Tuchoměřický

zpravodaj 01

leden
2022

ročník VIII.

Věděli jste, že jsou v Tuchoměřicích hned dvě přírodní památky? Snímek zachycuje skalku na Pazderně, která je, podobně jako Skála v Kněžívce, připomínkou doby, kdy se
Tuchoměřicemi proháněli mořští živočichové. Více se o přírodních památkách dočtete na straně 5.
 Kateřina Kubalová

loňské zásahy hasičů ze středokluk
365 dnů v roce jsou připraveni bleskově skočit do aut a vyjet hasit či jinak pomáhat. Řeč je o dobrovolných hasičích ze
Středokluk, kteří jsou vlastně i našimi hasiči. Za rokem 2021 se pro náš zpravodaj ohlédl jejich velitel Martin Šeda.
ednotka na žádost krajského operačního střediska vyjela celkem k 19 zásahům. Jednalo se
o 9 požárů, devětkrát jsme poskytovali technickou pomoc, jako třeba odstraňování popadaných
stromů či větví, opravy střešních krytin a podobně. V jednom případě se jednalo o planý poplach.
Dále se jednotka několikrát podílela na odklízení
nebo prořezávaní stromů ve Středoklukách. Na
základě smluv také jako „domácí“ jednotka zasahujeme v obci Číčovice a dále pak v obci Tuchoměřice. Uvedené obce se také finančně podílejí na
provozu naší jednotky.
I v roce 2021 se jednotka účastnila požáru,
při kterém byl vyhlášen vyšší stupeň poplachu,
nežli je ten první - tedy základní. V roce 2021
se konkrétně jednalo o II. stupeň poplachu, který byl vyhlášen při požáru areálu autoservisu v
obci Dolany, kde jsme s naší cisternou prováděli
doplňování vody do zasahujících cisteren a naše
družstvo bylo v dýchací technice připraveno na
střídání zasahujících hasičů.
Nejkurióznější zásah roku 2021 je v mých

očích požár odpadu v obci Hostouň. Již dva dny
před tímto zásahem se z různých zpravodajství
do našeho podvědomí dostávala informace, že
máme očekávat silný vítr, který bude doprovázen
mohutným deštěm, což se opravdu stalo. Z informačního portálu, kde krajské operační středisko
zveřejňuje zásahy jednotek požární ochrany, bylo
jasné, že výjezdů je mnoho. Ten den měla naše
jednotka už jeden výjezd za sebou, kdy v Nových
Středoklukách zasahovala u spadlého telefonního
sloupu přes silnici. Večer byl však vítr ještě silnější
a tento byl doprovázen silným deštěm, takže když
by byl nějaký zásah, tak se očekával nějaký spadlý
strom. Opak byl ale pravdou. Před devátou večer
se nám všem rozezněl telefon se svolávací aplikací
a z té jsme zjistili, že jsme voláni k požáru pole do
obce Hostouň. Bylo to trošku překvapivé ohlášení, kdy v dešti a větru nikdo moc požár pole
neočekával. Po příjezdu na místo se vše vysvětlilo. Místo zásahu bylo v nově vznikající zástavbě v
obci Hostouň, kde pracovníci zapálili staré palety
a z obavy, že se při následném silném větru oheň

rozšíří na nedaleké pole, volali na linku 150.
Naše práce ale není jen o výjezdech, kdy v
houkající cisterně jedeme tam, kam nás operační
středisko vyšle, je to i o přístupu všech. Každý z
nás je tou hasičinou tak trochu „nemocný“. Věnujeme tomu spoustu svého volného času, kdy
provádíme údržbu techniky, absolvujeme různá
školení, při kterých buď prohlubujeme své dovednosti, nebo naopak nové získáváme. V neposlední
řadě se s velkou chutí pravidelně účastníme třeba
dětského dne na hřišti v Tuchoměřicích. V roce
2022 nás čeká krásná událost, a to přivítání nového člena naší jednotky - nové cisterny. Z technických podmínek vzešlo vozidlo CAS 30 Scania
6x6, na které se všichni moc těšíme.
Chtěl bych moc poděkovat členům jednotky za jejich práci a vytrvalost, pracovnicím OÚ
Středokluky, panu starostovi, zastupitelstvu obce
Středokluky a vedení obcí Číčovice a Tuchoměřice za podporu, kterou od nich máme.
 Martin ŠEDA
Velitel JSDH Středokluky
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OBECNÍ ÚŘAD

ŘSD chystá úpravy dálnice D7 u Tuchoměřic

Ředitelství silnic a dálnic připravuje hned několik novinek, které se budou týkat dálnice D7 v našem nejbližším okolí. Přestavbou projde sjezd na Kněževes, Středokluky i Letiště, a novou podobu získá také dálnice Na Padesátníku.
etos v polovině ledna se rozeběhlo stavební
řízení, které se týká Exitu 3, tedy sjezdu z dálnice na Kněžívku a Kněževes. Nově tu ŘSD vybuduje standardní bezpečné připojovací a odbočovací pruhy. Dnešní situace, kdy je před vjezdem
na dálnici umístěna stopka bez připojovacích
pruhů, je nebezpečná. Stavět by se podle odhadu
ŘSD mělo začít v roce 2023. Podobnou úpravou
projde i exit na 5. kilometru na Středokluky, tato
stavba však není v tak pokročilém stádiu přípravy,
jako sjezd u Tuchoměřic, a vznikne tedy o něco

Plánovaná přestavba dálničního sjezdu na letiště.

nepřehlédněte

Ples nebude
S politováním jsme museli zrušit již i třetí
termín Tuchoměřického obecního plesu.
Bohužel epidemiologická situace nám nepřeje. Vstupné za již zakoupené vstupenky
bude vráceno do konce února.
Poplatek za popelnice lze uhradit v
úředních hodinách na Obecním úřadě hotově či platební kartou, a to do konce
února. Můžete zaplatit také převodem na
účet obce 9828111/0100. Jako variabilní
symbol uveďte číslo popisné a do zprávy
TKO a počet osob, za které platíte. Pokud
už jste tak učinili, dostanete známku
během února do své schránky.
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později.
Velká přestavba čeká také sjezd z dálnice na letiště. ŘSD zde postaví místo dnešního sjezdu velkou klasickou dálniční křižovatku, která nahradí
dnešní provizorní řešení s dvěma kruhovými objezdy. Stavět by se měla začít v roce 2024, hotova
by měla být o dva roky později.
Třetí velkou stavbou bude kompletní přestavba dálnice mezi sjezdem na Letiště a sjezdem na
Evropskou ulici. Dálnice se v oblasti Na Padesátníku posune do nové stopy, dále od letiště (což je

příprava na stavbu letištní paralelní dráhy), a také
tu už vznikne příprava pro budoucí napojení severního obchvatu Prahy. Zmizí také světelný přechod přes dálnici Na Padesátníku. I tato stavba by
se měla rozeběhnout v roce 2024. Detaily najdete
na webu www.rsd.cz. Nejsnáze se k nim dostanete přes sekci Mapová aplikace, ve které si vyberete
Stavby v přípravě a kliknete si přímo v mapě na
detaily stavby, o které se chcete dozvědět více.
 Ondřej Kubala

Plánovaná přestavba dálnice D7 mezi sjezdem na letiště a sjezdem
na Evropskou ulici.
 Ředitelství silnic a dálnic

Obec platí školákům
lepší testy

en jeden přesnější PCR test, jen jedno testování týdně. Tak to už od 6. prosince funguje v tuchoměřické škole. Za finanční podpory
obce se naše základní škola přihlásila k mnohem
přesnějším PCR testům na covid, díky kterým se
děti testují pouze jednou týdně. Pokud by se dále
používaly antigenní testy, čekalo by děti testování
dvakrát za týden. Navíc se využívají jednoduché
plivací testy ze slin a děti se nemusí trápit šťouráním do nosu. Takové PCR testování je však výrazně dražší, a tak pomáhá obec ze svého rozpočtu a platí testy nejen dětem, ale i učitelům. „Za
PCR testy pro školu jsme jen za prosinec zaplatili
téměř 25 tisíc korun. V lednu bude částka o něco
vyšší, protože děti měly v prosinci prázdniny. Jsou

to dobře vynaložené prostředky,“ říká místostarosta Martin Růžička. A jak to zvládají školáci?
„Děti jsou velice šikovné, dobře zvládaly i předchozí antigenní testování. Je ale fakt, že PCR testy
ze slin, které používáme teď, omezují výuku méně
než antigenní. Test provádíme při vstupu do školy,
děti dostanou lahvičku, plivnou, zavřou a odhodí
do připravené nádoby. Je to otázka minuty. Antigenní jsme dělali v lavicích, museli jsme rozložit
testovací sady, takže to zabralo vždy část hodiny,“
říká ředitelka školy Iva Zavadilová. Jak dlouho se
ještě děti budou muset ve školách testovat, teď
nikdo neodhadne. Obec je však připravena platit
školám příjemnější a přesnější testy i v únoru.
 -red-
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Práce na budově vedle základní školy pokračují podle plánu. Pokud to klimatické podmínky dovolí, měla
by se v nejbližších dnech dodělávat nová střecha. Pak se sundá lešení, aby mohl být obnoven průchod po
chodníku do školy. Lešení bude postaveno opět až na zateplování fasády. Mezitím se uvnitř dělá nová
elektroinstalace a také rozvody vody a odpadu. Doufáme, že se vše stihne do konce června, tak aby
od 1. září mohla budova sloužit školákům.
 |  Martin Růžička

Už popáté vyšel časopis naší základní školy s příznačným názvem
Školníček. Duší celého projektu je Zuzana Škvorová, které jsme
položili pár otázek.
Nejnovější vydání Školníčku je jako vždy
napěchované informacemi ze školních akcí,
dětskými kresbami, ale také třeba tipy na
knížky. Jak dlouho jedno číslo vzniká a kdo
všechno se na něm podílí?
Školníček poslední rok připravuji de facto sama.
Jeho příprava mi zabere zhruba tři hodiny čisté
práce, ale než se dostanu k samotné úpravě v textovém editoru, tak zhruba tři měsíce sbírám jeho
obsah. Kolegyně ze školy se podílí na přípravě
tím, že mi hromadně zasílají fotografie z konaných akcí a pak se také osvědčil způsob, kdy je dětem zadána slohová práce na určité téma a já mám
pak možnost vybírat ty nejzdařilejší.

Soutěží už jste uspořádali několik, co chystáte na letošní rok?
Momentálně máme v plánu spustit velikonoční
soutěž o co nejhezčí dekoraci, kdy se může popustit uzda fantazii. Snad nám do soutěže opět

Školníček zatím vychází pouze elektronicky.
Neplánujete i tištěnou podobu?
S touto otázkou jsme se potýkali na počátku, kdy
se nám myšlenka na časopis teprve rodila v hlavách. Myslíme si, že dnes jsou děti a dospělí lidé
zvyklí na elektronickou podobu dokumentů a že
by byla škoda se tímto směrem neubírat. Navíc se
snažíme chovat ekologicky a šetřit přírodu. Často
jsme svědky toho, jak se venku povalují letáky z
obchodů, a to rozhodně přírodě neprospívá.
Mohou se do tvorby časopisu zapojit další
tvůrci? Jak?
Školníček skýtá prostor pro všechny tvořivé duše.
Vzhledem k tomu, že téměř vše je možné zachytit
pomocí fotek, mohou nám děti poslat fotografie
svých výrobků. Uvítali bychom básničky, krátké
povídky, vtipy, tipy, kam vyrazit a užít si fajn den.
Na našich webových stránkách je přímo sekce
Školníčku, kde jsou veškeré informace a kontakt.
V uplynulých dvou letech bylo pár dětí, které
se na chodu časopisu podílely, ale byly to děti z
nejstaršího ročníku, které zvládnou lépe psanou

formu a určitým způsobem se dokážou vyjádřit.
Bohužel, vždy když se v řadách dětí objeví nějaký
takový talent, po dokončení páté třídy nám odejde na jinou školu. Většinou takový talent objeví
sami členové pedagogického sboru, není to tak, že
by se dítě samo hlásilo a ukázalo nám svou tvorbu. Každopádně jsme otevření úplně všemu.
Kdy se můžeme těšit na další číslo Školníčku ?
Mělo by se objevit na přelomu března a dubna
a další pak následně na konci června, těsně před
tím, než se děti rozprchnou na prázdniny.
 Kateřina Kubalová
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Jak se dětem, kterým je určen především, časopis líbí?
Největší odezvu zaznamenáváme, pokud se koná
nějaká soutěž. Nejoblíbenější se zdají být soutěže
s tématikou fotografií. Děti mají kvalitní smartphony, se kterými umí zdatně pracovat, a proto se
nám do schránky dostávají opravdu zajímavé fotografie. Nejmenší ohlas naopak sledujeme u soutěží, kde by se děti mohly vyjádřit pomocí slov.

nezasáhne Covid, který do jisté míry ovlivnil i
obyčejný školní časopis. Pokud se opravdu vypravíme na školu v přírodě, tak je v plánu soutěž, kde
by děti mohly vyjádřit, jak se jim společný pobyt
mimo školu a domov líbil. Já osobně se na školu v
přírodě s dětmi moc těším.

Aktuální informace z mateřské školy nebo třeba
fotografie ze školkových akcí můžete mít nově pohodlně ve svém mobilu. Školka totiž začala využívat
aplikaci pro chytré telefony V obraze, kterou je možné zdarma stáhnout. Na stránkách školky najdete
podrobné informace jak na to.
 -red-
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Jak vzniká Školníček?
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ŽIVOT V OBCI

inzerce

NOVÉ KURZY
PRO
DĚTI
ORDINACE ÚTERÝ

FRANCOUZŠTINA
13:00-14:00
ITALŠTINA
14:05-15:05

Přihlášky na www.tuseni.cz
více na info@tuseni.cz nebo na tel.: 723726833
ZVEME VÁS
ÚNOR

18.2. / PÁTEK / od 19.00

vždy

od 9.3 0

www.tuchomerice.farnost.cz

20.2.

od 13.00
 Zuzana Škvorová

Nové GYMSTORY v OC Šestka není jen moderní fitness centrum.
Nejmodernější posilovací stroje z USA, největší překážková dráha v ČR, běžecká dráha a mnoho dalšího. To je jen část
možností a služeb, které nabízí nově otevřené Fitness centrum Gymstory v obchodním centru Šestka v Praze 6.
oufáme, že si k nám najdou cestu lidé
z širšího okolí, zákazníci OC Šestky tak
mohou skloubit sport s nutnými nákupy,“ myslí
si Lenka Šátková, marketing manager Šestky.
Jedním z hlavních lákadel pro návštěvníky
je unikátní cvičební systém ideomotorické te-
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rapie (IMT), která využívá přirozené pohyby
těla a šetrným způsobem buduje stabilitu, sílu
i hybnost kloubů. Toto cvičení ocení všichni,
kteří si chtějí zlepšit držení těla a konečně se
zbavit obvyklých bolestí zad, kyčlí nebo ramen.

„Naši trenéři sázejí na přirozené pohyby a
celotělové svalové souhry, které máme k dispozici již od narození. Při každém druhu tréninku
dbáme na zdravý přístup ke cvičení,“ říká školitel trenérů Václav Rázl.
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Někdejší obyvatelé Tuchoměřic – žraloci a hlavonožci
Odedávna jsou součástí Tuchoměřic. Procházíme kolem nich často bez povšimnutí a možná ani netušíme, jakou vzácnost míjíme. Řeč je o přírodních památkách, které jsou v naší vesnici hned dvě. Povídali
jsme si o nich s Radkem Kouříkem z Oddělení ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje.
V Tuchoměřicích jsou hned dvě přírodní
památky - v Kněžívce a na Pazderně - čím
jsou zajímavé?
V obou případech se jedná o zvláště chráněná
území, jejichž hlavním předmětem ochrany
jsou výchozy uloženin druhohorního, přesněji svrchnokřídového stáří. Jde o sedimenty
vzniklé v příbojové zóně mělkého teplého
moře, které naráželo na buližníkové útesy a ostrovy. Ty byly příbojem narušovány,
ohlazovány a jinak přetvářeny. Ve vzniklých
puklinách a kapsách i dalších místech kolem
úseků byly ukládány vápnité slepence, v nichž
se zachovaly četné pozůstatky mořské fauny.
Převážně se jedná o mikroskopické organismy. Schránky větších živočichů (například
ústřic) se vlivem působení příboje zachovaly
pouze ve formě úlomků. Obdobné sedimenty
se vyskytují i na dalších lokalitách v okolí, například v přírodní památce Číčovický kamýk.
Tyto drobné skalky představují i dnes jakési
ostrůvky – zachovaly se zde zbytky společenstev skalních stepí a suchých trávníků, jako
jsou například mochna písečná, křivatec český
pravý nebo ještěrka obecná.
Přírodní památky vyžadují náležitou
péči, co všechno to obnáší?
Při údržbě je v první řadě potřeba zajistit, aby
cenné plochy nezarůstaly náletovými dřevinami, křovinami nebo konkurenčně silnými
druhy vysokých trav. Je třeba je tedy kosit
a dřeviny vyřezávat. Alternativně je možné
travní porosty spásat menším stádem ovcí a
koz, avšak to je vzhledem k bezpečnosti stáda

možné pouze na Pazderně. Odstraňovat je
třeba i vybrané vzrostlé stromy, protože skalní
výchozy a suché trávníky v jejich stínu zarůstají ostružiníkem, šípkem, mechem a dalšími
nežádoucími rostlinami. Zachování paleontologických nalezišť a dokladů o rozšíření moře
na našem území zde mají přednost před jinak
potřebnou ochranou dřevin. Udržovat je třeba i označení hranic území sloupky se státním
znakem a pruhovým značením na stromech.
Kolik peněz péče o přírodní památky stojí?
Běžná údržba menších lokalit jako jsou přírodní památky Kněžívka a Pazderna obvykle
vyžadují kolem 10-20 tisíc Kč ročně, v případě
náročnějšího zásahu, jakým může být například kácení vzrostlých stromů nebo odstranění náletů ze skalní stěny může celková cena
zásahu přesáhnout stotisícovou hranici.
Jak často musí do obce fyzicky dojít pracovník - správce památky, aby vše zkontroloval?
Kontrola je zpravidla spojena s předáním prací zhotoviteli a s následnou kontrolou jejich
provedení. Většinou jsou tedy lokality navštěvovány dvakrát v roce, a to na jaře nebo v létě
a na podzim.
V jakém jsou naše památky stavu? Co jim
nejvíc škodí?
Obě lokality jsou v relativně dobrém stavu –
zarůstání křovinami se daří díky dlouhodobé
a pravidelně prováděné péči Středočeského
kraje držet v patřičných mezích, travní porosty jsou pravidelně koseny. Od letošního

roku plánujeme kosení zintenzivnit, pro ještě
lepší zpřístupnění bude na Kněžívce kácením
uvolněna část skalní stěny. Obecně lze říci, že
paleontologickým lokalitám škodí nejvíce necitlivý sběr zkamenělin, k němuž zde však naštěstí téměř nedochází. Dalším škodlivým vlivem je chování necitlivých návštěvníků, kteří
po sobě zanechávají nepořádek nebo dokonce
rozdělávají ohně.
Jak můžeme k péči o památky přispět my
- lidé z Tuchoměřic?
Prvním krokem k ochraně by vždy mělo být
poznání přírodních hodnot, které zde můžeme nalézt. Křídové moře zaplavilo velkou
část Čech, ale zdaleka ne v každé obci jsou tak
pěkné doklady působení příboje, sedimentů,
z nichž lze vyčíst teplotu i chemické složení
vody a samozřejmě i soubor fosilií svědčících
o pestré fauně a flóře. Ano, i zde jste se mohli setkat s velkými mlži, hlavonožci, vodními
ještěry nebo žraloky. Povědomí o cennosti
těchto lokalit jistě už samo o sobě posílí jinak
obecně vžité zásady slušného chování v přírodě. Obě památky je možné běžně navštěvovat,
ale to neznamená ničení rostlin nebo zanechávání odpadků. Každého, kdo to nechápe,
neváhejte poučit. A pokud najdete nějakou
tu plechovku od nápojů, nebojte se jí sebrat
a odnést tam, kam patří. Osobním příkladem
kultivujete svoje okolí. Pokud by chtěl někdo
přispět větší měrou k péči o zdejší chráněné
lokality, může nás kontaktovat třeba mailem
na: kourik@kr-s.cz..
 |  Kateřina Kubalová
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ŽIVOT V OBCI

Letošní jubilanti se
mohou těšit na krásnou knihu
ublikací Hostivice a okolí od Tuchoměřic po
Ořech na starých pohlednicích budou moci
od letoška zalistovat všichni senioři, kteří letos
oslaví významné kulatiny. „Na naše seniory nezapomínáme ani v době pandemie a chodíme jim
blahopřát. Kromě novinky – knihy od nás vždy
dostanou také dárkovou poukázku na nákup do
Alberta v hodnotě 500 korun a mohou se podepsat do pamětní knihy. Osmdesátníkům a starším
obec věnuje také pamětní minci,“ vysvětluje místostarosta Martin Růžička.

Tři králové v Tuchoměřicích
vybírali na dobrou věc

neděli 9. 1. se po roční koronavirové
pauze opět konala Tříkrálová sbírka s
koledováním po domech. V tuchoměřické
farnosti se koledovalo v Tuchoměřicích a ve
Středoklukách. V Tuchoměřicích koledovaly 4 skupinky, ve Středoklukách 8. V Tuchoměřicích byla tedy sbírka méně rozsáhlá než
v minulých letech, protože bylo těžké sehnat
koledující děti. Ty by se asi pro koledování nadchly, ale zřejmě chyběla podpora od
rodičů. Nicméně i tak koledníci navštívili
značnou část obce a přinesli do domů tříkrálové požehnání K + M + B 2022. Přímo v
Tuchoměřicích se vybralo 11 165 Kč, ve
Středoklukách potom 28 268 Kč. Tento
rok byla poprvé sbírka daleko rozsáhlejší ve
Středoklukách, v Tuchoměřicích naopak
v malém měřítku z nedostatku koledníků,
hlavně dětí. Děkujeme všem, kteří do svých
domů koledníky přijali, podarovali je sladkostmi a přispěli do sbírky. Výtěžek bude věnován na projekty Arcidiecézní charity Praha.

Bezmála 40 000 korun vynesla ve farnosti Tuchoměřice letošní Tříkrálová sbírka.
 Barbara Pospíšilová |  Markéta Debroise

Rok 2021 v číslech

Publikaci plnou historických pohlednic je možné
koupit na obecním úřadě.
 red-

1639

tolik obyvatel mají aktuálně Tuchoměřice, z
toho 1435 občanů ČR přihlášených k trvalému pobytu a 204 evidovaných cizinců

33

tolik lidí se z Tuchoměřic odstěhovalo a 71 se
naopak přistěhovalo

12

tolik nových občánků se narodilo

6

tolik čísel popisných přibylo v roce 2021. Celkem jich je evidováno 577

95

tolik let je našemu nejstaršímu obyvateli

51

tolik párů si v roce 2021 řeklo v matričním obvodě Tuchoměřice, jehož součástí jsou obce
Číčovice, Kněževes a Středokluky, ano.

10

tolik lidí letos v Tuchoměřicích zemřelo

Prosincoví jubilanti
Jana Ramešová 85 let
Eva Roučková 75 let
Zita Nesvorná 70 let
Všem oslavenkyním gratulujeme a
přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

6 www.outuchomerice.cz
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CENY INZERCE v Tuchoměřickém zpravodaji

Vložený list (dvě strany inzerce) 10 285 Kč vč. DPH
celá stránka: 4 840 Kč vč. DPH
1/2 stánky: 2 420 Kč vč. DPH
1/4 stránky: 1 210 Kč vč. DPH
1/8 stránky: 605 Kč vč. DPH
Řádková inzerce: 12,10 Kč vč. DPH

(min 3 řádky, max. 10 řádků) Při dlouhodobé spolupráci možnost individuálně stanovené ceny.
Kontakt: tuchonoviny@gmail.com
Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v daném měsíci.

ǡƵΠǺƶȓǺǎǯǲȐƶȓǺǑǯȕǦȀǃǊȀǃǦΔȐȀǄǎुeǎȍǴȀȚΛ ǯȓȀȝ ȍȒǦǯǎǹǺǏ ǺƵ ȍȐƶǄǤ Ǥ ȀǊȍȀǆǤǺǎǲु eǤ
ȀȚȝǤǴǎǯȕǦǹȀǡȀȝǯǎȕȚǑΔΛȝǦȚǯǎΠǦȐǲƵƵǃƵΠǏǺΛ
ǲǎ ǲȀȝȍƶǺǦु FƵ ΠƵǡȐƶǊǄǎ ǯǎ ΠƶȒǦ Δǎ ΠǺƵǹǎǺǦ
ȓǲǴǤΠǺǦुFƵȀǲȐƵȓǺΜǄǡΠƶǡȀǺǎǄǡǲΔǎȚȀȝǴǤȓȚȀȍƵǊǲΛऺ ǯǤȒǤǺǲΛऺ ȀǄȞǺΛऺ ǡΔǑΠǊǺǤǄǎु XȀǲȝǊ ǯȓȀȝ
ǚƵΠȀǴȀΔǏǴȝȓǲΛȝȐǆǎǺǏȍȐȀȓǲǴǤΠǎǽǺƵȓǎǹǎǺȀ
ȓȝǄǡǏऺǯǎǆƵȓǯǎȓǲǴǤǊǤȚुXǎǲǤǺǛȓǲƶƵǆǦǺȓǲƶΠǎǴǦ
ǯȓȀȝ Δǎ ΔȐǄǡȀǴǺǏ ǚƶΠǤ ΔΜΔȀǯǎु t ȍȒǦȍƵǊǑ ȍȀȚȒǎǃΛ ΔΛǊƵȚǺǑ ΠƵǴǏΔƶǹǎ Ƶ ǯǎȕȚǑ ȚƵǲǏ ȍȒǤǡǺȀǯǦǹǎुeƵǲǏǲƵǊǎȒƶΔǎǲǯǎȕȚǑǺƵȐΒȓȚƶƵȍȀȚȒǎǃȝǯǎ
ǊȀȓȚ ΔȀǊΛ Ǥ ǤΔǤǺु XȀǊȀǃǺǑ ǯǎ ȚȀ ȓ ȍȀΠǊǺǦǹǤ
ǲǎǊǴȝǃǺƵǹǤुXȀǲȝǊȍǑȓȚȝǯǎǹǎȚΛǲΔǎऺǯǎȚȒǎǃƵ
ȍǴȀǊΛΔǆƵȓȓǲǴǤǊǤȚऺƵǃΛǯǎǺǎȍȀȕǲȀǊǤǴǹȐƶΠऺǺƵ
ǲȚǎȐΜ ǯȓȀȝ ΔǎǴǹǤ ǄǤȚǴǤΔǏु FƵ ǊȀǃȒǎ ΔǑȚȐƵǺǏǹऺ
ǃǎΠǹȐƵΠǏǹǹǦȓȚǑΔΛǊȐǦȚΛǲΔǎƵǄȝǲǎȚΛƵǊȀ
tƶǺȀǄुEƶǹǎআǴǤȍȐƶΠǊǺǏȍƵȒǎǺǤȕȚǑऺȓȚǤǡǺǎǹǎ
ǯǎȕȚǑ ǯǎǊǺȝ ΔƶȐǲȝ ȒǎǊǲΔǤǆǎǲु =ǎ ȚȒǎǃƵ ΔΛǃȐƵȚ
ȐΛǄǡǴǎȐȀȓȚȀȝǄǦȀǊȐΒǊΛुFǎǯȍȀΠǊǑǯǤǺƵΠƵǆƶȚǲȝ ΠƶȒǦuchoměřice
ǹȝȓǦǹǎ ȓǲǴǤǊǤȚ
ȍǑȓȚȀΔƵǺȀȝ
Πǎ
jsou ǄǤǃȝǴǤ
plné šikovných
řemeȓƵΠǎǆǲΛǤΠǎȓǎǹǎǺु@ǤȓȚΛǴǤǃǎǆǲȝƵǹƵǯȀȐƶǺǲȝ
slníků. Máme tu automechanika, instaǺƵ ȓȝȕǎǺǦ
ǯǎ ǤǊǎƶǴǺǦ
ȍȐƶΔǑ
ȍȐΒǃǑǡȝ
latéra nebo
třeba ȓǲǴǤǊǤȚ
švadlenu.
Do Δzpravodaje

NEPŘEHLÉDNěte

ȍȒǎȓƵǊǦǺΛǺǦǺǑǲȀǴǤǲȚȐȓΒǊȀǲȀȒǎǺƶǆΒुtǺǤǄǡ
ǯǎȚȒǎǃƵǺǎǄǡƵȚȍƵǤȚǲȝǴǎǡǄǎȍȐȀǹȐΠǺȀȝȚुXȀ
ȍȒǎǺǎȓǎǺǦǊȀȚǎȍǴƵƵΠƵǴǤȚǦΠƵǆǺǎǺƵȐΒȓȚƵȚु
 ǎȓƵǺǏ ȀΔȀǄǎ ȝǲǴƶǊƶǹǎ ǊȀ ǴǦȓǎǲ Δ ǯǎǊǺǏ
INZERCE
Tz
01/22
ΔȐȓȚΔǑ ȓȚȀȍǲȀȝ ǊȀǴΒु ǎȕǎǹǎ ΔǎǴǹǤ ȀȍƵȚȐǺǑ
ƵǺǎȓǹǦǹǎȓȚȀȍǲȝΔΛȚȐǡǺȀȝȚुXƵǊƵǺǏƵǺƵȚǴȝǆǎǺǏ ȀΔȀǄǎ ǊƶΔƶǹǎ ΠΔǴƶȕȜ ǲ ȐΛǄǡǴǏ ȓȍȀȚȒǎǃǑ
ǺǎǃȀ ǹȀȕȚȀΔƶǺǦु FƵ ȓȚȐȀǹǎǄǡ ƵǺǤ ȍȀǊ ȓȚȐȀǹΛǺǎǺǎǄǡƶΔƶǹǎǺǎǹȀǄǺǏȀΔȀǄǎु?ǊȀǄǡȚǑǴ
ȍȒǎȓƵǊǤȚ ǺǎǃȀ ΔΛȓƵǊǤȚ ǲȀȓƵȚǄǎऺ ǹƶ ǺǎǯΔΛȕȕǦ
ǆƵȓऺƵǃΛǊȀΠǤǹΛȒƶǊǺǑΠƵǲȀȒǎǺǤǴΛƵǺǎΔΛȚƶǡǴ
ǯǎǹȐƶΠु
8
I NǹǑǴǤ
Z E RΔΛCE
 Ȁ ǲȀǺǄǎ ȍȐΔǺǦ ǊǎǲƶǊΛ
ǃΛǄǡȀǹ
ȓƵǊǤȚǺǑǲȚǎȐǏǊΔȀȝǴǎȚǲΛऺǡǴƵΔǺǑǹƵǄǎȕǲΛऺȍȀǹǺǑǺǲΛ Ƶ ȓǎǊǹǤǲȐƶȓǲΛु t ΠƶȒǦ ȓǲǴǦΠǦǹǎ ǡǴǦΠΛ
ǹǎǆǦǲΒु KǊ ǡǴǦΠ ȀǊǴȀǹǦǹǎ ǺƵǊΠǎǹǺǦ ǆƶȓȚ
)H
ƵǡǴǦΠΛȝǹǦȓȚǦǹǎǊȀǊȀǃȒǎΔǑȚȐƵǺǏǹǦȓȚǺȀȓȚǤऺ
ȝǄƵȚǤǺǤǹƵȚȐǤǄǤƵǺƵॵǆȚǤहȝǲƵȚΛǺΛƵǹƵȚȐǤƵǃΛȀȓǄǡǴΛुXȐΒǃǑǺǑȓǲǴǦΠǦǹǎǲΔǑȚǤǺΛȝȐǆǎǺǏ
ǆǤƵǺƵॶ
ǎΠƶȒǦǹȍȒǤǄǡƶΠǦȚΠΔुǃƵǃǦǴǏȚȀुXȀǊǴǎǹǺȀΠƶȒǦु ?ǊȀ ǄǡǄǎ ǃǑǡǎǹ ΠǤǹΛ
ǲ ȓȝȕǎǺǦु XȀǲȝǊ ȓȍȐƶΔǺΜ ȚǎȐǹǦǺ
Πǹǎȕǲƶǹǎऺ eΛȍǤǄǲǏǯǦǊǴȀ]ǦǹƵȍȐƵȍΒΔȀǊǺǑΔΠǺǤǲǴȀΔǎǹǑȓǡƵΠǺƶȓǺǎǯǲȐƶȓǺǑǯȕǦȀǃǊȀǃǦΔȐȀǄǎुeǎȍȍȒǎȓƵǊǦǺΛǺǦǺǑǲȀǴǤǲȚȐȓΒǊȀ
ǲΔǑȚΛΠǹǑǺǦǃƵȐΔȝƵǊȒǦΔǎȓǎȐȀΠȍƵǊǺȀȝु
ǴȀȚΛ ǯȓȀȝ ȍȒǦǯǎǹǺǏ ǺƵ ȚǑǹƵȚȐǤǄǎुǊǎǯȕǦȍƵȓȚΜȒǤȍȒǤȍȐƵΔȀΔƵǴǤȀǹƶǆǲȝ
ȍȐƶǄǤ Ǥ ȀǊȍȀǆǤǺǎǲु eǤ ǯǎȚȒǎǃƵǺǎǄǡƵȚȍƵǤȚǲȝǴǎǡǄǎ
ΠǛȝƵǺǄǤƵǴǎऺǄȀǯǎȝȓȝȕǎǺΜƵǺƵȓȀǴǎǺΜΔǎȍȒȀΔΜ
ȀȚȝǤǴǎǯȕǦǹȀǡȀȝǯǎȕȚǑΔΛȝǦȚǯǎΠǦȐǲƵƵǃƵΠǏǺΛ
ȍȒǎǺǎȓǎǺǦǊȀȚǎȍǴƵƵΠƵǴǤȚǦΠƵǆ
ǴƵǴȀǲ
Πǎ ȓΜȐƵ
XǎǄȀȐǤǺȀु ࣬X͏͑ȖǠȐǧ
ȖȏǌǜȈǋ
 YøÂŇ²®ÂàĢŇâéÞÏâé
ǲǎ
ǲȀȝȍƶǺǦु FƵ ΠƵǡȐƶǊǄǎ
ǯǎƵΠƶȒǦ
Δǎ ΠǺƵǹǎǺǦ
 ǎȓƵǺǏ ȩǤ
ȀΔȀǄǎ
ȝǲǴƶǊƶǹǎ
ȓǲǴǤΠǺǦुFƵȀǲȐƵȓǺΜǄǡΠƶǡȀǺǎǄǡǲΔǎȚȀȝǴǤȓȚȀΔȐȓȚΔǑ ȓȚȀȍǲȀȝ ǊȀǴΒु ǎȕǎǹ
k do
tisȣȨǺȣȦǋ͑Ȗ͑ǋȊǋǙǤ͝ȦǋȅǜǋȰȈȰǤȦǌǠȖȐǼȣȨǺǠǋȊǺ͑FǤOverni
ǋȣȖȊǺ࢜]ǼȏȳȣȖȈȦȏ͑ǠǧǜǼ͝ǋǙȳǚǋȰǺȐǺȰǤǠ͘ȩǺȊȐǥ
ȍƵǊǲΛऺ ǯǤȒǤǺǲΛऺ ȀǄȞǺΛऺ ǡΔǑΠǊǺǤǄǎु
XȀǲȝǊ ǯȓȀȝ ƵǺǎȓǹǦǹǎȓȚȀȍǲȝΔΛȚȐǡǺȀȝ
Noční
ȫȣǋǱǤȰ͘ȩȖȰ͑ȖȦǤȏȳ͑ȐǺȰȨ࣭ΔΛȓΔǑȚǴȝǯǎEƵȐǄȀ^ǎǚƵΠȀǴȀΔǏǴȝȓǲΛȝȐǆǎǺǏȍȐȀȓǲǴǤΠǎǽǺƵȓǎǹǎǺȀ
ȀΔȀǄǎ ǊƶΔƶǹǎ ΠΔǴƶȕȜ ǲ
Využijte ǆǎǺǏ
našich
tisk
ȓȝǄǡǏऺǯǎǆƵȓǯǎȓǲǴǤǊǤȚुXǎǲǤǺǛȓǲƶƵǆǦǺȓǲƶΠǎǴǦ
ǺǎǃȀ ǹȀȕȚȀΔƶǺǦु FƵ ȓȚȐȀǹǎ
ȐǤȍƵऺǲȚǎȐΜȝǃǎΠǹƶǴƵȐȀǲΔƵȒǦǤȚƵǴȓǲǏȓȍǎǄǤƵǴǤȚΛ
nových služeb
ǯȓȀȝ Δǎ ΔȐǄǡȀǴǺǏ ǚƶΠǤ ΔΜΔȀǯǎु
t ȍȒǦȍƵǊǑ ȍȀ- ǹΛǺǎǺǎǄǡƶΔƶǹǎǺǎǹȀǄǺǏ
ΔȚȝǄǡȀǹǑȒǤǄǲǏȐǎȓȚƵȝȐƵǄǤEhEhु
ȚȒǎǃΛ ΔΛǊƵȚǺǑ ΠƵǴǏΔƶǹǎ Ƶ ǯǎȕȚǑ ȚƵǲǏ ȍȒǤǡǺȀǯǦ- ȍȒǎȓƵǊǤȚ ǺǎǃȀ ΔΛȓƵǊǤȚ ǲȀȓƵ
ǹǎुeƵǲǏǲƵǊǎȒƶΔǎǲǯǎȕȚǑǺƵȐΒȓȚƶƵȍȀȚȒǎǃȝǯǎ ǆƵȓऺƵǃΛǊȀΠǤǹΛȒƶǊǺǑΠƵǲȀ
c h om ě řǯǎ
i cȚȀ
k ýȓZȍȀΠǊǺǦǹǤ
P R AVO DAǯǎǹȐƶΠु
J
2 0 19 | 5
ǊȀȓȚ ΔȀǊΛ Ǥ ǤΔǤǺुTu
XȀǊȀǃǺǑ
8
ǲǎǊǴȝǃǺƵǹǤुXȀǲȝǊȍǑȓȚȝǯǎǹǎȚΛǲΔǎऺǯǎȚȒǎǃƵ  Ȁ ǲȀǺǄǎ ȍȐΔǺǦ ǊǎǲƶǊΛ
ǃ
ȍǴȀǊΛΔǆƵȓȓǲǴǤǊǤȚऺƵǃΛǯǎǺǎȍȀȕǲȀǊǤǴǹȐƶΠऺǺƵ ȓƵǊǤȚǺǑǲȚǎȐǏǊΔȀȝǴǎȚǲΛऺǡǴƵΔ
ǲȚǎȐΜ
ǯȓȀȝ ΔǎǴǹǤ ǄǤȚǴǤΔǏु FƵ ǊȀǃȒǎ ΔǑȚȐƵǺǏǹऺ ǹǺǑǺǲΛ Ƶ ȓǎǊǹǤǲȐƶȓǲΛु t Π
)HVWLYDO1RNWXUQDY5iNRVtYiV]YHQDSőHVWDYHQtGLYDGHOQtVH[H
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Akce platí pro nové zákazníky do 31. 1. 2022.
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