, já žádný zásadní dluh vůči občanům města nepociťuji. Snažili jsme se dělat věci
v době, kdy to bylo pro město výhodné. Pokud tedy bylo možné získat od státu dotace na výstavbu bytů, bylo třeba se této výstavbě věnovat a upřednostnit ji před jinými akcemi. V Čelechovicích se nyní zavádí plyn a myslím si, že je třeba přistoupit
k rekonstrukci některých komunikací. V Honicích a Čelechovicích chybí kanalizace a jsem přesvědčena o tom, že i na tyto akce
se peníze najdou.
2.) V čem si myslíte, že se může Stochov srovnávat s podobnými městy v našem okrese a v čem pokulháváme? Jsem patriot
a vždy jsem byla. Jsem moc ráda, že mohu na Stochově bydlet a myslím si, že naše město se může srovnávat s ostatními městy
okresu. Výhodou našeho města je, že zde nemáme žádné továrny, které by znečišťovaly životní prostředí. Pro někoho může být
nevýhodou, že město není křižovatkou dopravy. Na druhé straně tato poloha města zajišťuje obyvatelům města klid, což v dnešní
uspěchané době není zanedbatelná skutečnost. V občanské vybavenosti Stochov poskytuje občanům města dá se říci veškeré
služby. Stochov je město plné zeleně, ale i tato zeleň potřebuje údržbu a mnohde i obnovu. To je další úkol pro toto volební období.
3.) Přibližte obyvatelům poskytování příspěvků na rekonstrukce bytů (a jakých bytů se to týká)... Příspěvky na rekonstrukce
bytů se vztahují na všechny byty a jedná se především o rekonstrukce el. rozvodů, výměnu oken, rekonstrukce koupelen apod.
Ve všech případech město posuzuje nutnost této rekonstrukce. Podle platných pravidel, které má k dispozici Správa bytového
fondu, jsou tyto rekonstrukce zčásti financovány. Příspěvky nejsou poskytovány obyvatelům, kteří mají problémy s placením
nájemného. Bližší informace podají pracovníci Správy bytového fondu a občané se na ně mohou obrátit.
4.) Jak se v současné době daří vybírat nájemné a jak se postihují neplatiči? Neplatiči nájemného a služeb spojených
s užíváním bytu jsou problémem všech měst. Nevyhneme se jim tedy ani my. Naše snaha je s problémovými obyvateli věc vyřídit, dohodnout se na splátkách apod. Pokud ze strany nájemce není ochota s městem jednat a na výzvy města nereaguje, řešíme
tyto problémy nekompromisně žalobou na vyklizení bytu. V těchto nastavených pravidlech budeme určitě pokračovat a mé stanovisko je v této věci již mnoho let neměnné. Nájemníci, kteří si neplní své povinnosti, nemohou být ve výhodě proti těm, kteří
si své povinnosti plní.
5.) Jaký je Váš názor na privatizaci bytů a jaký by měl být její rozsah v tomto volebním období? Jsem pro privatizaci bytů. Nemohu vám ale odpovědět na otázku, jaký by měl být její rozsah, protože to je plně v kompetenci zastupitelstva. Privatizace je věc
velmi citlivá a je třeba, aby se její přípravě věnovala maximální pozornost. Jednu zásadu však budu prosazovat. Byty by se měly
prodávat těm lidem, kteří v nich žijí, maximálně jejich dětem. Nemělo by se tedy stát, že lidé by se měli obávat toho, že pokud si
nekoupí byt, koupí ho někdo jiný a vystěhuje je. To by byl podle mého názoru velmi špatný směr privatizace.
6) Ve volebním programu KDU-ČSL je vybavení dětského hřiště v Honicích a Čelechovicích. Není tam věkový průměr poněkud nepříznivý? V Čelechovicích se objevila skupina mladých maminek, která má zájem pro děti něco udělat. Takové aktivity je
třeba podporovat. Letos zde bylo vybudováno nové pískoviště a budeme se snažit dovybavit hřiště i nějakou prolézačkou pro
děti. V Honicích vidím vybudování dětského hřiště v souvislosti s opravou a rekonstrukcí okolí rybníka. V létě toto místo navštěvuje mnoho dětí a dětské hřiště by je jistě potěšilo.
7.) Snad všechny politické strany slibují vybudování koupaliště. To snad není ani problém. Mnoho obcí ale skončilo pro vysoké náklady s jeho provozem a údržbou. Jaký je Váš osobní názor na tuto problematiku? Vím, že mnoho obyvatel města by přivítalo vybudování koupaliště. Líbí se mi myšlenka zrekonstruovat jak samotný rybník v Honicích, tak i jeho okolí. Je to hezké
místo a již v současné době je velmi navštěvováno. Výhodou je přírodní přítok vody, ale není dostatečný. I to je třeba vyřešit.
Výstavba krytého bazénu by nebyla pro město ekonomicky výhodná. V okolních městech jsou kryté bazény, které mohou občané našeho města navštívit.
8.) Stochov roste před očima, mnoho se mění k lepšímu. Čeho si sama z toho, co se podařilo, nejvíce vážíte? Nejvíce si opravdu vážím vybudování nových bytů pro mladé rodiny. Nemohu ani opomenout rekonstrukci chodníků a silnic, která vede
k celkovému zlepšení prostředí ve městě.
9.) Péče o kulturní památky patří nejen k důležitým, ale i k nákladným prioritám v činnosti městského úřadu pod vaším vedením. Jak vám v této oblasti pomáhá stát a kde si město musí pomoci samo? V současné době se zpracovává projekt na opravu
budovy „staré školy“. Budeme se snažit získat od státu peníze na tuto rekonstrukci, ale musíme si uvědomit, že především město
nese náklady spojené s rekonstrukcí a modernizací. Nechat chátrat památky ve městě by bylo špatné, protože památných objektů
na Stochově je velmi málo. Rozhodnutí, jaká finanční částka bude použita na tyto rekonstrukce, je plně v kompetenci Zastupitelstva města. Před všemi členy Zastupitelstva města stojí každoročně velký úkol, jak rozdělit omezené finanční prostředky, které
město má.
10.) Máte nějaký nápad, jak pomoci cestovnímu ruchu a turistice v našem městě? Rodiště svatého Václava k tomu přímo vybízí. Jak jsem již řekla, nevýhodou možná je, že město leží tak trochu stranou od hlavních silnic. Na druhou stranu se díky různým propagačním materiálům snažíme informovat lidi o tom, že nejen návštěva Stochova, ale i blízkého okolí (Lány, Křivoklátsko), je pro ně zajímavá. Důležitou součástí zvýšení cestovního ruchu je vybudování dalších cyklostezek, které by jednotlivé obce a města propojovaly. Cyklistické výlety rodin s dětmi jsou ve velké oblibě a měli bychom jim proto nabídnout další možnosti,
jak poznat nejen naše město, ale i jeho okolí.
Za rozhovor děkuje Jan Houžvic

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV
Stránka 4

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - BEZMOCNOST

Místo zvýšení důchodů pro bezmocnost budou obce od nového roku vyplácet
příspěvek na péči
Praha 16. 11. 2006 (Převzato z oficiálních stránek České správy sociálního zabezpečení)
Na Ministerstvo práce a sociálních věcí a na Českou správu sociálního zabezpečení se v posledních dnech obracejí lidé s obavou, že nebudou mít dostatek finančních prostředků, protože od nového roku nebudou dostávat zvýšení důchodu pro bezmocnost. V této souvislosti je třeba říci: není třeba mít strach. Zvýšení důchodu pro bezmocnost
sice s koncem letošního roku zanikne, bezmocní lidé ale budou mít nárok na příspěvek na péči. A ten bude vyšší
než zvýšení důchodu pro bezmocnost.
Příspěvek na péči nahradí dvě současné dávky - zvýšení důchodů pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou
nebo jinou osobu. Vyplývá to ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který začne platit právě od 1. ledna
2007. O novém příspěvku na péči budou rozhodovat a budou ho vyplácet obecní úřady obcí s rozšířenou působností
příslušné podle místa trvalého bydliště.
Zvýšení důchodu pro bezmocnost přitom do konce letošního roku vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.
Naposledy jej důchodci obdrží v prosinci 2006 ve svých běžných výplatních termínech důchodu. Od ledna 2007 pak
budou těmto osobám obce vyplácet příspěvek na péči, a to přímo na základě zákona, aniž by o něj museli žádat.
Odnětí výplaty zvýšení důchodu pro bezmocnost provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky. Aby
o tom lidé věděli, začala už teď v listopadu důchodcům posílat „Oznámení o zastavení výplaty zvýšení důchodu pro
bezmocnost“. Tento dokument obsahuje informaci o důvodech zastavení výplaty zvýšení důchodu pro bezmocnost.
Jeho součástí je rovněž sdělení, že podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se lidé, kteří mají do 31.
prosince 2006 nárok na zvýšení důchodu pro bezmocnost, považují od 1. ledna 2007 za osoby závislé na pomoci
jiné fyzické osoby a mají tak nárok na příspěvek na péči podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby.
Částky zvýšení důchodů pro bezmocnost, které se až do konce letošního roku podle stávající legislativy odvozují
od životního minima, jsou následující:
* zvýšení důchodů pro částečnou bezmocnost - 480 Kč měsíčně,
* zvýšení důchodů pro převážnou bezmocnost - 960 Kč měsíčně,
* zvýšení důchodů pro úplnou bezmocnost - 1 800 Kč měsíčně.
Podle nového zákona o sociálních službách se od 1. ledna 2007 budou lidé, kterým dosud náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost, považovat za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby:
ve stupni I (lehká závislost), bude-li se jednat o osoby částečně bezmocné,
ve stupni II (středně těžká závislost), bude-li se jednat o osoby převážně bezmocné,
ve stupni III (těžká závislost), bude-li se jednat o osoby úplně bezmocné.
Příspěvek na péči pak od 1. ledna 2007 pro osoby do 18 let bude:
* 3 000 Kč měsíčně, půjde-li o stupeň I (lehká závislost)
* 5 000 Kč měsíčně, půjde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
* 9 000 Kč měsíčně, půjde-li o stupeň III (těžká závislost)
* 11 000 Kč měsíčně, půjde-li o stupeň IV (úplná závislost).
Lidé starší 18 let budou mít od 1. ledna 2007 nárok na příspěvek na péči ve výši:
* 2 000 Kč měsíčně, bude-li se jednat o stupeň I (lehká závislost)
* 4 000 Kč měsíčně, bude-li se jednat o stupeň II (středně těžká závislost), nebo bude-li se jednat o osobu ve stupni I
(lehká závislost), která je starší 80 let, o niž pečuje osoba, které z tohoto důvodu náležel k 31.12.2006 příspěvek při
péči o blízkou nebo jinou osobu
* 8 000 Kč měsíčně, bude-li se jednat o stupeň III (těžká závislost), nebo bude-li se jednat o osobu ve stupni II
(středně těžká závislost), o niž pečuje osoba, které z tohoto důvodu náležel k 31. 12. 2006 příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu
* 11 000 Kč měsíčně, bude-li se jednat o stupeň IV (úplná závislost).
Pokud by měl důchodce nárok na zvýšení důchodu pro bezmocnost před 31. prosincem 2006, ale požádá o něj
ČSSZ až po uvedeném datu, tj. za účinnosti nového zákona o sociálních službách, Česká správa sociálního zabezpečení zvýšení důchodu pro bezmocnost přizná rozhodnutím na dobu od nároku do 31. prosince 2006. Finanční
částky zvýšení důchodu pro bezmocnost ČSSZ pak důchodci za toto období doplatí zpětně. Kopii příslušného rozhodnutí pak sama prostřednictvím svých příslušných pracovišť (okresních správ sociálního zabezpečení, v Praze
Pražské správy sociálního zabezpečení, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení Brno) předá obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, které budou příspěvek na péči vyplácet, a to zpětně za dobu od 1. ledna 2007.
Vladimír Vokál, Štěpánka Filipová
Pro stochovské občany doplňujeme tuto oficiální informaci o další údaje:
• O dávce bude rozhodovat a bude ji vyplácet pověřený obecní úřad, jímž je Magistrát statutárního města
Kladna, pracoviště Rozdělov.
• Současní příjemci zvýšení důchodů pro bezmocnost nemusí nic vyřizovat, po 1. lednu 2007 jim bude nová
dávka zasílána automaticky z kladenského magistrátu.
• Postup při podávání nových žádostí po 1. lednu 2007 bude zhruba stejný, jako tomu bylo u dosavadního
zvýšení důchodu. Magistrát zatím nemá k dispozici nové tiskopisy, pokusíme se pro stochovské občany zajistit jejich vydávání na zdejším úřadu. Bližší informace podáme v lednovém čísle našeho časopisu.
Karel Beran, vedoucí správního odboru MěÚ

Stránka 5

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

Střední odborné učiliště Stochov Vás
zve na

Bude slosováno 14 cen
GPS navigace GEOSTAT
4 Travel

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
6. a 7. prosince 2006 od 12 do 16 hodin

Slosování každých 14dní
do konce roku 2006
INFO na 731 060 115

Máte možnost vidět :
• prostory odborného výcviku
za provozu, tedy prostory,
kde žáci vykonávají praxi,
• pokoje v Domově mládeže,
Školní klub
• vybavení učeben
Návštěva je možná i jiný termín po telefonické
domluvě.
Ústředna : 312 651 269, tel./fax.: 312 651 338
e-mail: skola@sousto.cz
www.sousto.cz
Informace o jednotlivých oborech zveřejníme
v příštím čísle Stochovských novin.

Navštivte nás v DK

P o 14-17

S t 9-11

Zavedená truhlářská dílna
v Srbech (okr. Kladno), zaměřená na výrobu nábytku, hledá

Pronajmu půdní byt

truhláře, schopného samostatně pracovat s masivem i

ve Stochově o velikosti
41 m2 – 1+kk, částečně
zařízený (kuchyňská linka
včetně spotřebičů,
plovoucí podlahy,
vestavěná skříň).

laminem. Nástup dle dohody. Zájemci se mohou hlásit na
tel.č. 777 159 866

Firma Amler, s.r.o.
přijme šičky – švadleny na šití sedacích
souprav.Normovaná mzda od 13 až 20 tis.Kč
S. K. Neumanna 353, 273 03 Stochov,
tel. 312 651 384, mobil: 774 868 661,
774 868 663

Cena dohodou.
Tel.: 777/120676.

Stránka 6

VÁNOCE
Jak Vánoce slavili naši předci?

Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc dlouhé týdny a vůbec jim nevadilo, že
peněz je poskrovnu a vánoční dárky, které nadělí Ježíšek, budou nejspíše velmi potřebné věci, které by se tak jako tak musely koupit. Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích. Důležitější než vánoční dárky byla vzájemná láska a přátelství, radost a pocit sounáležitosti v rodině, která se sešla ke společným oslavám pod rodným krovem.
Několik dnů před Vánocemi napekly
hospodyně chléb a uložily ho do ošatek.
V bohatších domácnostech daly k bochníkům
péct také pečlivě upletené, žloutkem potřené
a máslem pomaštěné vánočky z bílé mouky, hrozinek a mandlí. O Štědrém dnu
od časného rána praskal v peci a kamnech oheň. Připravovala se štědrovečerní
večeře. Vařil se hrách, čočka, několik druhů polévek, mezi nimiž nechyběla
bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a česneku. Mezitím co se hospodyně snažila v kuchyni zabavit děti, přinesl v některých krajích hospodář
tajně stromeček a ustrojil ho do slavnostního hávu. Jinde se stavěly betlémy.
Lidé se od rána postili, aby večer uviděli “zlaté prasátko”.
S přicházejícím soumrakem děti stále častěji vybíhaly ven, pozorovaly nebe
a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička. S první hvězdou si rodina sedla k
slavnostnímu stolu prostřenému bílým ubrusem. Večeři zahajovala společná modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a poděkování
Bohu za vše dobré, co přinesl, i za to, co vzal. Nejdříve hospodyně postavila na stůl mísu s hrachem. Klíček hrachu má podobu
kalichu a podle tradice spojoval všechny stolovníky v dobrém i zlém. Potom paní domu odebrala z mísy po lžíci pro každé z domácích zvířat. Teprve pak si podle vážnosti a stáří nabírali ostatní. Po hrachu se podávaly polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze, kuba, masitý pokrm nebo ryba pro radost. Kosti se dávaly na jeden talíř a po večeři je hospodář odnesl ve lněném ubrousku
pod jabloň. Naposledy se na stole objevila vánočka a cukroví. Pila se bílá káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití.
Když zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti stromeček ověšený jablíčky, sušeným ovocem, cukrovím, kostkami
cukru zabalenými do barevných papírků, ořechy a řetězy. Na stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali koledy. Ty se pak
u stromečku zpívaly každý večer, dokud se neodstrojil a Vánoce neskončily. Někde však stromeček neznali nebo ho považovali
za německý zvyk a po starodávném způsobu strojili jesle. O svátku Narození Páně do nich kladli figurku novorozeňátka a přidávali postavičky anděla, pastýřů a darovníků. Postavičky třech králů a jejich průvodu se stávaly součástí betlémského výjevu až 6.
ledna. O Štědrém večeru se po večeři věštilo. Na stůl se postavilo umývadlo a pouštěly se v něm lodičky ze skořápek vlašských
ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno se směrem ke dveřím házela bota. Na venkově děvčata třásla bezem. Vdala se tam, odkud se
ozval štěkot psa.
Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle oltáře stály jesličky. Venku byla
zima, sníh a tma. Uvnitř kostela, ohřátého dechem věřících, zářily svíce. Varhany doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se postupně všichni přidávali. Tak se o půlnoci Štědrého večera narodil v srdcích lidí Kristus. Všichni věřili, že je přítomen na bohoslužbě právě v tom jejich kostele. Cítili přítomnost lásky malého dítěte a s nadějí hleděli do nového roku.
(Zdroj: Malá encyklopedie Vánoc, V. Vavřinová)

Jmelí patří vedle stromečku také k Vánocům.
Této věčně zelené rostliny si povšimli již naši předkové. Připadala jim tajemná - vždyť roste vysoko
v korunách stromů a její plody, bílé bobule, se podobají perlám a dozrávají právě v prosinci. A protože bylo tajemné, mělo mít i kouzelné účinky. Věřilo se tedy, že chrání před ohněm a zavěšovalo se
do domů, aby bránilo v přístupu čarodějnicím a zlým duchům. Věřilo se, že přináší štěstí stejně jako
podkova nebo čtyřlístek.
Podle Keltů zajišťuje plodnost, proto se pod ním dodnes líbáme. Navíc přináší do domu štěstí, odvahu
a lásku.
Ve středověku se používalo jako významná léčivá rostlina a moderní věda léčivé účinky jmelí potvrdila. Jmelí
obsahuje látky snižující krevní tlak a podporující rozšiřování cév, a proto se z něj získávají tyto látky k výrobě léčiv proti arterioskleróze.
O jmelí také existuje mnoho legend. Podle jedné bylo jmelí kdysi stromem, z jehož dřeva byl zhotoven kříž, na kterém zemřel
Kristus. Strom prý hanbou seschl, aby se přeměnil v rostlinu, která zahrnuje dobrem všechny, kdož pod ní projdou. Jmelí prý
nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, a nikoliv tomu, kdo si jej koupí sám.
Vánoční jmelí roste na listnatých stromech, jejichž listy na podzim opadávají a jeho užívání jako dekorační vánoční rostliny se
do Evropy rozšířilo z Anglie. Tento zvyk se u nás dodržuje dodnes a lidé stříbrné, zlaté či zelené snítky jmelí připevňují k lustru
či dávají do váziček na stůl.
(Zdroj: internet)
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PŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ

Kamarádi děkují všem ochotným lidem, kteří naše sdružení, ať už
materiálně či morálně, podporují. Zvláštní poděkování pak patří
zastupitelům našeho města Stochov, firmě Nativel – panu Žákovi,
firmě BEKIVO – panu Vodičkovi, firmě Colsys Automatik – panu
J. Pokornému, panu Konopkovi, paní Uhlířové a mnohým dalším,
kteří poskytli našemu sdružení finanční příspěvek. Všem obyvatelům Stochova přejeme pohodové Vánoce a mnoho štěstí a životní
pohody v roce 2007.
Kolektiv prodejny paní Uhlířové na náměstí přeje svým zákazníkům příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně spokojenosti s našimi službami.
MO ČSSD ve Stochově přeje všem občanům klidné a spokojené
prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do roku 2007.
Mgr. M. Becherová
MS ODS Stochov přeje všem svým příznivcům radostné vánoční
svátky a úspěšný rok 2007.
Ing. Jindřich Sybera
Klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a spokojenost v roce 2007 přeje za KDU - ČSL.
Bc. S. Fišerová
Příjemné prožití svátků vánočních a veselý nový rok přeje organizace KSČM Stochov.
František Vašíček

Vloudil se tiskařský šotek.
Omlouváme se panu Dobešovi za nesprávně
uvedené jméno v minulém čísle – rubrika Poděkování. Správně mělo být uvedeno Oldřich Dobeš.
Děkuji starostovi Ing. J. Syberovi, paní Bortelové za
komisi pro seniory a mládež, všem kamarádům a známým za blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.
Miloslava Dušková
Děkuji všem známým přátelům, představitelům města
a členům KSČM za blahopřání projevená k mým jubilejním narozeninám.
Miluše Jurgovská
Upřímně děkuji p. Bc. Fišerové, starostce města Stochov, a také městskému úřadu za milý dárek a blahopřání
k mým 80. narozeninám.
Ludvík Darovec
Vážení spoluobčané, chtěla bych vyjádřit poděkování
všem, kteří nás přišli podpořit ve volbách.
Mgr. Miloslava Becherová, místopředseda MO ČSSD
a zástupkyně starostky města
Klub českých turistů Stochov děkuje Městskému úřadu
Stochov za podporu v letošním roce a přeje všem příznivcům turistiky hodně štěstí a zdraví v roce 2007.
Předseda KČT Stochov Josef Karlovský

Vážení přátelé turistiky,
je to již 30. let, co pro vás pravidelně pořádáme
populární Silvestrovský pochod. Za celou dobu tuto akci navštívilo
bezpočet turistů z celé České republiky, ale i několik zahraničních
přátel. I když ne vždy vládlo zimní počasí, byli spokojeni, co pro
ně děláme. Stojí to někdy velké úsilí, ale pro naše kamarády
to děláme rádi.

Tímto vás všechny zveme 31. prosince 2006 na
jubilejní 30. ročník Silvestrovského pochodu.
Start je od 7,00 hod. na tenisových kurtech.
Cíl tamtéž do 15,00 hod. Trasy 15 km a 28 km.
Za 15,- Kč dostanete diplom
a tradiční kalendář našich akcí na rok 2007.
Na vaši účast se těší pořadatelé.

UPOZORNĚNÍ
Prodej živých kaprů
bude, tak jako každý
rok, v prodejně nápojů
u p. Uhlířové v pátek
22.12. 2006.
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KAMARÁDI
Pexesiáda 2006

Rok se s rokem opět sešel a máme zde IV. ročník turnaje Pexesiády, který pořádali Kamarádi. Soutěžilo se ve třech
kategoriích dospělí, rodiny a jednotlivci. Účast byla hojná jen v jedné skupině - jednotlivcích. Nesmím opomenout jednu
statečnou rodinu, která bohužel neměla žádného soupeře. Snad příští rok bude soutěžit více rodin.
Je 14:00 začíná prezentace, přibližně ve 14:30 pokládáme pexesa na stoly, rozhodčí na svá místa a můžeme hrát. Klání bylo
nelehké, ale všichni soutěžili statečně a s plným nasazením. Již po čtvrté za sebou obhájil vítězství Kája Vandělík a odnesl si
pexesový dort, putovní pohár a puzzle. Na druhém místě skončila Dominika Saková a na třetím místě se umístila Markéta Mašterová. Vítězům i všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se na hojnou účast v příštím roce.
Mája Fuksová

Vánoční výstava
Dovolujeme si Vás pozvat na Vánoční výstavu spojenou se soutěží ve výrobě Betlémů. Výstava se bude jako každý rok konat
v minigalerii na náměstí ve Stochově. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v neděli 10. prosince od 16 hod. Ke sváteční pohodě nám zazpívá školní sbor Rosička pod vedením p. učitelky T. Mikovcové. Pak už zapálíme svíčku na adventním věnci a výstava může začít. Pokochat se sváteční atmosférou a krásnými a originálními Betlémy budete moci každý den až do 17. prosince.
Na výstavě budete hlasovat o nejkrásnější Betlém. Ani letos nebude volba snadná. Výsledky budou vyhlášeny v sobotu
16. prosince po skončení Živého Betlému. Možnost prohlédnout si vítězné Betlémy budete mít ještě v neděli 17. prosince. Pak
již bude výstava ukončena a načerpané inspirace budete moci zužitkovat při domácí vánoční výzdobě.

Živý Betlém
Letos již posedmé se na náměstí ve Stochově setkáme při představení Živý Betlém. Tentokrát to bude
v sobotu 16. prosince od 16 hod. Po Janě a Zděnkovi Pokorných, kteří tuto tradici na Stochov přinesli,
převzalo žezlo sdružení Kamarádi. Věříme, že se Vám i letošní betlém bude líbit a přijdete v hojném počtu.

Oznámení
Mateřské centrum Vendelín se schází v klubovně Kamarádů každé úterý od 15.30 do 17.30 hod. Hledáme ochotnou maminku, která by pomohla s organizací Vendelína. Mateřské centrum se stává mezi maminkami velmi populární, a proto bychom rádi
otevřeli ještě jednu skupinu. Bližší informace Vám podá Petra Vojnová (v úterý na Vendelínovi), nebo nás kontaktujte na kamaradi.stochov@seznam.cz.

Připravujeme
Kamarádi připravují II. Maškarní ples pro dospělé. Konat se bude 27. ledna 2007 v sokolovně ve Stochově. Vstupenky si
můžete zakoupit v předprodeji na Vánoční výstavě. Cena vstupenky je 100,- Kč a jistě to bude vítaný vánoční dárek ☺. Je přichystaná bohatá tombola, mnoho soutěží a možná bude i překvapení…☺.
Více info o Kamarádech a akcích, které pořádají na www.kamaradistochov.cz.
Sylva Filipová

P ETRA K RIŽANOVÁ
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 12/2006 bylo vydáno ve Stochově
dne 6.12. 2006. 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.

PRODEJ ODĚVŮ
A DOPLŇKŮ
( POBOČKA PRODEJNY
U J URGOVSKÝCH )
NA M ÍROVÉM NÁM . 262
V NOVÉ PRODEJNĚ PO
BÝVALÉM B AMBINU .
O TEVÍRACÍ DOBA :

PO - PÁ
8,00 - 18,00 HOD .
SOBOTA
8,00 - 12,00 HOD .
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SPORT

FUTSAL

ŽENÁM VLÁDNOU FUTSALISTKY Z KAČICE
Úvodním hracím dnem byl ve
slánské sportovní hale rozehrán
i regionální přebor žen, v prvních
zápasech se nejlépe vedlo současným mistryním republiky, futsalistkám celku FK Kačice. Ty přehrály
všechny své soupeřky, více sil musely vydat pouze v souboji se stále
se lepšícím Rakovníkem. Druhá
příčka patří po úvodním dni bělečským hráčkám, které ztrácely remízou právě s rakovnickými děvčaty.
Bez bodu jsou zatím nejmladší
účastnice soutěže, kterými jsou děvčata ženského celku RSC Čechie
Slaný. Ty dlouho vzdorovaly zkušenějším hráčkám Jirkova, nakonec
tomuto soupeři o jedinou branku podlehly.
1. FK Kačice
2. SK Běleč
3. FC Haus Jirkov
4. FC Stars Rakovník
5. RSC Čechie „Ostrov“ Slaný

3
2
3
2
2

3
1
1
0
0

0
1
0
1
0

0
0
2
1
2

12 : 3
5:3
6 : 11
2:3
3:8

9
4
3
1
0

TŘEBUSICE PO BITVĚ UHÁJILY PRVNÍ PŘÍČKU
Vedoucí celek krajského přeboru musel vynaložit hodně sil, aby si
připsal další výhru. V utkání s lepšící se Alpinou Slaný nezachytil
velký favorit úvod, kdy dvakrát inkasoval. Do přestávky však stačili
domácí vyrovnat a ve druhém poločase se ujali vedení. To přetavili ve
výhru i přes dvouminutové oslabení po vyloučení gólmana Zelenky.
Další dramatické utkání se hrálo na Stochově, kde se utkal Hotel
Kladno s domácími borci. Po velice dramatickém průběhu, kdy se neustále přelévalo skóre z jedné strany na druhou, se nakonec radovali
stochovští futsalisté.
VÝSLEDKY A TABULKA PO 6. KOLE STČ. KP
SK Hotel Kladno
FC Stochov
6:8
Malibu Ml.Boleslav
FC Jílové
10 : 6
PK Třebusice
Alpina Slaný
4:3
FC Sokol Katusice
Omask Kovo Kladno
7:5
AFC Kralupy n/L Rohožník
Praha 21
17 : 6

1. PK Třebusice
2. FC Malibu Ml.Boleslav
3. FC Jílové
4. FC Stochov
5. SK Hotel Kladno
6. AFC Kralupy n/L
7. FC Sokol Katusice
8. Alpina Slaný
9. FC Tatran Zlonice
10. SK Omask Kovo Kladno
11. Rohožník Praha 21

6
6
6
5
6
6
6
5
6
5
5

TABULKA
6 0
0
5 0
1
4 1
1
4 0
1
3 1
2
3 0
3
3 0
3
1 0
4
1 0
5
0 0
5
0 0
5

54 : 19
61 : 38
68 : 35
36 : 27
48 : 39
68 : 42
50 : 60
35 : 46
26 : 78
26 : 40
22 : 70

18
15
13
12
10
9
9
3
3
0
0

( 2: 3)
( 3: 3)
( 2: 2)
( 1: 3)
( 7: 2)

ANI PRVNÍ ZTRÁTA
NEOHROZILA PRVENSTVÍ
STOCHOVSKÉ REZERVY
Okresní soutěž II. třídy pokračovala svým
druhým hracím dnem, i přes neočekávanou
porážku v utkání s Vraným si nadále první
příčku s přehledem hlídá rezervní celek
Stochova. Ten si v dalších zápasech poradil
se všemi třemi soupeři, těší pak především
výhra nad rezervou Atlanticu Rakovník.
FC Stochov „B“- Atlantic Rakovník „B“
6 : 2 (3 : 2)
Branky: Lichner 2, Frolík 2, Šámal, Vorbach –
Somol, Dušek.
Rozhodčí: Švagr R., Chadima. ŽK: Kedroň
(Stochov „B“). 50 diváků.
1.FC
Vraný
FC
Stochov„B“1 : 5 (0 : 2)
Branky: Kedroň – Plašil 2, Rákos 2, Němec.
Rozhodčí: Švagr T., Chadima. ŽK: Brzák
(Stochov „B“). 70 diváků.
FC Stochov „B“ - Alpina Slaný „B“
3 : 2 (2 : 0)
Branky: Frolík, Kočí, Trávníček – Zíma, Snovický.
Rozhodčí: Švagr T., Chadima. 90 diváků.
FC Stochov „B“
1. FK Kročehlavy
2 : 1 (1 : 0)
Branky: Kočí, Frolík – Vajc.
Rozhodčí: Kudrna L., Stádník. ŽK: Frolík –
Falout. 105 diváků.
TABULKA OKRESNÍ SOUTĚŽE
II. TŘÍDY PO 7. KOLE
1.FC Stochov „B“
7 6 0 1 25 : 14
2.Alpina Slaný„B“
6 4 0 2 21 : 13
3.1. FK Kročehlavy 6 4 0 2 17 : 8
4.Vágnerplast Kladno 5 4 0 1 16 : 7
5.TJTZ Atl. Rak. „B“ 5 3 1 1 18 : 11
6.1. FC Vraný
5 3 1 1 17 : 13
7.FK Blevice
7 1 1 5 11 : 19
8.Blevice 73
7 1 1 5 15 : 24
9.FC Union Slaný
5 1 1 3 4 : 13
10.SK Jarpice
7 0 1 6 6 : 28
Pavel Nepil

18
12
12
12
10
10
4
4
4
1
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ŠACHISTÉ NEMĚLI ŠANCI
(be, mz) Ve třetím kole regionálního přeboru hostili naši šachisté
celek z Úholiček a hned v úvodu budiž poznamenáno, že nadmíru
silný soupeř nám nedal nejmenší šanci. Kvalita hostů byla od začátku znát, po perfektním zahájení následovala precizní bezchybná
obrana a domácí nestačili odolávat. Přesto jim nelze nic vytknout,
soupeř byl prostě lepší. Jediné vítězství vybojoval na poslední šachovnici Tůma (letos ještě neztratil ani půlbodík), půlku bodu za
remízu přidal při svém letošním prvním startu Mrnka.
Výsledek 3. kola: ŠO Stochov – CAISSA Úholičky 1.5 : 6.5
(Hofner 0, Kabát 0, Červenka 0, Honzík 0, Mrnka 0.5, Vataha 0,
Zoula 0, Tůma 1). Tým je po třech kolech s jedním bodem desátý.
Šachisté pořádají 10. prosince ve své herně v domě kultury

MOTORISTI
tradiční vánoční turnaj v bleskovém šachu pro všechny
věkové kategorie, zvou k účasti všechny zájemce, především z řad mládeže.
Prezentace se koná v 8.30 hod., startovné činí pro dospělé
20 korun, mládež hraje zdarma.

LISTOPADOVÉ VÝSLEDKY ŠIPKAŘŮ
U hasiče D – Pavouci A 7:7, Pavouci A – Zadní Třebáň
5:9, Pavouci A – New Bubu 6:8 (tým je ve 3. lize D se
sedmi body desátý). Pavouci B – Sport bar Praha II 9:5,
Figury Libčice B – Pavouci B 6:8, Porkys Dřetovice –
Pavouci B 6:8 (družstvo je ve skupině F v 1. středočeské
divizi s deseti body na čtvrtém místě).

OKÉNKO PRO MOTORISTY - Neplaťte víc než musíte
Bouráte? Plaťte. Jezdíte bez nehod? Šetříte! Takový je od roku 2000 princip povinného ručení. Navíc zákonné pojištění u nás
nyní poskytuje 9 pojišťoven. Chceme-li přejít od jedné k druhé, musíme smlouvu vypovědět 6 týdnů před tím, než je smlouva
automaticky obnovena na další rok. Mnoho motoristů má ještě tento den spojen s 1. lednem. Někteří tak v těchto týdnech smlouvu vypověděli a nyní přemýšlí, kde podepsat smlouvu novou. Pokusíme se každému, kdo zvažuje přechod k jiné pojišťovně poradit.
U nás je stále hlavním kritériem pro výši ceny povinného ručení objem motoru. Ale stále větší roli hrají i další kritéria.
V současné době z 9 pojišťoven, které poskytují povinné ručení, jich 6 opravdu rozděluje klienty podle věku klienta, stáří vozidla a bydliště a dokonce podle počtu koní motoru. Pouze 3 pojišťovny své klienty nerozdělují a mají základní sazbu pro všechny
klienty stejnou.
U většiny pojišťoven je maximální výše bonusu pro příští rok na úrovni 35 % ze základního pojistného. Dvě pojišťovny mají
benefity pro své klienty, kteří nemají žádné škody, v podobě 55 až 60 %.
Standardem u většiny pojišťoven je za každý rok 5 % . U dvou výše zmíněných pojišťoven naskakují procenta trochu odlišně.
Čím déle má klient vyšší bonus, tím více se procenta zvyšují, až o 10 % ročně
Vezmeme-li běžných 5 % ročně, tak pokud by někdo dokázal jezdit 20 let bez nehod, teoreticky by nemusel platit ani korunu.
Takhle se to však říct nedá. Pojišťovny totiž mají v současné době nastavenu maximální výši bonusu až 80 % a vyšší hranice
dosáhnout nejde. Důležité ale je, že systém bonusů platí od novely zákona, která vešla v platnost 1. ledna 2000. To znamená, že
všechny bonusy se počítají až od tohoto data a řidiči tak k 1.1.2007 mohou dosáhnout maximálně 7 let bezeškodního průběhu.
Tedy jednoduché počty, 5 % krát 7 je současné nejběžnější maximum 35 %. Tak si vezměme u nás nejběžnější auto s motorem
do 1 350 ccm. Kolik jízdou bez nehod můžeme ušetřit?
Standardní sazba se pohybuje zhruba okolo 4 000 korun a řidič díky tomu může ušetřit od 1 200 do 2 500 korun.
Nic ovšem není zadarmo a je potřeba, jako u každé smlouvy, doporučit pozorně si prostudovat podmínky, za jakých dostaneme
výhodnější bonus. A to i s ohledem na to, že bonusy vyvažují
malusy. Tedy tresty pro ty, kdo
bourají. A samozřejmě každá nehoda znamená snížení výhod
a navýšení pojistky.
Každá pojišťovna odečítá za
každou škodu jiný počet měsíců.
Rozmezí je od 2 do 4 let. Většina
pojišťoven je tolerantnější a
opravdu odečítá za každou škodu
24 měsíců a bonus sníží o 5 %.
A jedna zajímavost nakonec. Pro
případ, že auto chcete například
převést na někoho z rodiny.
U poloviny pojišťoven si můžete převést svůj vlastní bonus
v rámci rodiny, nejčastěji na svého potomka nebo manžela. Pokud
tedy převádíte své auto na syna,
tak ho převeďte i s bonusem na
pojištění.

REKLAMY - INZERÁTY

uvádí
11.12. 2005 od 19,00 hod. v Domě kultur y ve Stochově

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

Lenka Michlová

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

Nám. U Dubu 6 ( bývalé kadeřnictví )

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

FIRMA NÝVLT
NABÍZÍ:
DÍLENSKÉ OPRAVY

Kadeřnictví

606 265 322

Kosmetika

602 970 126

BAREVNÝCH

TELE-

VIZORŮ VŠECH
ZNAČEK
ZÁRUČNÍ OPRAVY
VYBRANÝCH
ZNAČEK
PRODEJ TELEVIZORŮ

SOLÁRIUM
dle objednání
na tel.: 775 072 003
9 Kč/min.

OVP

NOVÁ SLUŽBA:
PRODEJ PŘEVODNÍ-

8 Kč/permanentka + malý dárek

KU PRO PŘÍJEM PO-

POZOR !!!NOVÉ TRUBICE

ZEMNÍ DIGITÁLNÍ
TELEVIZE
(ČT 1, ČT 2, NOVA,
PRIMA, ČT 24,
ČT - SPORT, ÓČKO,
TOP - TV)
PROVOZOVNA:
STOCHOV,

NOVINKA
Masážní křeslo
606 265 322
50 Kč/15 min.

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

TV SERVIS

Osvobození 52, Stochov

OBKLADY A DLAŽBY

M

STOCHOV, Ve dvojdomkách 297
Tel.: 312651274 Mob.:728564235

DĚTSKÝ OBCHOD BONIFÁC

V. ULMANA 4
TEL./FAX. 312 652 389
MOBIL: 602 310 464
tvservis.nyvlt@seznam. cz
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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

Prodám dubové
podlahy,schody,
stupně,
podstupně,
parapety a
střešní okna
Tel.: 777788164

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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Kulturní zařízení města Stochov – DŮM KULTURY

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV

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

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ PROSINEC 2006

Čtvrtek 7.12. Miroslav Donutil – Cestou necestou – Sobota 16.12. ŽIVÝ BETLÉM
nová one man show M. Donutila.
Velký sál DK
od 19,00 hod.

vstupné: 180 a 250,-

pořádá OS Kamarádi společně s KZ Města Stochov.
Mírové náměstí
od 16,00 hod.

Sobota 9.12. Diskotéka pro děti – hraje Libor

Neděle

Foyer DK

pro děti i rodiče! Hraje Jirka Ladra.
Foyer DK
od 15,00 – 17,00 hod. vstupné 30,-

od 17,00 hod.

vstupné 30,-

17.12.

Vánoční

disko

karneval

Neděle 10.12. Velká galašou MICHALA NESVADBY
PŘIPRAVUJEME: KATAPULT – tradiční kata-

Nový pořad pro děti známého protagonisty z TV
Velký sál DK
od 17,00 hod.

pultí premiéra! Olda, Dědek a Tolja opět ve velkém sále
DK 24.1. 2007 od 19,30 hod.

Pátek 15.12. VÁNOČNÍ TRH – mnoho vánočního zboží,
občerstvení
Míroví nám. Stochov

od 10,00 hod.

vstupné 135,- Kč

Pátek 15.12. TRAVESTI SHOW – Crazy Ladies
opět ve Stochově! Nový program plný humoru a dobrých písní. Po
skončení hlavní show večer pokračuje diskotékou ve foyeru DK.
Velký sál DK
od 20,00 hod.
vstupné 100,-

P R O G R A M KINA
KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ STOCHOV
NA MĚSÍC P R O S I N E C 2 0 0 6
Neděle 3. prosince *SATAN PŘICHÁZÍ*

Kulturní zařízení města Stochov
přeje všem příjemné vánoční svátky,
mnoho zdraví a síly do roku 2007
Info o kulturních akcích města Stochov
též na: www.stochov,cz; www.acein.cz;
www.tyrš.cz; www.divadla.cz;
kulturní měsíčník Kamelot Kladno.
Neděle 17. prosince *S T R Á Ž C E*
Premiéra amerického širokoúhlého filmového
thrilleru je příběhem prezidentova osobního
strážce. V hlavní roli Michael Douglas.
Vstupné: 66 Kč * 108 minut * České titulky *
Mládeži přístupno

Premiéra amerického filmu je remakem klasického hororu
z roku 1976. Znamení jsou jasná. 6.dne, 6.měsíce, roku 2006 Nedělní dětská představení :
přijde jeho den…
Neděle 3.12. *NÁPADY OPIČKY ŽOFKY*
Vstupné: 62 Kč * 110 minut * České titulky * Mládeži nepří- 60 minut
stupno
Neděle 17.12. *ČAROVNÉ LYŽE* 69 minut

Pondělí 4. prosince *RO(C)K PODVRAŤÁKŮ*

Připravujeme na leden 2007 :

*V TOM DOMĚ STRAŠÍ*
*KOUZELNÁ CHŮVA NANNY MCPHEE*
*GRANDHOTEL* *LEMRA LÍNÁ*
*CASINO ROYALE* *SAW 3*
*WORLD TRADE CENTER*
*SUPER NÁHRADNÍK*
*HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY*
Pondělí 11. prosince *NABÍT A ZABÍT*
Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin. Nedělní
Premiéra širokoúhlého kriminálního thrilleru USA je snímkem,
dětská představení začínají v 16,00 hodin.
který se proplétá a točí světem kriminálníků, záměn osob a tvrdou pomstou.
Zaměstnanci Kulturního zařízení ve Stochově
Vstupné: 62 Kč * 109 min. * České titulky * Mládeži přístupno
přejí všem svým návštěvníkům příjemné
prožití Svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví
Středa 13. prosince *MRAVENČÍ POLEPŠOVNA*
a osobní pohody v Novém roce 2007.
Premiéra amerického animovaného filmu o zlobivém chlapci,
kterého mravenci kouzlem zmenší a přinutí ho poznat jejich
Program našeho kina najdete na internetové
život.
adrese: kina.365dni.cz
Premiéra české širokoúhlé černé komedie režiséra K. Janáka o
muzice, penězích a gangsterech amatérech. Svět mladých muzikantů, podsvětí a mafie.
Vstupné: 70 Kč * 104 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

