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Kulturní zařízení města Stochov
a Divadlo Luna Stochov
vás zvou na další díl oblíbeného zábavného
a interaktivního klubového pořadu

KOKTEJL
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Inzeráty
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Program DK Stochov
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DŮM KULTURY STOCHOV
17.3. 2006 od 19,00 hodin.
V tomto dílu KOKTEJLU vystoupí takové hvězdy,
jakými jsou: profesionální ženská hudební a taneční skupina
TRIO GIRLS, Divadelní spolek TYRŠ LÁNY se scénkou,
jak přijmouti do hasičského sboru nového člena …
V křesle pro hosta usedne vážený pan
VÍT CHALOUPKA – majitel nej fitcentra
v Praze, trenér, ten muž, který vrátil do života
zpěváka V. Neckáře.
V závěru večera ve své hudební
a světelné show DJ. TVRDÝ DĚLO hraje
písničky nejen na přání, bude losována poprvé v koktejlu
TOMBOLA!!! – Samé super ceny.
Tři ceny. Ale fakt super!

Pořad má téma:

Konzumní život naší společnosti v různých
směrech napříč (ženy, kultura, politika, strava – nejen
biologická atd.) a uvádí ho prezident festivalu
Stochovská Thálie, ředitel ansámblu Luna Stochov,
herec a režisér, vážený pan Luboš Fleischmann – Volánek.

BŘEZEN 2006
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INFORMACE PRO VÁS
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY (OZV)
Zastupitelstvo města schválilo dne 22. února 2006 na svém 17. řádném zasedání dvě OZV. Obě si můžete
přečíst v doslovném znění na úřední desce na prodejně Elektro nebo na INFO středisku MÚ v přízemí.
V obou případech se jedná o menší změny vyhlášek předchozích.
Přestože se nejedná o úpravy zásadní, doporučujeme obyvatelům města, aby těmto změnám věnovali pozornost. Změny či zrušení některých částí vyhlášek jsou zvýrazněny kurzívou.
Městská policie bude důsledně vyžadovat jejich dodržování.
Abychom Vám usnadnili orientaci, uveřejníme jejich zkrácenou podobu v našem časopisu na pokračování.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
o zajištění čistoty ve městě

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)

Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Tato vyhláška upravuje zajištění čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích ve městě Stochov.
Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považují všechna veřejně přístupná místa, která slouží veřejnému užívání, zejména komunikace, sady a veřejná zeleň. Ve sporných případech rozhoduje o tom, co je veřejné prostranství, městský úřad.
Článek 2
ČISTOTA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
K udržování čistoty na veřejných prostranstvích, k zajištění ochrany životního prostředí, veřejné zeleně a veřejně prospěšných zařízení je každý povinen užívat veřejná prostranství a veřejně prospěšná zařízení pouze
k účelům, ke kterým jsou určena.
Každý je povinen na svůj náklad neprodleně odstranit znečištění nebo poškození veřejného prostranství a veřejně prospěšného zařízení, které způsobil. Neučiní-li tak a neodstraní-li znečištění nebo poškození ani ve stanovené lhůtě, odstraní znečištění nebo poškození na jeho náklad vlastník nebo jím určený správce.
Mimo omezení a povinnosti stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy, je dále zakázáno
a) vjíždět jakýmikoliv dopravními prostředky na chodníky, na trávníky a na další veřejná prostranství,
která nejsou určena pro dopravní účely,
b) volné vypouštění drobného hospodářského zvířectva, zejména drůbeže, na ulice a na veřejná prostranství,
c) mytí motorových vozidel na veřejných prostranstvích,
d) vylepování plakátů, inzertních a jiných materiálů mimo plakátovací místa; výlep na plakátovacích místech
lze provádět pouze se souhlasem městského úřadu nebo jím pověřeného správce plakátovacích míst.
Článek 3
PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ
V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany veřejné zeleně lze na veřejných prostranstvích a na jiných
veřejně přístupných místech vodit psy pouze na vodítku.
Je zakázáno přinášet nebo přivádět psy a jiná zvířata na dětská hřiště a pískoviště a dále do prostor, kam je to
zakázáno.
Při odstraňování nečistot způsobených psy nebo jinými zvířaty se postupuje podle ustanovení čl. 2 odst. 2 této
vyhlášky.
Článek 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Města Stochov ze dne 19. dubna 2001 o čistotě a pořádku ve městě.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2006.
(Pokračování příště, připravil HoJ)

ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTA
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Zprávy z RM mezi 16. a 17. zasedáním zastupitelstva města
Rada města po projednání souhlasí:
• z důvodů malého zájmu s pozastavením oživování kabelové televize v městské části Honice;
• s více náklady na výstavbu bytového domu ve výši 311 tis. korun;
• se zahájením příprav další etapy rekonstrukce tepelného hospodářství tzv. 3. etapy;
• s provedením energetického auditu tepelného hospodářství města Stochov ;
• s poskytnutím zálohy na provoz školy ve výši celkem 300 tisíc korun;
• s dalším vybavením Městské policie Stochov o střelné zbraně;
• se zvýšením nájemného z nebytových prostor o státem uznanou inflaci počínaje rokem 2006;
• s nařízením města ze dne 30.1. 2006, kterým se stanoví maximální cena za použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (montáž a demontáž tzv. botičky);
• s úpravami prostoru bankomatu Čes. spořitelny, a.s., která tato provede na vlastní náklady.
Doporučuje:
• zařadit teplofikaci bloku "E" do plánu investic města na rok 2006;
• zastupitelstvu města schválení rozpočtu města na rok 2006.
Pověřuje:
• plněním některých úkolů při řízení Městská policie strážníka Dušana Drvotu. Konkrétní
specifikaci úkolů, jimiž bude Městská policie pověřuje, určuje starosta města.
Bere na vědomí:
• vyhodnocení dotace na opravu rozvodů tepelného hospodářství;
• odměny pro neuvolněné zastupitele dle schválených pravidel (členové výborů, komisí, zastupitelé mimo starosty
a místostarostky města.
Nesouhlasí:
• s prodejem akcií České spořitelny, a.s.;
• s prominutím dlužné částky penále z prodlení p. I.R. Dukelská ulice a p. R.H. ulice U stadionu.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zastupitelstvo města na svém 17. řádném zasedání dne 22. února schválilo následující body usnesení:
• podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyrovnaný rozpočet pro rok 2006 s příjmy a výdaji ve výši 146,7 mil. korun a na
jeho základě upravený výhled hospodaření;
• v souladu se zákonem o obcích změnu zakládací listiny
společnosti Technické služby Stochov, s.r.o.;
• v souladu s usnesením č. 18/2004 III., ze dne 16.6.2004
a výsledku zjišťovacího řízení „Dostavba skladového areálu
Euromedia Group Stochov“ záměr dostavby logistického areálu haly A, B, E, F, G;
• obecně závaznou vyhlášku Města Stochov o nakládání
s odpady a OZV o zajištění čistoty ve městě;
Ukládá:
• vedení města, Radě města a MÚ zajistit plnění schváleného
rozpočtu jednotlivými odbory
a organizačními složkami.
Připravil Jan Houžvic

Areál Euromedia Group k.s.
V současné době je dokončena necelá třetina zástavby (1. etapa - haly C a D). Investor hodlá přistoupit k přípravě
dalšího rozvoje území, a to vypracování projektu k územnímu řízení na II. a III. etapu výstavby.
Záměr je zahájit stavbu II.etapy (haly E, F, G,) ve druhém pololetí roku 2006. Předpokládaný počet zaměstnanců ve
druhé etapě je 500 osob/den.

SPECIÁLNÍ ŠKOLA SLUNCE
AŤ JIM DÁLE SLUNCE SVÍTÍ
V úterý 31.1.2006 se uskutečnil v Domě kultury ve Stochově tradiční benefiční koncert, věnovaný Speciální škole SLUNCE, jejímž sídlem
je Stochov a pobočky má v Unhošti, Kačici
a Nouzově.
Celý pořad byl svěřen do dramaturgické a režijní péče moderátorky a zpěvačky Kamily Barochové. Nutno říci, že se jí podařilo vytvořit velmi podařený projekt. Jako hosty si pozvala svou kolegyni z divadla Semafor - herečku
Sabinu Laurinovou, zpěvačku Radku Fišarovou a Lucii Silken, dále Luboše
Fleischmanna a Radovana Doubravu z místního Divadla LUNA Stochov a pěvecký sbor Gaudium. Všichni umělci vystoupili bez nároku na honorář.
Vtipný, příjemný a nevtíravý večer provázely známé písničky nejen z divadla Semafor, ale i z muzikálu Tři mušketýři a pěvecký sbor Gaudium okouzlil diváky
svým uměním napříč žánry. Luboš Fleischmann a Radovan Doubrava se svou
skvostnou vánoční scénkou potvrdili, že Divadlo LUNA Stochov se právem řadí
mezi nejúspěšnější divadelní soubory v České republice.
Závěrem večera předal předseda Okresní hospodářské komory, Ing. Milan Preisler, šek ve prospěch Nadace SLUNCE ve výši 30.000 Kč ředitelce PaeDr. Blance
Dvořákové. Starosta města Stochova, Ing. Jindřich Sybera, vyslovil plnou podporu
do dalších let: „Speciální

škola se plně začlenila do života
města a stala se nedílnou součástí v oblasti školství, sociálního zabezpečení a kultury, proto si zasluhuje trvalou podporu města“, řekl starosta Sybera.
Nejen úsměv a pohoda na tváři diváků v téměř vyprodaném sále, ale i slova účinkujících potvrdila výjimečnost benefičního koncertu. „Mám z toho velmi dobrý
pocit. Celý večer proběhl velmi příjemně, uvolněně a především profesionálně.
Diváci byli také úžasní. A být v zákulisí s takovým počtem krásných dam, kdo by
se zlobil…“, řekl Luboš Fleischmann. „Myslím, že veškerá, místy náročná, příprava tohoto večera se bohatě zúročila a koncert samotný pak mohl i pro mě proběhnout v klidu, uvolněně a s radostí. S některými spoluúčinkujícími jsem se osobně
seznámila až ten večer, ale marná sláva – jsou to profesionálky. Speciální škole ve
Stochově přeji k jejím patnáctým narozeninám maximální zázemí, aby mohla pracovat nerušeně a v klidu se svými svěřenci. Aby ani žáci školy nepřišly zkrátka,
tak v pátek 3. února byl pro ně ve foyeru Domu kultury ve Stochově uspořádán
karneval s diskotékou a soutěžemi.“ dodává Kamila Barochová.
Ať jim dále SLUNCE svítí.
Jan Houžvic

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 2/2006 bylo vydáno ve Stochově dne 6.3. 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: mu-stochov@stochov.cz nebo jahou@seznam.cz
Příspěvky je možno odevzdávat v informačním středisku
a podatelně MÚ Stochov.
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ZÁPIS
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Zápis do 1. tříd pro nový školní rok
2006/2007 proběhl v pátek a sobotu
27. a 28.ledna za účasti výchovné poradkyně a učitelek 1. stupně ZŠ. Žáci 8.A,
15 dobrovolníků, děti vítali a snažili se
je milým slovem uklidnit v tak důležité
životní situaci.
V pátek, kdy přišlo asi 80% dětí se
svými rodiči, sourozenci a prarodiči, bylo možné též zakoupit knihy z knižního
velkoobchodu FIDON s.r.o. S sebou domů si budoucí školáci odnesli zápisový
list a dárky (záložky do knih, rozvrhy
a omalovánky od firmy TOPGAL a.s.
a pravítka, barevné papíry a propisovačky, které zakoupilo vedení ZŠ).
Pro nový školní rok bylo zapsáno
55 velmi šikovných prvňáčků.
Mgr. Marcela Bedřichová,
výchovná poradkyně

UPOZORŇUJEME VÁŽENÉ ZÁKAZNÍKY NA
ZMĚNU PROVOZNÍ DOBY OD 1.3. 2006
V PRODEJNĚ S ODĚVY
V ULICI OSVOBOZENÍ 61,
VEDLE p. JURGOWSKÉ.
PO– PÁ 8,30 - 18,00 HOD.
SO - 8,30 - 12,00 HOD.

Velkoobchod
a maloobchod
se specializovanými nápoji
Vás srdečně
zve do nové
prodejny

v Novém
Strašecí
ul. Palackého 37
/pod autobus. nádražím/
s možností ochutnávky
po-pá 8:15-12:45 *
so 8:15-12:00hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu

FIRMA
DAPE KLADNO s.r.o.
Tel.: 603554661
a 607165513

N A ŠE M Ě STO STO CH O V
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BYTOVÝ DŮM
Bytový dům
je již dostavěn a ve
čtvrtek si jej měli
možnost prohlédnout
zastupitelé.
Je připraven přijmout
v krátké době první
obyvatele bytů o čemž
budou na příštím zasedání zastupitelé
rozhodovat .

Kam ze stochovské základní školy?
Žáci, kteří v letošním školním roce končí svou povinnou devítiletou školní docházku, odevzdali před jarními
prázdninami přihlášky ke studiu na SŠ a SOU. Také dva chlapci z 5.A ji vyplnili, protože mají zájem studovat na
Sportovním gymnáziu Kladno. Přihlášky byly rozeslány na střední odborné školy a střední odborná učiliště zejména
regionu Kladno a Rakovník.
Nyní je třeba trpělivě čekat. Kolem 15. dubna by měli žáci dostat dopisy – pozvánky na přijímací zkoušky nebo
přijímací pohovory, které se konají 24.4.2006. Do konce dubna by všichni měli dostat písemné rozhodnutí o přijetí
na SŠ nebo SOU. Držme všem palce, ať se dostanou tam, kam si přihlášku podali.
Do Obchodní akademie Dr. Edvard. Beneše ve Slaném jsou přihlášeni 3 žáci, Sportovní gymnázium KladnoKročehlavy -2, Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno -2, Střední průmyslová škola
a Vyšší odborná škola Kladno -2, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno -1, Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno -2, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno - Kročehlavy -4, Střední odborné učiliště Stochov -13, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno - Dubí -3,
Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí -7, Masarykova obchodní akademie Rakovník --6, SOU Nové Strašecí -9, Střední zemědělská škola Rakovník -2, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola
s právem státní zkoušky Beroun -1, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní Praha I. -1, Střední
průmyslová škola dopravní, Střední odborné učiliště a Učiliště Praha V. -1, Soukromá vyšší odborná škola územněsprávní a střední hotelová škola s.r.o. Kladno -2, Střední odborné učiliště obchodní Praha II. -1 a Střední odborná
škola civilního letectví Praha VI. -1 žák. Celkem ze Základní školy ve Stochově odchází na další studium 63 žáků.
Mgr.Marcela Bedřichová - výchovná poradkyně

N A ŠE M Ě STO STO CH O V
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Byli jste tancovat?

Pokud ne a tancujete rádi, tak se s tím nějak vyrovnejte.
Již tradičně pořádalo MĚSTO STOCHOV, v pořadí již šestý, ples ve stochovské
sokolovně. Počet zájemců dychtících po dobré zábavě a tanci rok od roku utěšeně
vzrůstá, a tak jsme se v letošním roce poprvé dočkali téměř vyprodané sokolovny,
která byla příjemně vytopená a připravena přijmout návštěvníky. Nemalou zásluhu
na tom mají také interpreti, v čele s kapelou pana Zdobinského "V pantoflích." Ani
moderátorka a zpěvačka Kamila Barochová nenechala nikoho na pochybách
o svých kvalitách a sametovým altem, za vydatné technické spolupráce svého
manžela Tomáše významně přispěla k příjemnému prožitku večera. Nesmím zapomenout na dva vstupy taneční skupiny paní Tůmové z Kladna, která letos překvapila omlazením souboru. I druhý vstup těch zkušenějších, "Kuřátek", byl kouzelný.
Aby bylo vše, jak má být, tak byla prodloužená do tří hodin a poslední vytrvalci se
do svých domovů vraceli téměř za ranního kuropění.Na základě prvních reakcí lze
konstatovat: Ples se líbil.
A tak bych chtěl projevit dík starostovi města Jindřichu Syberovi za vytvoření
bezpečného ekonomického zázemí. Za hezké sportovní ceny, které byly příjemným zpestřením tomboly, děkuji tajemníkovi MÚ Romanovi Klusákovi - permanentky do naší haly na bowling a squash, panu Stupkovi za zajímavou cenu - australský bezeslunný opalovací systém BRONZE EFFECT, panu Zdeňkovi Zaspalovi za dva aktuální volňásky na fotbal Sparty (bohužel pro příznivce podlehla Liberci 1:2) a samozřejmě celému kolektivu občerstvovacího personálu. Hlavní ceny
i uzenářské výrobky našly bezproblémově své majitele a "uživily" se i dva bochníky chleba připravené jako pozornost pořadatele.
Již nyní se můžeme těšit na příští, sedmý ples. Připravíme pro Vás opět příjemnou zábavu a nějaké příjemné překvapení.
Jan Houžvic

STARÉ POHLEDNICE
Když jsem na podzim loňského roku nechal otisknout dvě
staré pohlednice z Honic a ze
Stochova, měl jsem na mysli
pouze to, že by bylo dobré,
aby se o sbírkách v našem archivu dozvěděla i naše veřejnost. Jiný účel tehdejší informace neměla. Proto jsem byl
docela potěšen, když mi krátce
na to Václav Kroupa z Honic
donesl další fotografii, na níž je zachycena honická náves (dnešní Honické náměstí). Na snímcích je velice dobře vidět původní stavební dispozici návsi, včetně
„špalíčku“ s hospodou a obchodem uprostřed pod rybníkem. Asi nejzajímavější
pro čtenáře však bude asi záběr první, na němž je zachycen horní honický rybník,
který dnes již neexistuje a který býval těsně nad tím současným. K jeho zrušení
došlo krátce po roce 1945. Autorem snímků je pražský fotoateliér J.Rezek, pohlednice vyšla nákladem Fr. Stádníka, bohužel není datována.
Karel Beran

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu starostovi Ing. Syberovi
a zástupkyni Komise pro seniory p. Bortelové za návštěvu a za blahopřání a dárky
k mému jubileu. Bylo mi to milé a potěšilo
mě to.
Helena Jirásková
Děkuji touto cestou Městskému úřadu
ve Stochově - Organizaci tělesně postižených a všem přátelům, především rodině
za blahopřání a dárky k mému životnímu
jubileu 80 let.
Jan Fulik
Děkuji panu Ing. Syberovi a Městskému
úřadu ve Stochově za milé blahopřání
k 82. narozeninám a dárek od paní Drvotové.
Miloš Kubát
„Když jsem se dne 17. února dožila devadesátých narozenin, velice mne potěšila
návštěva pana starosty Ing. Sybery, za níž
mu tímto moc děkuji. Děkuji i za předání
dárkového balíčku prostřednictvím paní
Bortelové a i jiným stochovským občanům, kteří mi gratulovali. Vše mi bylo
opravdu milé, zvlášť, když se kvůli nemoci
nemohu už pohybovat jako dříve. Všem
přeji také hodně zdraví.“
Anežka Kochtová, Hornická 313
Děkuji za blahopřání panu starostovi
Ing. Jindřichu Syberovi a Komisi pro mládež a seniory za blahopřání k 70. narozeninám.
Jan Jirka
Děkuji panu starostovi a MěÚ ve Stochově za blahopřání k narozeninám .
Marie Hůková

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

V sobotu 25. února se opět sešli střapáči a jiná rozličná strašidla na stochovském náměstí, aby společně s obyvateli našeho
města oslavili Masopust. Počasí nám opět přálo. Sice mrzlo až praštělo, ale sluníčko nám dávalo vědět, že jaro je už za dveřmi.
Nejdřív jsme si museli zvolit královnu masopustu. Královna potom požádala pana starostu o masopustní právo. Ten nám
ho k velké radosti strašidel udělil a za odměnu si mohl zatancovat s „překrásnou“ královnou masopustu. Poté nám za zpěvu
střapáčů zatancoval medvěd,
děti si zajezdily s čertem na koníčkách a kdo chtěl, tak si mohl
přijít pro trochu štěstí ke kominíkovi.
Průvodem jsme došli k Domu
s pečovatelskou službou, kde
pro nás měly panímámy připravené rozličné masopustní ňamky a pro děti koblihy.
Masopust pokračoval v Sokolovně rejem masek. Zde měli
pro děti připravenou diskotéku
s mnoha hrami a soutěžemi členové Sokola Stochov – Honice.
Věříme, že se vám letošní masopust líbil a že se s námi přijdete veselit i na další akce Kamarádů.

Velikonoční výstava
Na dobu před velikonočními svátky – od 6. do 9. dubna - Kamarádi připravují velikonoční výstavu. Členky
klubu šikovných rukou Maminy a jejich kamarádky pro vás připravují nové a originální výrobky s jarní tématikou. Všechno, co na výstavě bude k vidění, si můžete zakoupit. Peníze, které utratíte na velikonoční výstavě, budou všechny použity pouze ve prospěch sdružení Kamarádi. Budou za ně nakoupeny výtvarné a jiné pomůcky pro děti, které navštěvují sdružení, ať už v rámci pravidelných schůzek Mláďátka, či v Dětské herně,
Šikovných ručičkách nebo v Mateřském centru Vendelín.
V letošním roce jsme požádali o grant nadaci Divoké husy. Pokud nám bude grant udělen, bude to
znamenat, že každá koruna, kterou zanecháte na velikonoční výstavě, bude díky nadaci zdvojnásobena.
Těšíme se, že budeme mít tu čest vás na velikonoční výstavě Kamarádů přivítat. Pro bližší informace prosím
sledujte internetové stránky Kamarádů a plakáty.

Novinky v Kamarádech
Kamarádi se snaží co nejvíce informovat své příznivce o programu a aktivitách sdružení. Máme pravidelnou rubriku v informačním měsíčníku Naše město Stochov (právě čtete J). Další informace můžete získat na vchodových dveřích k naší klubovně, kde pravidelně vyvěšujeme plakáty. Nejvíce informací společně s fotkami z našich akcí získáte na internetových stránkách Kamarádů. Minulý měsíc jsme zprovoznili nové stránky s novým designem a včetně fotogalerie. Jsou pravidelně aktualizovány. Jejich adresa je:

www.kamaradistochov.cz
Vaše postřehy, dotazy, náměty nebo vzkazy (i vzkazy pro kteréhokoliv člena sdružení) uvítáme na e-mailové adrese: kamaradi.stochov@seznam.cz
Text a foto: S. Filipová
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KLADNO VYDŘELO DŮLEŽITOU VÝHRU
Pavel Nepil
Devatenácté kolo nejvyšší futsalové soutěže, 1. UMBRO ligy, přineslo dva přímé souboje o udržení mezi elitou, jedním
z nich byl pak zápas kladenského SK s FC Benago Praha. Utkání se vzhledem k vytíženosti kladenské haly muselo hrát na
Stochově, to však zřejmě přispělo ke kvalitě duelu, neboť do moderní stochovské haly dorazilo zhlédnout tento důležitý duel
na dvě stě diváků. Oba celky se představily v relativně nejsilnějších sestavách, na straně domácích již nastoupil uzdravený
Chadima, hosté představili v brance reprezentační jedničku Klímu, v poli pak exrakovnické Šnídla, Urbana a Lodera, skvěle až
do svého vyloučení hrál nejlepší hostující futsalista Filinger.
SK Kladno
FC Benago Praha
4 : 3 (3 : 2)

KLADENSKÝ CELTIC ZVYŠUJE SVŮJ NÁSKOK, KRALUPŮM DOCHÁZÍ DECH
V patnáctém kole Středočeského krajského přeboru opět ztráceli futsalisté Kralup, kteří již podruhé za sebou prohráli, čímž
se jim začíná vzdalovat medailová pozice. Třebusice si v tomto utkání vytvořily dvoubrankový náskok již v průběhu prvního
poločasu, ten pak ve druhé části hry ještě navýšily. Stochovský celek dorazil do slánské sportovní haly pouze s jedním hráčem
na střídání, proto se v utkání s rezervou vojáků soustředil na úpornou defenzivu s hrozbou rychlých brejků. A taktika hostím vycházela nad očekávání, když od 18. minuty vedli. Domácí sice dvěma slepenými zásahy v rozmezí 27. a 29. minuty stav
otočili, spravedlivou remízu pro hosty zajistil gólovou střelou tři minuty před koncem Moc.
Omask Kovo Kladno v utkání se slánskou Alpinou vedl již rozdílem čtyř branek, hosté dlouho dopláceli na nepřesnost
v koncovce a na skvělý výkon domácího gólmana Suchého. Utkání tak hosté zdramatizovali až v úplném závěru, kdy vstřelili
dvě branky a další příležitosti nevyužili. Vedoucí celek krajského přeboru Celtic Kladno se v průběhu prvního poločasu překvapivě trápil s houževnatým odporem rakovnických Kingů, rozhodnutí však přišlo v úvodu druhé půle, kdy domácí vstřelili
v rychlém sledu čtyři branky. Střelecky se opět předvedl Rác, autor pěti zásahů, dařilo se opět gólmanovi Grznárovi.
V posledních dvou zápasech se z vítězství radovali favorité, i když po divokém průběhu. Katusice srdnatě vzdorovaly futsalistům Jílového, v souboji rezerv podlehla ta rohožnická o pouhé čtyři branky té Selpu.

KLADENSKÝ CELTIC NESTAČIL NA STOCHOVSKÉ FUTSALISTY
Největším překvapením 16. kola Středočeského krajského přeboru je určitě porážka vedoucího Celticu Kladno v souboji
s futsalisty týmu FC Stochov. Ti na domácí palubovce přivítali velkého favorita aktivní hrou, ze které se dokázali i střelecky
prosadit. V průběhu prvního poločasu si vytvořili jednobrankový náskok, ve druhé části hry pak využili snahy hostí o vyrovnání a rychlými kontry rozhodli o cenném zisku tří bodů. V souboji rezervních celků byl úspěšnější ten pražský, vojáci však svou
kůži neprodali lacino a konečný výsledek je pro ně, vzhledem k problémům se sestavou, určitě úspěchem.

Selp Sokol Vysočany Praha B
FC Stochov
FC Kings Rakovník
FC Jílové
PK Třebusice
Alpina Slaný

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.DFK Slaný B
AFC Celtic Kladno
Omask Kovo Kladno
AFC Kralupy
1.FC Rohožník Pha 21 B
TJ Katusice

AFC Celtic Kladno
PK Třebusice
Selp Sokol Vysočany Praha B
AFC Kralupy
FC Jílové
FC Stochov
Alpina Slaný
SK Omask Kovo Kladno
1.DFK Slaný B
FC Kings Rakovník
TJ Sokol Katusice
1.FC Rohožník Pha 21 B

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

12
11
11
11
10
9
8
7
4
4
2
1

2
2
1
1
1
1
0
0
2
1
1
0

6 : 3 ( 1: 0)
8 : 5 ( 4: 3)
9 :13 ( 4: 6)
2 :13 ( 1: 5)
21 : 3 (12: 1)
5 : 4 ( 2: 3)

2
3
4
4
5
6
8
9
10
11
13
15

145 : 75
143 : 85
132 : 78
122 : 78
154 : 114
128 : 74
97 : 94
109 : 113
94 : 97
101 : 136
76 : 164
56 : 249

38
35
34
34
31
28
24
21
14
13
7
3
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OPRAVDU SESTUP?
(be, mz) – Další dvě porážky utrpěli stochovští šachisté v regionálním přeboru a jejich ztráta na konci tabulky
činí již pět bodů. Teoreticky je sice ve třech zbývajících
kolech ve hře ještě devět bodů, ale to předpokládá radikální
obrat ve výsledcích a všechna zbývající utkání vyhrát.
Nechme se překvapit.
V sedmém kole hostovali stochováci ve Slaném,
kde byli domácí od samého zahájení lepší a Stochov
hrál pod stálým tlakem. Na první šachovnici
chyběl pro pracovní zaneprázdnění Padevět,
takže jsme hned prohrávali 1:0. Na druhé
Hofner přehlédl remízovou koncovku, což
byla další půlbodová ztráta. Kabát na třetí neměl svůj den, Červenka, Tůma a Vataha (čtvrtá,
pátá a šestá šachovnice) neměli proti silným
protivníkům žádnou šanci. Skvostnou partii
sehrál Freiman na sedmé, Honzík na osmé
mohl vyhrát také, ale už se čekalo jen na něj,
tak se se soupeřem nakonec dohodl na remíze,
protože jeho výhra už nic neřešila.
V osmém kole jsme hostili tým z Jinců. Soupeř nepřijel právě v nejsilnější
sestavě, přivezl si tři dorostence a byla tedy velká šance poprvé vyhrát. Jenže
Hofner na první šachovnici zaváhal a ze ztráty se už nevzpamatoval, na druhé
Kabát stejně jako v minulém kole prohrál, Červenkův soupeř na třetí šachovnici byl velmi silný a hrál nadmíru opatrně, s partií nešlo nic jiného udělat, než ji
zremizovat. Vataha na páté předvedl jeden ze svých lepších zápasů a získal
bod, Freimanovu chybu ve střední hře soupeř na šesté šachovnici okamžitě
využil k zisku dalšího bodu pro hosty. Honzíkův protihráč na sedmé šachovnici po chybě v závěru vzdal a konečně Jůzl na osmé dal ve velmi pěkné koncovce mat.
Výsledky: Slaný Stochov 6,5:1,5 (Padevět 0, Hofner 0, Kabát 0, Červenka 0,
Tůma 0, Vataha 0, Freiman 1, Honzík 0.5), Stochov – Jince 3,5:4,5 (Hofner 0,
Kabát 0, Červenka 0.5, Tůma 0, Vataha 1, Freiman 0, Honzík 1, P.Jůzl 1).
25. února se dva stochovští šachisté zúčastnili turnaje dospělých ve Velké
Dobré a oba obsadili dvě první místa – zvítězil Jiří Kabát, druhý byl Libor
Freiman.
STOLNÍ TENIS, I. třída (be) – Stochov – Kralupy 3:15 (Vajcová 1, Vinický 1, Janoušek 0, Dejmková 1), Stochov – Slaný 18:0 (soupeř všechny zápasy
skrečoval), TTC Příbram - Stochov 10:8 (Lišková a Fencl po 3, Dejmková
a Karmazín po 1), Březnice – Stochov 4:14 (Lišková a Dejmková po 4.5, Karmazín 3, Fencl 2). Tabulku vedou po 16. kole Hořovice (16-16-0-0-0 /
215:76 / 48 b.), Stochov je osmý (16-6-2-8-0 / 152:136 / 20 b.) s dvoubodovou
ztrátou na sedmou Příbram.
**
STOLNÍ TENIS, II. třída (be) – Stochov B – Kralupy B 9:9 (Vinický 2.5,
J.Navrátil 1, Janoušek 3.5, T.Navrátil 2), Stochov B – Odolena Voda 11:7
(Vinický 2.5, J.Navrátil 0.5, Janoušek 3.5, T.Navrátil 4.5). Po 15. kole je
v čele tabulky Žebrák (15-14-0-1-0 / 182:88 / 42 b.), Stochov B je čtvrtý (147-4-3-0 / 137:115 / 25 b.).
***
STOLNÍ TENIS, okresní přebor (be) – Stochov C – Sparta Doly 7:11
(Jedlička 4, Brouček 0, Vajcová 3, Velc 0), Unhošť B – Stochov C 13:5
(Brouček 0, Jedlička 2, Velc 0, Vajcová 3), Stochov C – Slovan Kladno B 9:9
(Velc 0.5, Jedlička 3.5, Vajcová 4.5, Brouček 0.5), Buštěhrad – Stochov C 9:9
(Jedlička 3.5, Vajcová 3.5, Brouček 1, Chmelař 1). V tabulce vede tým Kablo
Kladno A (20-17-1-2 / 262:98 / 72 b.), Stochov C je ve čtrnáctičlenném poli
osmý (20-6-4-10 / 163:197 / 42 b.).
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SPORT VE VÝSLEDCÍCH
FUTSAL (be) – Krajský
přebor: Praha Vysočany B – Stochov 5:10
(2:5, Hampel 3, Rezek, K.Klusák a Burle po 2, R.Klusák 1),
Stochov – Rohožník
Praha B 15:1 (4:0, Burle
5, R.Klusák 4, Plicka a Ulman po 2, Müller
a Křišťan po 1), DFK Slaný B – Stochov 2:2
(0:1), Stochov – Celtic Kladno 8:5 (4:3). Tabulku vede Celtic Kladno (16-12-2-02 /
145:75 / 38 b.). šestý je Stochov (16-09-106 / 128:074 / 28 b.).
***
***
ŠIPKY (be) – 3. středočeská liga: Pavouci
A – Poldi Kladno 5:9 (15:19), Pavouci A – 1.
Pralesní 6:8 (17:17). Středočeská divize:
Osm statečných – Pavouci B 9:5 (18:14),
Sport team – Pavouci B 6:8 (15:19), Pavouci
B – Barbars 10:4 (21:12). Áčko je v lize deváté (14-6-0-8-0 / 80:116 / 12 b.), béčko
v divizi jedenácté (15-3-1-11-0 / 76:134 / 7
b.).
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SPORT
FLORBAL

Stanislav Minář posílí stochovské Potápěče
Trochu překvapivě získali na konci přestupního termínu Potápěči Stochov
výraznou posilu do zadních řad. Na hostování do konce sezóny přišel
z Majáku Kladno Stanislav Minář. Přestože se i ostatní kluby snažily doplňovat svůj kádr, bezpochyby šlo o největší transfer zimního období na Kladensku.
Aktuální rozhovor s tímto hráčem nám zaslal Zdeněk Jirák.
O tvém přestupu k Potápěčům se hodně diskutovalo už v létě. Ty jsi se
tenkrát trochu překvapivě rozhodl zůstat v Majáku. Další překvapení jsi
přichystal v listopadu, kdy jsi mě kontaktoval, že bys k nám chtěl na hostování. Co způsobilo takový obrat v tvém jednání?
Musím říct, že mě moc mrzí, že jsem sezónu s Potápěči nezačal. Hodně
jsem o nabídce uvažoval, rozhodlo srdce… Bylo těžké opouštět klub
v rozdělané práci. S odstupem času mohu říct, že jsem v létě rozhodně přestoupit měl, o to více jsem rád, že jsme se dohodli na hostování do konce
sezóny a věřím, že týmu pomohu v boji o postup.
Zatím jsi stihl za Potápěče odehrát čtyři utkání, ze kterých tým získal šest
bodů. Jak jsi spokojen s výsledky družstva a se svými vlastními výkony?
Kdybychom měli osm bodů, tak by to bylo skvělé. Teď jsme vyhráli třikrát po sobě, dokázali jsme velkou sílu družstva a doufám, že budeme ještě
silnější. Udělali jsme během těch čtyř zápasů spoustu chyb, máme co zlepšovat. Sebe hodnotit nemohu, od toho je tady trenér. Můžu jen říct, že by to
mělo být lepší.
Změna týmu v průběhu sezóny pro tebe musela znamenat výrazný zásah
do herních návyků. Jak si zvykáš na nové spoluhráče a styl hry?
To bylo asi nejtěžší. Jiný styl, jiní hráči, jiní soupeři, jiná hrací doba,…
Jiný styl hry mi prospěl, hráči se tady hodně nabízejí, takže to mám komu
nahrát. Hrajeme moderní, rychlý, kombinační florbal, a to mě vyhovuje.
Co tě v Potápěčích nejpříjemněji překvapilo a z čeho jsi naopak nejvíce
zklamán?
O zklamání vůbec nemůže být řeč. Jsem šťastný, že jsem součástí takového týmu. Překvapilo mě, že jsem do kolektivu skvěle zapadl. Už v letní přípravě jsem měl strach, ale kluci mi hodně pomohli. Jsem jim za to vděčný.
Potápěči jsou po přibližně dvou třetinách soutěže na 1. místě. Vím o tobě, že velice rád sázíš. Vsadil by sis na postup Potápěčů do 2. ligy a případně kolik?
Rozhodně nejsem překvapen umístěním Potápěčů. Tým je dlouho pohromadě, má dokonalou věkovou strukturu. Škoda že bodů nemáme více, myslím, že to bude boj do posledního kola. S tím sázením jsi mě rozesmál…
Tady nelze mluvit o sázce, jen říkám, že všichni jsme tu pro jeden cíl, a to
je postup! Jelikož by byl malý kurz na naše prvenství, tak by nemělo cenu
na tuto „tutovku“ sázet. (smích)
Tvá snaha dohodnout se na hostování v Potápěčích se stala poslední
kapkou, která spustila jednání o sloučení Potápěčů s Majákem. Kluby se
začátkem roku doopravdy dohodly a od příští sezóny tak vznikne velmi
ambiciózní klub FBC Kladno. Jaký je tvůj názor na sloučení a co to znamená pro tvoji hráčskou kariéru? Ptám se i z toho důvodu, že není žádným velkým tajemstvím, že o tvé služby usilovala pražská Sparta?
To, že od nové sezóny vznikne takový oddíl, znamená to, že každý bude
na sobě usilovně makat, aby se probojoval do sestavy. Přibude velká konkurence, to je dobrá věc. Budeme sportovně i finančně velmi silní a budeme konkurenceschopní v celé republice. Pro moji kariéru to znamená, že
půjdu o kousek výš a doufám, že se budu stále zlepšovat. To platí ale pro
všechny. Co se týče Sparty, tak první nabídka přišla v době, kdy jsme před
rokem byli s juniory Majáku na 1. místě zaručujícím start v extralize a já
chtěl sezónu dohrát v Kladně. Nějaké náznaky proběhly i později. Teď už
na to moc nemyslím, těžko říct, jestli jsem se rozhodl správně, ale důležité
je, že nyní jsem obklopen hráči se stejnými cíly, přístupem a odhodláním.
Ještě bych chtěl vzkázat našim fanouškům, že jsou skvělí a doufám, že nás
budou nadále podporovat.
Zdeněk Jirák

Nechcete-li se jen dívat, jak jiní pohodlně bydlí, spokojeně žijí, cestují, studují nebo se věnují svým zálibám,
potřebujete peníze. Můžete spořit, můžete si půjčit.
Jen stavební spoření vám nabízí obě možnosti v jednom. Výnosné spoření i výhodné úvěry.
* STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Nadprůměrné zúročení, státní podpora, zaručený výnos, zákonné pojištění úspor.
PROGRAM FUTURUM stavební spoření pro mladé od
14 do 26 let zvýhodněné mezinárodní studentskou
nebo mládežnickou kartou. Atraktivní výnos ze spoření
a navíc jeden rok cestování, ubytování, poznávání
a dalších aktivit s výraznou slevou.
BONBÓNEK PRO DĚTI
PRODUKT KAMARÁD pro novorozence až do 15 let
věku bez uzavíracího poplatku (úspora 1.500 Kč),
s možností navýšení cílové částky.
* UVĚRY ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ A PŘEKLENOVACÍ ÚVĚRY - pevná, nízká úroková sazba, pro
rychlé financování bytových potřeb s volitelným počátečním vkladem nebo úsporami od 0-50% finanční
potřeby.
BONBÓN PRO DOSPĚLÉ - NOVINKA
FLEXIBILNÍ HYPOTÉKA (tzv. americká hypotéka)
jsou "PENÍZE NA RUKU" na libovolný účel, nadále za
poloviční poplatek. Neuvádí se účel použití úvěru.
Sjednáme místo a čas podle Vašich možností
a s ohledem na zachování Vašeho soukromí.
Uzavírání smluv všech produktů stavebního
spoření a informace o úvěrech na tel. čís.
312 651 051, mobil 731 060 115

UŽIJTE SI PENZI…
Výše důchodu od státu zdaleka nestačí k tomu, abychom si v penzi zachovali "předdůchodovou" životní
úroveň. A to přesto, že od nás stát vybírá značnou
finanční částku na sociální zabezpečení. Protože, jak
se zdá,v budoucnosti lépe nebude, je na každém z
nás, abychom si to zajistili sami. Penzijní připojištění je
produkt, který je k tomu přímo určen. Pokud si ho
pořídíte, získáte navíc od státu zpět část svých
odvodů ve formě státního příspěvku a daňových
zvýhodnění.
Penzijní připojištění se státní podporou u švýcarské
pojišťovny winterthur (desátá největší v Evropě) má
záruku 130 let její působnosti.
Volejte, pište na: 312 651 051, mobil 731 060 115
e-mail: jahou@seznam.cz

REKLAMY - INZERÁTY
KREJČOVSTVÍ

OÁZA KLIDU
Nabízíme Vám
tyto služby:
Výklad karet,
Numerologie
Aromaterapie
Reiky-terapie na
všechny zdravotní potíže
Reflexní terapie –
odblokování krční páteře

Prodej bylinných
směsí a čajů,
tablety, kapky atd.

MODE

Provozní doba:
Po - 8 -11,30
St - 14-17
17-19: Reiky večery
Čtvrtek - 14-18

J. Šípka 486
603 479 120

J&N
M

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

Ostatní dny: možnost
objednání

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

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
OBOR KOSMETIČKY + KADEŘNICE
NABÍZÍ SLUŽBY: KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ, MANIKÚRA, PEDIKÚRA,
MASÁŽE A KADEŘNICKÉ SLUŽBY

DĚTSKÝ SECOND HAND
BONIFÁC
● Nám. U Dubu 6 ( bývalé kadeřnictví )
● Každý čtvrtek 16 - 18 hod. nebo po
telefonu kdykoliv
● Oděvy od narození do 164 cm
● Dovoz převážně z Anglie
● Kontakt: Jitka Křížová, J. Šípka 189
● Telefon: 608 123 424

INDIVIDUÁLNÍ
VÝUKA
NĚMČINY - ANGLIČTINY
PŘEKLADY - TLUMOČENÍ

Mgr. Jana Zámišová,
ul. Hornická 384,
273 03 Stochov,
mobil: 608 026 666
www. jaza-jazyky.cz

Péče o ruce
M. Buřičová

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.

∗
∗
∗
∗
∗

Vladimír Skořepa
U Stadionu 364
273 03 Stochov
pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, montáž střešních oken

Tel.:603 109 219, 605 858 983

ELEKTROINSTALACE
BEKIVO
Dodáváme, montujeme

Manikúra v Elektrické kotle
v Přímotopné panely
Francouzská mav Elektrické přípojky
nikúra
v Kompletní
rozvody rodinP– shine– japonných domků a průmyslových
hal
ská přírodní mav Regulace ekvitermní, pronikúra
storové domácí telefony
Nehtová modeláža videotelefony
gelové nehty
v Zabe zpečov ací
systémy objektů
Nail art-zdobení
v Revize
nehtů, masáže
36 měsíců záruka
rukou
Adresa: Lány,
Křivoklátská 269
Objednávky
na telefonu:
602 594 156
Služby je možné
poskytnout
u Vás doma
či v kanceláři
Ceník služeb na letáčcích v INFO na MÚ
v přízemí

St r án k a 1 1

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

Romana Obršálová
Sportovní, rekondiční a regenerační
masáže
● Možnosti dárkové poukázky
v hodnotě 150,- až 300,- Kč
● Při masážích jsou používány
výrobky firmy SALUS s možností prodeje na místě
● Ve Dvojdomkách 298, Stochov
●

Tel.: 736 147 134

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
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

St r án k a 1 2

Kulturní zařízení města Stochov – DŮM KULTURY

N A ŠE M Ě STO STO CH O V

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

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ BŘEZEN 2006
Úterý 7.3.

VELKÝ STYL
zumním životě v naší společnosti. Nebude chybět přeDivadlo Luna Stochov se svou úspěšnou komedií R. Krupičky. Re- kvapení a tombola! Zkrátka, je na co se těšit. Konzumažie J. Kodeš
ce, disko.
Velký sál DK
od 19,00 hod.
vstupné: 50,- Foyer DK
od 19,00 hod.
vstupné: 40,Neděle 12.3. Divadlo Kejklíř uvádí pohádku
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Velký sál DK

Úterý 14. 3.

od 15,00 hod.

Foyer DK

JAKUB SMOLÍK – Chci ti říct

Recitál známého zpěváka.
Velký sál DK
od 19,00 hod.

Pátek 17.3.

Sobota 18.3.
vstupné: 30,- Dětská DISKOTÉKA s Liborem

vstupné: 120 a 180,-

KOKTEJL

od 19,00 hod.

vstupné: 20 a 30,-

Středa 22.3. Jarní koncert ZUŠ Stochov
Velký sál DK

od 16,00 hod.

vstupné dobrovolné

Čtvrtek 23.3. COP

Komponovaný zábavný klubový pořad KZ města Stochov a Diva- Koncert známé bluegrassové skupiny.
od 19,00 hod.
vstupné: 100,dla Luna Stochov. Vystoupí DS Tyrš Lány, Trio Girls, povídat si Velký sál DK
budeme s trenérem Vítem Chaloupkou – o kondici, stravě a kon-

Neděle 26.března
P ROGRAM KINA
KLAPNI A ZASTŘEL MĚ
KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ STOCHOV NA SPremiéra
kriminální komedie Česka a V.Británie
MĚSÍC BŘEZEN 2006
Rodenem v hlavní roli.
Neděle 5.března

KING KONG

Premiéra širokoúhlého dobrodružného filmu USA, SRN a Nového
Zélandu.
Vstupné: 66 Kč * 188 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Pátek 10.března
ZATHURA - VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Premiéra amerického dobrodružného sci-fi filmu ve stylu vesmírného Jumanji.
Vstupné: 66 Kč * 88 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

s K.

Vstupné: 66 Kč * 90 minut * Česky mluveno a titulky *
Mládeži přístupno

Středa 29.března 2006
HELE KÁMO, KDO TU VAŘÍ?
Premiéra americké filmové komedie o mladých lidech
nejen pro mladé…
Vstupné: 64 Kč * 99 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Nedělní dětská představení:

Neděle 5.3. *VZPOURA HRAČEK* - 68 minut
Neděle 12.března D O B L B A!
Česká komedie s Jaroslavem Duškem a Petrem Čtvrtníčkem Neděle 19.3. *CIRKUS HURVÍNEK* - 65 minut
v hlavních rolích.
Vstupné: 64 Kč * 112 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Středa 15.března L E G E N D A O Z O R R O V I
Širokoúhlý romanticko-dobrodružný film USA o nesmrtelném hrdinovi.
Vstupné: 66 Kč * 131 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Neděle 19.března F I N T Y D I C K A A J A N E

Připravujeme na duben 2006:
*PANIC JE NANIC*
*SIN CITY – MĚSTO HŘÍCHU*
*RAFŤÁCI*
*LETOPISY NARNIE*
*FIMFÁRUM 2*

Hrajeme v uvedené
dny v 18,30 hodin.
Nedělní dětská představení začínají
v 16,00 hodin.
Pátek 24.března D O M I N O
Program našeho kina nejdete na internetové
Premiéra širokoúhlého akčního thilleru USA a Francie o lovkyni
lidí.
adrese: kina.365dni.cz
Premiéra americké širokoúhlé filmové komedie s Jimem Carreym
v hlavní roli.
Vstupné: 66 Kč * 91 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Vstupné: 64 Kč * 128 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

