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HASIČI STOCHOV
Hasičům na Stochově byl předán věcný dar
Dne 3. října 2014 navštívila stanici Stochov HZS Středočeského
kraje starostka města Stochov Ing. Stanislava Fišerová, MPA.
Hlavním bodem návštěvy bylo předání věcného daru - hydraulického otevírače dveří značky Lucas HT 90 v hodnotě 56.000 Kč,
který jednotce zlepší možnosti násilného vstupu do uzavřených
prostor při nebezpečí z prodlení. Souprava ručního hydraulického
nástroje o hmotnosti 12 kg disponuje na 100 mm zdvihu rozpínací
silou 90 kN, která překoná i bezpečnostní dveře s mnohem vyšší
účinností, než překonávání dveří pomocí bourací sekyry či páčidel.
Dar byl jednotce HZS Středočeského kraje zakoupen jako poděkování za dlouholetou spolupráci.
npor. Ing. Martin Vondra
HZS Středočeského kraje
ÚO Kladno

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Stochovští turisté navštívili Českosaské Švýcarsko
Zvykem členů KČT ze Stochova bývá, že každý rok vyrazí na dva výlety do různých
koutů naší vlasti. Letos na podzim bylo jejich cílem Děčínsko, kam zamířili ve čtvrtek 11.
září. První zastávka byla v Ústí nad Labem, kde si udělali výlet lanovkou na zámeček
Větruše, který se svou rozhlednou slouží jako zábavní a sportovní centrum.
Po prohlídce zámku zamířili turisté do místa pobytu v Hraniční boudě, cesta vedla
přes Libouchec a Tisou. Ačkoli jim počasí v pátek příliš nepřálo, vydali se na místní
rozhlednu Děčínský Sněžník. Kvůli dešti a mlze, bohužel, nedohlédli do nedalekého
Německa a výhled na Děčínsko byl také špatný.
V sobotu turistům počasí přálo, a proto se rozhodli navštívit skalní město Tiské stěny,
které je rájem turistů i horolezců. Tříkilometrová namáhavá procházka v CHKO zavedla
stochovské turisty do labyrintu skalních věží a úzkých soutěsek se zajímavými názvy,
například Žába, Úl, Cikánský tábor, Kravín či Napoleonova bota.
Na nedělní zpáteční cestě přes Střekov navštívili Stochovští místní hrad, ze kterého
měli krásný výhled na zdejší zdymadla a řeku Labe. I když k vidění byla spousta dalších zajímavých památek, vydali se výletníci kvůli silnému dešti, přes Litoměřice a Budyň, zpět do Stochova.

Text: Gabriela Krejčová, foto: Soňa Krejčová a Václav Čížek
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ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
se závěrem září definitivně skončilo
jak kalendářní léto, tak i teplé dny
a před námi je nová topná sezona
2014/2015.
Stejně jako v uplynulých letech bude
cílem naší společnosti zajištění plynulé
dodávky tepla pro vytápění a ohřev
teplé vody do vašich domácností během celé topné sezony tak, aby nedocházelo k výpadkům a odstávkám.
Pro splnění tohoto úkolu jsme během
letních měsíců vynaložili nemalé úsilí

a podařilo se nám, až na drobné výjimky,
splnit plán letní údržby.

předizolovaným potrubím.

Samozřejmě před námi zůstávají akce
velkého rozsahu, na které musíme dlouhodobě připravit finanční pokrytí tak, aby
minimálně, nebo vůbec nezatížily konečnou cenu tepla pro finální spotřebitele.

Během měsíce října dojde k dokončení opravy kogenerační jednotky
a transformátoru vysokého napětí tak,
aby v listopadu již bylo možno opět
vyrábět a dodávat elektrickou energii
do sítě.

Jako hlavní z těchto velkých akcí bych
uvedl celkovou rekonstrukci topného systému v ulici S.K. Neumanna. Zde je ještě
teplo vedeno starým 4 trubkovým systémem a vzhledem k jeho stavu a zastaralosti musíme nutně řešit náhradu novým

Ladislav Foubík
vedoucí provozu Stochov
ITES spol. s r.o.

ZAKONČENÍ PRÁZDNIN V ČELECHOVICÍCH
Poslední dny prázdnin mohly děti oslavit také 30. srpna
v Čelechovicích, kam některé ratolesti dorazily v kostýmech.
Na místním hřišti si děti mohly vyzkoušet lukostřelbu, střelbu ze
vzduchovky či jízdu na koních.
Odpolední akci, s doprovodným programem pro děti, zahájili členové Základní kynologické organizace Nové Strašecí, kteří předvedli
poslušnost svých chlupatých mazlíčků. Nechyběla ani přehlídka policejního psovoda. Kdo měl zájem, mohl si nechat namalovat obličej
a pro hladové účastníky bylo připraveno i občerstvení.

Texty i foto: Gabriela Krejčová
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STOCHOV
Milí přátelé Základní umělecké školy ve Stochově!
Chtěla bych se s vámi podělit o velký úspěch.
Každým rokem roste počet našich žáků a letos se
vyšplhal dokonce až k maximu kapacity, což je 335
míst. V oborech HUDEBNÍM, TANEČNÍM, LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉM a VÝTVARNÉM s nimi
pracuje 20 pedagogů. Nově jsme letos po odmlce
otevřeli houslovou třídu a také poprvé máme
přípravnou skupinu menších dětí pěveckého sboru Rosička. Podstatnější
než početní kvantita je ale kvalita výuky, kterou se snažíme rok od roku
po krůčcích zvyšovat. Už před více než 60-ti lety, kdy umělecké školství
vzniklo, nám byla co nejvyšší umělecká úroveň práce s dětmi dána jako hlavní poslání. Je to náš jedinečný a nezastupitelný úkol – žádná jiná zájmová
instituce nemá tuto prioritu - dotýkat se s dětmi světa umění a tím kultivovat
a estetizovat jejich osobnost. Jak se nám to daří či nedaří, můžete sledovat
i vy na našich veřejných akcích, koncertech, výstavách…
V polovině října se v DK uskuteční jedna z nich. Jedná se o festivalový
koncert, kde vystoupí soubory různého složení prezentující práci ZUŠ celého
kladenského okresu. Jste srdečně zváni, podrobnější pozvánku najdete na
čelní straně.
Přejme si vzájemně do dalšího školního roku co nejvíce úspěchů a radosti
z dobře vykonané práce!

•

v bazénu Tuchlovice
AQUAEROBIK je zdravý pohyb,
cvičení ve vodě nezatěžující klouby a páteř
•
efektivně tvaruje tělo
•
vhodné pro redukci váhy
•
všechny věkové kategorie
•
zvýšení kondice
•
psychické odreagování
•
Středa 20.00 – 21.00 h
•
Čtvrtek 18.00 – 19.00 h
•
Soboty 19.00 – 20.00 h
Bližší informace a objednávky na:
Tel. 776 202 138, web : www.aquarobic.cz
Nyní nás najdete i na facebooku jako
Aquarobic Lenka Peslová

Kamila Barochová, vedoucí zařízení ZUŠ Stochov

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - JOSEF
NABÍZÍME: KOMPLETNÍ PNEUSERVIS, KOMPLETNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK. OPRAVY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ, DIAGNOSTIKA,
MECHANICKÉ PRÁCE, ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ NA SUCHO I MOKROU CESTOU, GEOMETRIE, PŘÍPRAVA NA STK, PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
S 5% SLEVOU, ODVOZ ZÁKAZNÍKA ZDARMA, RYCHLOST, PEČLIVOST, KVALITA.
AREÁL RYNHOLEC (BÝVALÝ DŮL ČS ARMÁDY) PO - PÁ: 8,00- 17,00 HODIN, SO: 8,00 - 12,00 HODIN
TEL.: 731903595, 604145955, E - MAIL: Autopneuservis-josef@seznam.cz

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Stránka 5

NAŠE MĚSTO STOCHOV

REKLAMY A INZERÁTY
!!! 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

Wüstenrot - hypoteční banka
HYPOTÉKA JIŽ OD 2,29%
nyní správa úvěru zdarma
HYPOTÉKA REFIN již od 2,19%
zpracování refinu zdarma
Poradenská kancelář Kačice
po-ne tel.:777 756 766
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

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 zahrani ční
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
Adresa: ul. Osvobození 524
273 04 Stochov (u kostela)
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LUNAminiMaxiáda 2014
Poslední srpnová sobota patřila ve Stochově dětem. Místní divadlo LUNA
ve spolupráci s německým divadelním spolkem Theaterfreunde miniMax
Saarwelingen připravilo pro malé návštěvníky i jejich rodiče odpoledne plné
zábavy, her i divadelních vystoupení.
Nechyběl skákací hrad ani malování na obličej. Děti si mohly vyzkoušet
různé workshopy a na dospělé čekala ochutnávka několika gastronomických
specialit. Součástí programu bylo i hudební vystoupení divadla HNEDLE
VEDLE, či bubble show světového rekordmana Matěje Kodeše.
V bohaté tombole byl hlavní cenou zájezd do LEGOLANDU v Německu.
Ruku k dílu přiložili také členové místního spolku Kamarádi Stochov, kteří
výdělek ze svého stánku s domácími dobrotami použili na Pohádkový les.

Text i foto: Gabriela Krejčová

KAMARÁDI

HALLOWEENSKÉ VYRÁBĚNÍ
S KAMARÁDY
Kamarádi zvou na Halloweenské
vyrábění pro děti, které se bude
konat v sobotu 25. října 2014
od 14 do 17 hod. v klubovně
Kamarádů na Mírovém náměstí.
Vstupné činí 30,- Kč
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST, PŘI KOSTELE SVATÉHO VÁCLAVA VE STOCHOVĚ
Šťastný může být jen ten, kdo dokáže být vděčný
Někteří lidé musí neustále dávat najevo nespokojenost, neustále protestovat a reptat. Když ale člověk nic nepovažuje za samozřejmé
a naučí děkovat i za malé věci, objeví mnoho důvodů ke spokojenosti. Cítíš-li se slabý, malátný a nešťastný, začni děkovat, povede se Ti
líp.

Nárokujeme si vše, co mají druzí
V dnešní době se velmi šíří nárokování - vnitřní přesvědčení, že máme nárok na vše, co mají druzí, co vychvalují reklamní akce, nárok
na všechno co chceme. Okamžitě potřebujeme všechno, co vidíme. Hned musíme uspokojit všechny své potřeby. Neumíme si počkat.
Neschopnost čekat ale člověku bere schopnost něco si užít. Kde převládá pocit nárokování, tam už není žádné místo pro úžas, překvapení
a následně pro vděčnost. Spokojený v životě ale dokáže být jen ten člověk, který dokáže být vděčný.

Když se člověk naučí děkovat, najde si důvod ke spokojenosti
Čím to je, že někteří lidé musí neustále dávat najevo především nespokojenost, neustále protestovat a reptat? Když člověk nic nepovažuje za samozřejmé a naučí děkovat i za malé věci, najde si tak důvod ke spokojenosti.
Nic jsme si na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Zbožnost je totiž pramenem zisku
pro toho, kdo je se vším spokojen. (Bible 1 Tim 6,6-8).

Mnozí vyhlížejí nějaké "velké štěstí" a přehlédnou tak mnoho krásného
Bůh nás obdarovává i malými radostmi, které se musíme naučit vnímat. Mnoho lidí totiž čeká na nějaké „velké štěstí“, a nevšimnou si,
kolik pěkných a dobrých věcí ve svém životě mají. Je třeba se otevřít i běhu všedních dní, neboť i to v sobě má kousek pravého štěstí.

Vděčnost nám otevírá oči i pro sebe sama
Vděčnost mi otvírá oči, abych dokázal vidět i vlastní hodnotu. Není totiž zrovna snadné být vděčný i sám za sebe. Často v nás totiž vězí
až příliš hluboko sklon k sebeodmítání. Rádi bychom měli jiné tělo, jiné nadání, jiné možnosti.
Začneme-li ale pošilhávat po tom, co nemáme, nedokážeme samozřejmě děkovat za to, co nám bylo darováno. Vděčnost vyžaduje
zároveň i schopnost rozloučit se s vlastními iluzemi o tom, jaký bych měl být. Teprve pak dokážu děkovat za svůj způsob myšlení, za to,
co prožívám, za své tělo, které možná neodpovídá ideálu krásy, ale v němž moje duše ráda přebývá. Vděčnost mě vede k životu v souladu
se sebou samým a k hluboké radosti z toho, že jsem právě takový, jaký jsem.

Vděčnost proměňuje, a rozjasňuje temnoty
Vděčnost proměňuje můj život. Jakmile totiž někdo začne děkovat, začne hledět na život novýma očima. Albert Schweitzer radí: „Cítíš-li
se slabý, malátný a nešťastný, začni děkovat a hned se ti povede líp.“Hledím-li na totiž svůj život s vděčností, temnoty se rozjasní a hořkost
dostane jinou chuť. Vděčnost mě chrání před malomyslností a zahořklostí. Přibližuje mě k Bohu. O „veselém“ svatém Filipu Nerim se traduje, že měl ve zvyku modlit se následující večerní modlitbu: „Pane, děkuji Ti, že dnes věci neproběhly tak, jak jsem si přál já, ale tak, jak jsi
to chtěl Ty.“ Kdo se v takovém postoji dokáže podívat na uplynulý den, nehněvá se, ale všechno prožité v sobě proměňuje ve zdroj radosti
a pokoje. Nepřestávejte Bohu děkovat. (Bible Kol 2,7).

A nakonec:
Ne náhodou nás Bůh vnitřně nastavil i tak, že ke štěstí a spokojenosti mnohdy stačí, když vykonáme něco dobrého i pro druhé...
převzato z www.vira.cz
„Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý! Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých
stvoření!“ (žalm 145, 8-9)

Pravidelné bohoslužby v kostele:
Neděle - 9.30 hodin
Čtvrtek- letní období 18.00
zimní období 17.00
Stále je možné přispívat na probíhající rekonstrukci varhan s možností vystavení potvrzení o finančním daru, které lze uplatnit
ke snížení daňového základu u příslušného finančního úřadu.
Kateřina Lopatová

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
10/2014 bylo vydáno ve Stochově dne 13.10. 2014. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MKČR - E 13398. Vydavatel: Město Stochov,
J. Šípka 486, 273 03 Stochov, IČO: 234923. Chcete se i Vy podílet na tvorbě časopisu NMS? Jste příznivcem kulturního či sportovního spolku nebo jiné
organizace? Využijte prostoru v časopisu NMS a pošlete nám své příspěvky, dotazy a připomínky. Děkujeme. Redakční rada: Ing. Daniela Lišková tel.:
312 651 243 email: stochov@stochov.cz, Gabriela Krejčová tel.: 732 573 587 e-mail: krejcova.gabina@seznam.cz, Jana Suprunová tel.: 312 651 277
e-mail: sekretariat@stochov.cz, Tomáš Baroch tel.: 312 679 102 e-mail: kultura@stochov.cz. Odpovědná redaktorka Ing. Daniela Lišková.
Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě na e-mailové adrese kteréhokoliv redaktora nebo písemně v podatelně MěÚ. Doporučujeme, aby
jejich součástí bylo jméno autora včetně kontaktu (e-mail, nebo tel. číslo). Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvky, jejichž věrohodnost
nelze dohledat. Termín uzávěrky je stanoven na 25. den každého měsíce, do prodeje se časopis dostává obvykle 10. den v měsíci.
Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.
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40. VÝROČÍ ODDÍLU SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
Oddíl sportovní gymnastiky byl založen v lednu 1974 a jeho zakladateli byli Štefan Segedi a Žeňa Bernátová. Tehdy se cvičilo v Základní
škole Stochov. V září roku 1974 byl oddíl oficiálně založen v ZRTV.
Tento oddíl již vedl br. Matějka. V této době byl také založen oddíl cvičení žen a u jeho zrodu byla Alena Uhlířová a Petra Šubrtová.
V oddíle sportovní gymnastiky se první dva roky dělal nábor,
a to chlapci a děvčata zvlášť. Většina chlapců však bohužel odešla
hrát fotbal. Také od oficiálního založení oddílu sportovní gymnastiky
začaly cvičit starší a mladší žákyně. Cvičitelů a trenérů se vystřídalo
v oddíle kolem dvaceti. Starších a mladších žákyň se vystřídalo kolem
stovky. V současné době oddíl funguje dále pod vedením sestry Jany
Vajcové, a to v místní sokolovně.
V roce 1991 oddíl odešel z ZRTV, část odešla do sokola a část zůstala tam a v sokolu oddíl funguje do současnosti. Nyní je však pod jménem všestrannost.
Josef Matějka

AMATÉRSKÝ VRHAČSKÝ ČTYŘBOJ
Po obnovení vrhačského čtyřboje letos na jaře se stochovští rozhodli uspořádat turnaj i na podzim. Pod vedením
hlavního rozhodčího a zapisovatele Karla Berana se
v sobotu 20. září sešlo na hřišti ve sportovním areálu celkem deset amatérských sportovců, kteří poměřili své síly
ve vrhu koulí, hodu diskem, oštěpem a kladivem.
První místo obhájil Petr Krejčí, na druhém místě skončil
Jan Plicka a třetí příčku obsadil Martin Kukla. Jednalo se
celkem o osmnáctý vrhačský čtyřboj od roku 1993. Dalšími
účastníky závodu byli: Petr Zemek, Otakar Hrnčíř, Bohumil
Suchan, Gabriela Krejčová, Pavel Pinkas, Jiří Majerčík a
František Holub (jména jsou uvedena v pořadí celkových
výsledků bez rozdílů věkových kategorií).
Text i foto: Gabriela Krejčová
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INZERÁTY

PODĚKOVÁNÍ

POTRAVINY ALENA UHLÍŘOVÁ - NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ STOCHOV
OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU
PO - PÁ: 6,00 - 19,00 HOD.
SO: 6,00 - 11,00 HOD.
NE: 7,00 - 11,00 HOD.

DENNĚ ČERSTVÝ CHLÉB OD VÍCE DODAVATELŮ, SLANÉ I SLADKÉ PEČIVO
RACIO A BEZLEPKOVÁ VÝŽIVA
VELKÝ VÝBĚR MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
SLUŽBY: DÁRKOVÉ KOŠE, KAZETY A BALÍČKY, BONBONIERY
LAHŮDKY: ČERSTVÉ KRÁJENÉ UZENINY, SÝRY, POMAZÁNKY, SALÁTY, RYBY,
CHLEBÍČKY, ASPIKY, DORTY, ZÁKUSKY A JEMNÉ PEČIVO
EMULIPS
Pomozte si bylinkami - Emulips je čistě přírodní produkt od české firmy OKG,
má různé příchutě a je vhodný pro celou rodinu.
Emulips je vhodný i na:

•
•
•
•
•
•
•
•

zažívací potíže jakou jsou pálení žáhy, nadýmání, zácpa
snižování váhy
potíže se žlučníkem
snižuje cholesterol a reguluje krevní tlak
snižuje riziko vzniku chorob srdce a cév
podporuje otěhotnění, stabilizuje hladinu hormonů v těle
vhodný i pro těhotné a kojící maminky

miminkům pomáhá na bolesti bříška
Další informace na adrese Miluše Jandová, Osvobození 20, Stochov

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Josefu Tříškovi, který jako každoročně poskytl zdarma pouťové atrakce dětem ze stochovského dětského
domova.
Personál DD Stochov
Děkuji MěÚ Stochov za blahopřání k narozeninám.
Alena Klappová, DPS
Děkuji MěÚ Stochov, paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové
a paní Janě Suprunové za milé přání a dárek k mým 91. narozeninám.
Jan Gerhát

KOSMETIKA, SUCHÁ PEDIKURA
v Kamenných Žehrovicích, čp. 6,
(budova obecního úřadu)
nabízí tyto služby:
ošetření nohou - 200,-Kč
základní ošetření - kosmetika
- 400,-Kč
úprava a barvení obočí - 60,-Kč
barvení řas - 40,-Kč
Bližší informace a objednání
na tel. : 608 969 915
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SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ PRÁZDNINOVOU FOTOGRAFII
Na začátku prázdnin naše redakce NMS vyhlásila soutěž o nejkrásnější prázdninovou fotografii dětí. Všechny fotografie, které jsme obdrželi byly moc hezké, a proto bylo těžké vybrat tu nejhezčí. Po dlouhém náročném rozhodování zvítězila Anežka Vlková a její krásný věneček , 2. místo získal Vítek Bretšnajdr se želvou,
na 3. místě Nelinka Štěpánková a její motýlek, současně na 4. a 5. místě se umístili Vojta a Adéla Spivákovi
a David a Terezka Kašparovi. Takže vlastně nikdo nebyl poslední. Všem našim soutěžícím moc gratulujeme.
Všichni účastníci soutěže obdrží ceny, které si mohou vyzvednout v sekretariátu starostky u paní Liškové.

Anežka Vlková, Stochov

Nelinka Štěpánková, Stochov

Vítek Bretšnajdr, Zavidov

Vojta a Adélka Spivákovi, Hracholusky

David a Terezka Kašparovi ze Stochova

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 22. září 2014 a 29. září 2014 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov vítání
občánků. Starostka Ing. Stanislava Fišerová, MPA a místostarostka Mgr. Miloslava Becherová přivítaly mezi občánky Města Stochova 4 chlapečky a 11 holčiček (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Barboru Macounovou, Elenu Rambouskovou, Melisu Melenovou, Michaelu Černohubou, Elišku
Hrickovou, Terezu Vágnerovou, Terezu Plochovou, Barboru Sláničkovou, Nellu Burleovou, Hanu
Choloniewskou, Amálii Kovalcovou, Antonína Šmucra, Adama Hummla, Jana Chládka a Čeňka Červenku. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová
Elena Rambousková
Melisa Melenová Barbora Macounová

Jan Chládek

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486
273 03 Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 111
Fax:
(+420) 312 679 132
E-mail:
stochov@stochov.cz

Adam Humml
Michaela Černohubá

Foto: Lenka Suchá
Čeněk Červenka

Eliška Hricková

Antonín Šmucr

Tereza Vágnerová

Amálie Kovalcová

Hana Choloniewská

Nella Burleová

Barbora Sláničková

Tereza Plochová

