Tuchoměřický

zpravodaj 04

duben
2022
ročník VIII.

Poslední dubnový víkend patří už tradičně čarodějnickým rejům. Po dvouleté covidové pauze si konečně můžeme čarodějnice užít s plnou parádou, třeba s pořádnou hranicí na hřišti TJ Sokol. Během uplynulého týdne se
to čarodějnicemi jen hemžilo také v tuchoměřickém lese, ve kterém spolek Ba-Zu-Ka nachystal senzační stezku
pro děti.
 Ba-zu-ka

Co se chystá v klášteře

Rekonstrukce části teras v zahradách, nová dlažba v průchodu do kláštera či výměna starých topných těles – to všechno
má na letošek v plánu komunita Chemin Neuf, která vlastní tuchoměřický klášter. Plánují se také akce pro veřejnost.
andemie koronaviru se nevyhnula ani
tuchoměřickému klášteru. Komunita
Chemin Neuf vynucenou přestávku využila
na rekonstrukce. „Poslední dva roky pandemie jsme museli, jako mnoho jiných, hodně
improvizovat. Mnoho našich programů se
nemohlo uskutečnit fyzicky, ale objevili jsme
možnosti online prostoru. Mnoho akcí se
právě v něm uskutečnilo a některé se on-line
zachovaly i po tom, co jsme se vrátili do normálu,“ řekl zpravodaji za komunitu Chemin
Neuf Miloš Daráž. „Co se týče oprav, tak jsme
během pandemie nezaháleli, právě naopak.
Využili jsme čas k rekonstrukci nejvíce využívaných prostor. Rekonstrukcí prošel hlavní
sál na setkávání, kaple a také zdi chodeb vrchního patra kláštera. Zároveň se nám povedlo

zrekonstruovat i několik pokojů.“
Největší rekonstrukcí minulého roku bylo
dokončení výměny páteřních rozvodů topení, elektřiny a vody v prvním patře kláštera. Ze všech chodeb také zmizelo staré PVC
ještě z dob LDN Motol a nahradila ho nová
dlažba. Rekonstruovaly se také vstupní dveře
kláštera, včetně osvětlení. „Letos jsme na dveře nainstalovali moderního video-vrátného a
plánujeme položit novou dlažbu v průchodu
do kláštera. Tím by se dovršila rekonstrukce
chodeb hlavní budovy. V plánu je také další
výměna starých topných těles v jednotlivých
pokojích. Do tří let bychom chtěli dokončit
kompletní rekonstrukci topných rozvodů ve
všech částech budovy. Největší investice ve
výši zhruba 2 milionů korun, kterou máme v

plánu na letošní rok, je rekonstrukce části jižní ohradní zdi teras,“ vypočítává Miloš Daráž.
Fasáda, která by opravu potřebovala jako sůl,
se letos opravy nedočká. Komunita Chemin
Neuf totiž neuspěla se žádostí o dotaci.
V klášteře ale rozhodně nežijí jen opravami.
Pořádá se tu celá řada akcí pro mladé, o které je
velký zájem, a v plánu je i tradiční svatovítská
pouť, která bude 12. června. „Pouť sv. Víta je
již několik let spojená s bohatým programem
tuchoměřických uměleckých spolků a letos
tomu nebude jinak. Zároveň se můžete těšit na bryndzové halušky, palačinky, dobrou
kávu na zrekonstruovaném vnitřním nádvoří
a tradiční komentované prohlídky kláštera.
Všichni jste zváni,“ dodává Miloš Daráž.
 Kateřina Kubalová
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OBECNÍ ÚŘAD

Kolony na Jenerálce
brzdí ráno autobus

Nová tvář na obecním úřadě. Pokud se vydáte na obecní úřad, najdete tu nově také usměvavou
Jasmínu Fojtíkovou. Stejně jako ostatní zaměstnanci Vám ráda pomůže.
 Kateřina Kubalová

okračující opravy Horoměřické ulice na
Jenerálce a kyvadlový provoz na semafory
působí pořádné problémy v ranní špičce. Především mezi půl osmou a devátou hodinou tu
bývá situace nejhorší. Souvisí to s tím, jak vozí
desítky aut děti do mezinárodní školy v Nebušicích. V kolonách pravidelně končí ráno i linka
312 a někdy dojíždí na Bořislavku i s 20 minutami zpoždění. Rychlejší tak může být použít
z Kněžívky do Prahy přímý autobus 322, který
jede přes letiště na Veleslavín nebo linku 319,
která jede na letiště a zde přestoupit na další
autobus k metru. Ze zastávky Tuchoměřice,
Ke Kopanině odjíždí linka 322 na Veleslavín v
7:12, 7:42 a v 8:12. Linka 319 na Letiště jede
v 7:14.
 Ondřej Kubala

Krátce

• Zbrusu nové lampy stojí od poloviny
dubna v ulici Sportovní. Osvětlují nejen
cestu na hřiště TJ Sokol, ale i přilehlou
křižovatku a část cesty podél potoka
vedoucí na dýňoviště.
• Koncem března vyjely do tuchoměřických ulic čistící stroje. Za zapůjčení
techniky patří Letišti Praha velký dík.
• Nové bytové domy, kam se stěhují noví
nájemníci, potřebují i nové stanoviště
na tříděný odpad. Stávající barevné kontejnery v ulici U Kopečku už nestačily,
a tak je přímo na křižovatce U Dvora
nové stanoviště nádob na tříděný odpad.
Vyhodit tu můžete kromě skla, plastů
a papíru také plechovky a kovové obaly
do menšího šedivého kontejneru. Kolem
popelnic přibyde ještě klasická ohrádka,
aby lépe zapadly do okolí. Nové stanoviště, určené nejen pro nové nájemníky,
bude v této podobě však jen dočasné, v
současnosti se projektuje přestavba celé
křižovatky U Dvora včetně výstavby
chybějících chodníků. A součástí tohoto
projektu bude i nové stání pro kontejnery na tříděný odpad.
 Ondřej Kubala |  Martin Růžička
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Cesta k zámku bez schodů. Jinak než po schodech nebo vozovkou, kde jezdí auta, to k tuchoměřickému zámku z vesnice už dlouhá léta nejde. Z jedné strany je zámecké schodiště, z druhé strany
schodiště ulice Školní k autobusové zastávce. A tak je logické, že se ozvali obyvatelé domů nad
zámkem, že tu chybí bezpečná cesta pro kočárek, nebo pro děti s koloběžkou či kolem. Chodit po
silnici v nepřehledné serpentině u zámku není nic příjemného. Stavíme tak pro vás cestu bez schodů, která naváže na zámkovou dlažbou zpevněnou krajnici ulice Školní. Bude sice trochu prudší
ale rozhodně to tudy bude bezpečnější, než tlačit kočárek silnicí.  Ondřej Kubala |  martin růžička

Ze zastupitelstva

uchoměřičtí zastupitelé se sešli ve středu
6. dubna. Na programu měli pouhých 8
bodů. Jedním z nich byla cenová nabídka na
vytvoření Koncepce rozmístění veřejné vybavenosti obce Tuchoměřice. Dokument vypracuje společnost Pavel Hnilička Architects
+ Planners, s.r.o. a budeme mít díky němu
lepší představu o budoucí podobě vesnice v
souvislosti s plánovanou stavbou kulturně
sportovního centra a přestavbou parního
mlýna a také třeba o tom, kde bude pošta či
zdravotní středisko.

Jednalo se také o výsledcích výběrového
řízení na 1. etapu výměny svítidel veřejného
osvětlení v Tuchoměřicích. Nejvýhodnější nabídku obci předložila firma ELPEDO
s.r.o. Nová LED světla se budou, dle pravidel
dotace, měnit v ulicích, kde jsou chodníky.
Hotovo bude do začátku letních prázdnin.
Zastupitelé schválili i cenovou nabídku na
zhotovení nové vodoteče v ulici Tichá, která
se začíná v těchto dnech budovat.
Příště se zastupitelé sejdou ve středu
 -red11. května.

ŠKOLY

Pestrý program ve školce
řed Velikonocemi se v naší mateřské škole
konala celá řada zajímavých akcí. Děti si
užily hned dvě divadelní představení a také autorské čtení s Kateřinou Kubalovou. Podívaly
se i do místní knihovny, kde pro ně byla připravena nejen spousta knih, ale také velikonoční
výstava. O Velikonocích jim pak také vyprávěla Lucie Vopálková v Husově sboru. Kromě
spousty zajímavostí se tak třeba dozvěděly, že
pučálka, kterou mohly i ochutnat, je naklíčený
hrách. Nechyběla tradiční příprava osení a velikonočních dekorací. Ty si ostatně bylo možné
prohlédnout na výstavě, kterou školka nachystala ve spolupráci se školou. Velký úspěch u dětí
měla napínavá hra v terénu Hledání velikonočních kraslic, během které plnily úkoly a na závěr
dostaly zaslouženou odměnu. 19. dubna se do
školky mohly podívat rodiče a děti v rámci Dne
otevřených dveří.

Jedna akce za druhou

Zápis dětí do školky bude 4.5. a 5.5. 2022
od 13:00 do 16:30.
Zvláštní zápis pro ukrajinské děti bude
6.6.2022 od 13.00 - 16.30.
Podrobnosti najdete na webových stránkách
školky.

 Kateřina Kubalová |  Blanka Horáková

Ukrajinské děti dělají v češtině pokroky
odina začíná, přestávka a svačina - to jsou
jedna z prvních slov, která si ukrajinské děti
osvojily v adaptační skupině. Každé pondělí a
pátek ji v někdejší ordinaci vede Galyna Baziv.
„Je mi ctí učit ukrajinskou jednotřídku. Momentálně máme 7 žáků z první, druhé, čtvrté
a páté třídy. Musím říct, že se všichni perfektně
zapojili. Pečlivě vyslovují, čtou, opisují slova z
tabule a plní úkoly. Snaží se, jak jen to jde. Jsou
šikovní, mají zájem se učit a krůček po krůčku dělají pokroky,“ dodává usměvavá žena původem z
Ukrajiny, která před válkou učila tuchoměřické
děti angličtinu. Její hodiny jsou tematicky zaměřené. Někdy se děti učí o škole, jindy si vypráví
o jídle, rodině nebo se zabývají časem. Cílem je
co největší slovní zásoba. „Věřím, že tento kurz
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bude pro nové žáky tuchoměřické školy přínosný
a pomůže jim se lépe integrovat do života v ČR,
přeji jim hodně úspěchů. Zároveň srdečně děkuji
všem, kdo se podíleli na otevření ukrajinské jednotřídky,“ říká Galyna Baziv.
Do tuchoměřické školy chodí v současné
době sedm ukrajinských dětí napříč ročníky.
Škola se je především snaží připravit na výuku
v příštím školním roce. Zbytek tohoto školního roku je adaptační. Kromě výuky v ordinaci
mají každý den lekci češtiny ve škole a ve zbytku
vyučování jsou se svou třídou. „Děti se snaží do
výuky zapojit. Ve výchovách a v matematice jim
to jde dost dobře. K zápisu na příští školní rok
se přihlásilo jedno dítě,“ dodává ředitelka tuchoměřické školy Iva Zavadilová.
 Kateřina Kubalová

ěkdy se to tak sejde, že se ve škole, kromě klasické výuky, věnujeme i jiným zajímavým věcem. V předvelikonočním týdnu se na nás hrnula
jedna beseda za druhou.
V pondělí to bylo poutavé povídání o africké zemi Kongu. Touto oblastí, její kulturou a
zvyklostmi, nás provedla paní učitelka Markéta
Debroise, která zde působí jako dobrovolnice při
jednom z mnoha sirotčinců. Měli jsme možnost
nejen si prohlédnout, jak vypadá tamní bankovka, zahrát si na buben, ale také si osahat a následně ochutnat základní potraviny. Největší úspěch
však sklidilo nošení vody na hlavě, což je pro tuto
oblast typické. Z projektu vyplynula i dobrovolná sbírka pro děti z konžské školy, pro které je
propiska a sešit mnohdy nedostupným zbožím.
Pomoci dětem můžete i například pravidelně zasílanou částkou, která následně pomůže starším
dětem přejít na střední školu a dál se vzdělávat.
Je zvláštní, že 100 Kč měsíčně dokáže někomu na
druhé straně světa změnit život.
V úterý na nás čekalo vyprávění v kostele Husova sboru o Velikonocích. O zradě, kterou Ježíš
zakusil a díky které byl nakonec nespravedlivě
odsouzen a ukřižován. Děti si vyzkoušely, jaké to
je svolávat lidi do kostela pomocí řehtaček, ochutnaly pučálku a odnesly si domů kromě nových
vědomostí i malý obrázek mandaly k vybarvení.
Kniha je klíčem do světa fantazie. Tou svojí nás
přišla ve středu provést spisovatelka Katarina Fiala. Sympatická autorka, která nám přečetla něco
málo ze svých knih, ale hlavně děti přesvědčila o
tom, že psát má smysl, protože se tím člověk nejen
uvolní, ale může světu ukázat příběh, který někomu dalšímu otevře cestu ke čtení a třeba i k psaní. Připravila si pro děti spoustu her a bylo moc
hezké sledovat, jak se děti dobrovolně zapojují a
vystupují tak ze své anonymní šedé zóny a vypráví
nám, že i ony mají něco málo „v šuplíku“.
Předvelikonoční týden nám dal tři skvělé akce a
my už se těšíme, co na nás kromě školy v přírodě,
čeká v květnu.
 Zuzana Škvorová

Konečně zápis
předškoláků přišlo 12. dubna v doprovodu svých rodičů k zápisu do
tuchoměřické školy. Po dvouleté covidové
pauze tak opět ožila tradice a děti mohly
prožít chvíle, které si mnohé z nich budou
pamatovat do konce života. Na novopečené
prvňáčky čeká od září nejen sehraný kolektiv
naší školy, ale také nová budova určená především pro družinu, vymazlené záhony na
dýňovišti a také nové herní prvky na pozemku nad školou.
 -red-
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Babička, která nestárne

Zájezd do kladenského divadla na derniéru představení Babička naplánoval na 8. června tuchoměřický obecní úřad. Babičku si od
19:00 na jevišti kladenského divadla ten večer naposledy zahraje herečka Zuzana Mixová, které jsme položili pár otázek.
Babičku hrajete v Kladenském divadle čtyři
roky, máte tu roli ráda?
Mám ráda všechny své role. Musím. Nebo se k
nim alespoň pokouším najít cestu. Ale to záleží
na zpracování a hlavně na lidech, kteří se společně
o něco snaží. A v Babičce se to, myslím, zadařilo a
je to snad znát. Herecké výkony, výtvarné řešení,
hudba – mě to prostě baví. I když jsem nejdřív
byla mírně v šoku, že mám hrát takovou až skoro
ikonickou postavu, jak si ji všichni pamatujeme z
povinné četby, vzala jsem to jako výzvu. Koneckonců – mám už taky čtyři vnoučata.
Babičku mohou diváci na kladenské scéně
vidět už jen párkrát - proč by si tu šanci
neměli nechat ujít?
Strasti a radosti lidí před dvěma staletími nebyly
zas tak odlišné od dnešních problémů. Nešťastné
lásky, starost o živobytí, válka… Na druhou stra-

nu spojení s přírodou, lidská vzájemnost a víra
v to dobré v každém člověku. A jsme na tom líp
dnes my, se vším tím technickým pokrokem? Asi
ano. A jsme si blíž díky internetu a sociálním sítím? Nevím.. Čas od času možná stojí za to o tom
popřemýšlet.
Naše Babička je pohlazením po duši v dnešní
ustresované době. Není to nudné převyprávění
starého příběhu o idylických časech na Starém
Bělidle… Mimochodem, Sultán a Tyrl chybí. Je to
hlavně příběh lásky všech hlavních hrdinek, nejen
Babičky, ale i Barunky, Viktorky, Hortenzie i paní
Kněžny. A bylo štěstí, že v souboru jsou herečky,
které ideálně odpovídají literární představě. A
holky nejen krásně vypadají, ale hlavně to skvěle
hrají!
Během své více než čtyřicetileté divadelní
kariéry jste už zažila nespočetně premiér

i derniér - bude tato jiná? Jak derniéry
prožíváte?
Bylo jich už dost za ty roky. Dřív jsem to asi prožívala víc, ten pocit konečna – že už nepůjde nic
udělat jinak, lépe - konečně jsem zjistila jak to hrát
a už nebude příležitost? Vím už, jak načasovat
vtip, aby divák pochopil (protože divák je ten
poslední režisér) a už nebudu mít příležitost si to
zkusit?
Všechna představení dál žijí ve vzpomínkách. Samozřejmě, že na ta vydařenější jsou i vzpomínky
zřetelnější. A často s kolegy vzpomínáme na představení třeba před dvaceti lety, ale máme nějaký
důvod na to vzpomínat. Doufám, že to tak bude
i s Babičkou...
Dnes si při derniéře říkám “Něco hezkého končí a
něco možná hezčího přijde.”
 Městské divadlo Kladno |  Kateřina Kubalová

Zájemci o výlet za kulturou se mohou hlásit na obecním úřadě u Lucie Vojtěchovské, kde je také potřeba zaplatit 290 Kč
za vstupenku. Doprava je zadarmo. Autobus bude odjíždět
od mateřské školy v 18:00, aby se pohodlně stihnul začátek
představení v 19:00.

22:0 - skóre z prvních čtyř zápasů
o zimní pouze začali předvádět naši
fotbalisté kolektivní výkon, který přinesl body. Se ziskem 39 bodů jsme poskočili na druhé místo, pouze s 2 bodovou ztrátou na první Dobrovíz. Na rozdíl od lídra
máme zápas k dobru a jak první Dobrovíz,
tak i Zlatníky (naše konkurenty v bojích o
postup) jsme v dubnu porazili.
Nejbližší domácí zápasy s dalšími adepty
na postup (Psáry, Dolní Břežany) napoví,
jestli se na konci sezony budeme těšit a dělat si plány na následující sezonu v krajské
soutěži nebo ne. Budeme rádi, když si najdete čas a dorazíte podpořit naše kluky z
“ochozů” i vy.
Info o programu zápasů všech kategorií,
můžete sledovat i v mobilní aplikaci “Mobilní rozhlas - Munipolis”.
 Oskar Baschiera
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Výsledky “A-tým” (Okresní přebor)
TJ Sokol Tuchoměřice - SK Meteor Libeř 6:0 (3:0)
TJ Sokol Dobrovíz - TJ Sokol Tuchoměřice 0:2 (0:0)
TJ Sokol Tuchoměřice - SK Sokol Zlatníky 4:0 (2:0)
FK Dobříč 1940 - TJ Sokol Tuchoměřice 0:10 (0:5)

Domácí zápasy obou seniorských týmů (květen 2022)
Sobota 7. 5. 2022 17:00, TJ Sokol Tuchoměřice - SK Rapid Psáry
Neděle 8. 5. 2022 17:00, TJ Sokol Tuchoměřice B - TJ Sokol Čisovice B
Neděle 15. 5. 2022 17:00, TJ Sokol Tuchoměřice B - TJ Klínec
Sobota 21. 5. 2022 17:00, TJ Sokol Tuchoměřice - SK Olympie Dolní Břežany
Neděle 29. 5. 2022 17:00, TJ Sokol Tuchoměřice B - SK Kazín B
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Děkujeme vám všem, kdo se snažíte pomoci
d prvních dnů války se mnoho našich sousedů přímo zapojilo do pomoci lidem, kteří na
Ukrajině zůstali, i těm, kteří jsou na útěku. V posledních dnech se počet našich nových sousedů,
kteří v Tuchoměřicích nalezli dočasný domov při
útěku před válkou na Ukrajině, ustálil na 76, z
nichž zhruba polovinu tvoří děti.
Pokud se zaměříme jen na negativní zprávy v
médiích, zjistíme, že bezpráví a války jsou všude a neustále v různých koutech světa. Existuje
ale přímá úměra mezi rozsahem katastrofy, její
blízkostí a osobním nasazením. Čím blíže jsou
trpící lidé, tím víc se v nás probouzí potřeba
jim pomoci. Nové a nové šokující zprávy a ne-

si představovat, jak by nám bylo v jejich situaci.
Buďme prosím tedy tolerantní, vstřícní a vydržme v pomoci. Je to i pro nás příležitost ukázat, co
v nás je.
Máte-li chuť se do pomoci zapojit, sledujte výzvy nejen na úrovni naší obce. Přímo v
Tuchoměřicích se můžete zapojit do sbírky oblečení (sledujte aktuální výzvy na FB stránce Živé
Tuchoměřice). A pokud budete mít příležitost,
zkuste vykročit ze své komfortní zóny a oslovte
naše nové sousedy s nabídkou pomoci, až budou
tápat mezi regály v obchodě nebo při nástupu do
autobusu.

skutečná míra násilí nám navíc posouvá hranici
mezi naším pohodlím a potřebou pomáhat druhým. I když bychom si všichni přáli, aby válka
brzy skončila, než se lidé budou moci vrátit do
svých domovů, bude to nějakou dobu trvat.
Možná jste již také byli svědky situací, které
vám nebyly příjemné, viděli jste chování, které
jste od uprchlíků přijímajících pomoc nečekali.
Na obecním úřadu je umístěna mapa Ukrajiny,
kam naši noví sousedé, kteří začali navštěvovat
kurzy českého jazyka, zapíchli špendlíky do míst
svých domovů. Největší shluky špendlíků jsou v
okolí Kyjeva a Charkova, tedy míst, ve kterých
zůstali jejich rodiny, přátelé a domovy. Těžko

 Terezie Imlaufová

Nízké teploty a zahrada
nes bych se rád zaměřil na to, jak rostliny na
zahradě snáší nízké teploty. K tomuto tématu
mě přivedl průběh letošního jara. Příjemné denní
teploty střídají četné noční mrazíky. Nejen ovocné stromy, ale i celá řada bylin a zeleniny je v tomto období v plném květu. Jarní mrazy poškozují
listy a plody ovoce a zeleniny. Nejcitlivější na mráz
jsou ovšem květy. U ovocných dřevin jsou mrazy
nejčastěji poškozovány květy broskvoní, meruněk, mandloní, ořešáků, třešní a jahodníků. U
namrznutých květů pozorujeme zhnědnutí nebo

zčernání pohlavních orgánů (pestíků, semeníků,
tyčinek) a zhnědnutí korunních plátků. Květy
mohou krátkodobě přežít teploty – 2 ˚C. K jejich
ochraně je možné využít netkanou textilii (zde je s
ní třeba však pracovat velmi opatrně, aby nedošlo
k poškození květů), postřik vodou, kdy námraza
izoluje květy od nízkých teplot, nebo zadýmování
za pomocí zapálené slámy nebo speciálních svící.
Při přetrvávajících nízkých teplotách může dojít i k poškození listů kromě typického zhnědnutí
a odumření, jaké známe například u ořešáků a

révy vinné (ale i například u buků, dubů, akátů
a dalších), dochází k odlišným příznakům u jabloní, kde poškozené listy jsou menší, deformované a na spodní straně s dutinkami naplněnými
vzduchem. Toto poškození však nemívá na výnos
ovoce zásadní vliv a rostliny poměrně rychle regenerují. Na poškození jarními mrazy je rovněž
citlivá i bramborová nať.
Proto doufám, že jarní mrazíky začátkem května pro letošní jaro definitivně skončí.
 Pavel Cihlář, starosta

inzerce

ZVEME VÁS NA

DEN SOUSEDŮ 2022
V NEDĚLI 22. 5. 2022
OD 14H V RÁKOSÍ
V TUCHOMĚŘICÍCH

15.30 DIVADLO VÍTI MARČÍKA ML. SESKUPENÍ JÁ TO JSEM S PŘEDSTAVENÍM
"KOLOTOČ POHÁDEK"
SPOLEČNÝ STŮL - PŘINESTE OCHUTNAT NĚKTERÝ
Z VAŠICH RODINNÝCH RECEPTŮ
ZAZPÍVÁ SBOR AMBAŽÚRA S NAŠIMI NOVÝMI SOUSEDY
AKTIVITY PRO DĚTI
PIVO, KÁVA, LIMO
KNIŽNÍ BAZÁREK
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ŽIVOT V OBCI

Ani aprílové počasí
nás neodradilo
o dlouhých dvou letech covidové pauzy jsme
se 9. dubna konečně dočkali zahraničního
výletu, a to na trhy do Polska. Zájezd pořádal
tuchoměřický Svaz žen spolu s Obecním úřadem.
Autobus praskal ve švech a celou výpravu provázela skvělá uvolněná atmosféra. Velikonoční zboží
bylo na každém rohu a ani o dobroty nebyla nouze. Překvapilo nás, jak si trhovci poradili s krizí,
která se dotkla snad úplně každého. Stánků rozhodně neubylo a bylo z čeho vybírat. Doufáme,
že si výlet brzy zopakujeme.
 |  Lucie Vojtěchovská

Pašijový gesamtkunstwerk
aneb tam, kde se potkaly hudba, divadlo i tanec

20 obřích pytlů k prasknutí napěchovaných smetím
sesbírali během letošní akce Ukliďme Česko lidé z
Tuchoměřic. 2. dubna už od rána mířily skupinky
dobrovolníků s pytli a rukavicemi k lesu, na který
se letos zaměřily především. Všem, kdo nelenili a
přiložili ruce k dílu, patří velký dík.
 |  Ondřej Kubala

a květnou neděli klášter a jeho blízké okolí
ožilo divadlem, hudbou a tancem. Po dvou
letech jsme se dočkali premiéry Pašijové hry. Ač
pro aktéry a tvůrce bylo čekání frustrující, zjevně
se vyplatilo. Dávno jsme v Tuchoměřicích neměli tak povedené představení. Jakoby vše hrálo do
noty a to včetně počasí.
Hlavní tvůrčí tým tvořily herečka a režisérka
Ája Marečková, tanečnice a choreografka Veronika Kacianová, sbormistryně a skladatelka Jana
Vöröšová. Ačkoliv každá měla na starosti hlavně
to své umělecké odvětví, představení vznikalo organicky. Mnoho nápadů přinesli při zkouškách
děti, dospělí sboristé, hudebníci.
Skvělým nápadem, byť náročným na zkoušení,
bylo umístění hry v exteriérech. Začalo se před
kostelem a závěrečný obraz pálení Morany byl u
větrné harfy.
Hlavní postavu Ježíše ztvárnil vynikající muzikant a bubeník Štěpán Korda. Velmi pěkným
režisérským tahem bylo, že nemluvil, pouze hrál
na bicí.
Hra byla rozdělena na několik zastavení, mezi
kterými nás převáděl dětský sbor La Folia a Cvr-

kot vždy s nějakou velikonoční koledou. Průvod,
v jehož čele šly dívky s krásnou velikou nazdobenou Moranou.
Dospělý, smíšený sbor La Folia nesl hlavní dějovou kostru Pašijové hry. Sboristé nejen zpívali,
ale bravurně se zhostili i hereckých akcí.
Malé tanečnice Létavice s holubičkami byly po
celé představení obrazem čistoty a nevinnosti.
Představovaly schopnost vidět a ukázat věci tak,
jak opravdu jsou.
Ája Marečková se s lehkostí zhostila téměř
všech rolí v pašijovém příběhu od vypravěče přes
Jana Křtitele až po Jidáše. Jednoduchými převleky kostýmů nenechala obecenstvo zabloudit.
Doprovodná kapela Holinky hrající v obsazení
housle, klarinet, akordeon, tuba, bicí umocnila
hudební zážitek. Profesionální muzikanti schopni bujaré improvizace i pečlivého soustředěného
výkonu v kombinaci s nesmírným nadšením a
zápalem amatérských zpěváků vytvořili a přinesli
do hry vřelou, radostnou a inspirující atmosféru.
Pašije nabídly mnoho barev, situací, vrstev,
úhlů nahlížení na naše bytí. Znovu vyřkly poselství, která byla včera stejně platná jako dnes.
 Jana Vöröšová |  -red-

Březnový jubilant
Josef Petr

70 let

Gratulujeme a do dalších let přejeme
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

6 www.outuchomerice.cz
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našich
ǯȓȀȝtisk
Δǎ ΔȐǄǡȀǴǺǏ ǚƶΠǤ ΔΜΔȀǯǎु
t
ȍȒǦȍƵǊǑ
ȍȀǹΛǺǎǺǎǄǡƶΔƶǹǎǺǎǹȀǄǺǏ
ȐǤȍƵऺǲȚǎȐΜȝǃǎΠǹƶǴƵȐȀǲΔƵȒǦǤȚƵǴȓǲǏȓȍǎǄǤƵǴǤȚΛ
ȚȒǎǃΛ ΔΛǊƵȚǺǑ ΠƵǴǏΔƶǹǎΔȚȝǄǡȀǹǑȒǤǄǲǏȐǎȓȚƵȝȐƵǄǤEhEhु
Ƶ ǯǎȕȚǑ ȚƵǲǏnových
ȍȒǤǡǺȀǯǦ- služeb
ȍȒǎȓƵǊǤȚ ǺǎǃȀ ΔΛȓƵǊǤȚ ǲȀȓƵ
INZERCE ǆƵȓऺƵǃΛǊȀΠǤǹΛȒƶǊǺǑΠƵǲȀ
Tz
04/22
ǹǎुeƵǲǏǲƵǊǎȒƶΔǎǲǯǎȕȚǑǺƵȐΒȓȚƶƵȍȀȚȒǎǃȝǯǎ
e

)HVWLYDO1RNWXUQDY5iNRVtYiV]YHQDSőHVWDYHQtGLYDGHOQtVH[H

KUDQDPRWLY\URPiQX91H]YDOD

1 hodin

y
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1 hodin
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ͲǀǇŬůĄĚŬĂǌďŽǎş
ͲŶĂŬůĄĚŬĂǌďŽǎş
ͲŬŽŵƉůĞƚĂĐĞǌĄƐŝůĞŬ
ͲǀǉĚĞũǌďŽǎş

ͲŵŽŶƚĄ
ͲƉƌĂǀŝĚ
ͲƉŽĚƉŽ
ͲŽƉƌĂǀ

WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗
Krejčovství, šití všeho druhu, zakázek, opravy. Ráda Vás přivítám U Kopečku 181, Tuchoměřice.
Telefon: 607230043. Šárka Perglerová
25.8.2021
ͲŽĚďŽƌŶĠǀǇƵēĞŶşďĞǌŵĂƚƵƌŝƚǇ
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ŶĞďŽƐƚƎĞĚŽƓŬŽůƐŬĠēŝŽĚďŽƌŶĠǀǇƵēĞŶşƐŵĂƚƵƌŝƚŽƵ
ͲƎŝĚŝēƐŬǉƉƌƽŬĂǌŶĂǀǇƐŽŬŽǌĚǀŝǎŶǉǀŽǌşŬ
ͲƎŝĚŝēƐŬǉƉƌƽŬĂǌƐŬƵƉŝŶǇ
fî®ÏÈ¡à²ÀĀŇĄÛÞøÏ¾ģ
ͲƉƌĂǆĞŶĂƉŽĚŽďŶĠƉŽǌŝĐŝǀǉŚŽĚŽƵ͕ŶĞƉŽĚŵşŶŬŽƵ
eȝǄǡȀǹǑȒǤǄǲΜΠȍȐƵΔȀǊƵǯहȍǎȐǤȀǊǤǄǲΜȚǤȓǲ
ͲēŝƐƚǉƚƌĞƐƚŶşƌĞũƐƚƎşŬ

WŽǎĂ

22:13:50
ͲƎŝĚŝēƐŬ
ͲŵŽŶƚĄ
ͲƵǎŝǀĂƚ
ͲēĂƐŽǀŽ
ͲŽƐǀĢĚ

CENY INZERCEŇøŇfî

ࡵैࡶȓȚȐƶǺǲΛࡶ
ࡵैࡸȓȚȐƶǺǲΛআࡵ
ȞΠǎǹǺǦǡȀȓƵǹȀȓȍȐƶΔǺǦǡȀǄǎǴǲȝআǹǑȓǦǆǺǦǲȀǃǄǎ
EĂďşǌşŵĞ͗
EĂď
ࡵैࡼȓȚȐƶǺǲΛࡹ
eȝǄǡȀǹǑȒǤǄǎेE?[ࡶࡵࡽࡵࡽेΔΛǊƶΔƶKǃǎǄǺǦ
ͲƉƌĄĐĞŶĂũĞĚŶŽƐŵĢŶŶǉƉƌŽǀŽǌ
ͲǌĄǌĞŵ
Vložený
list
(dvě
strany
inzerce)
10
285
Kč
vč.
DPH
ͲǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşĂƌŽǌǀşũĞũşĐşƐĞǌĂŚƌĂŶŝēŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ
ͲƉƎşũĞŵ
ȞȒƵǊȀǃǄǎeȝǄǡȀǹǑȒǤǄǎআt?ǺǑǦΔǄǎࡶࡵࡶऺࡶࡹࡶࡺࡻ
ȒƶǊǲȀΔƶǤǺΠǎȐǄǎ
ƉƎĞĚŶşƐǀĢƚŽǀǉǀǉƌŽďĐĞƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚĂƉƌŝǀĄƚŶşĐŚŐĂƌĄǎŽǀǉĐŚǀƌĂƚ͕ƉŽŚŽŶƽ͕ŶĂŬůĄĚĂĐşƚĞĐŚŶŝŬǇ͕ŽĐĞůŽǀǉĐŚĂŝŶƚĞƌŝĠƌŽǀǉĐŚĚǀĞƎş

CENY INZERCE v Tuchoměřickém zpravodaji

eȝǄǡȀǹǑȒǤǄǎेǆǦȓǴȀࡼैࡶࡴࡶࡵऺΔΛǊƶǺȀहࡶࡻुࡼुࡶࡴࡶࡵे
࣏ȏǺȐߠȨǌǠȈ͘ȏǋ͗
celá stránka: 4 840 KčŚůĞĚĄĚŽƐǀĠŚŽƚǉŵƵŬŽůĞŐǇŶĂŶĄƐůĞĚƵũşĐşƉŽǌŝĐĞ͗
vč. DPH
ǺƶǲǴƵǊहࡺࡷࡴǲȝȓΒे`ǏǚȐǎǊƵǲȚȀȐǲƵह?ƵȚǎȒǤǺƵ?ȝǃƵ?ȀǺȚƵǲȚहȚȝǄǡȀǺȀΔǤǺ
ǴȀΔƶहȚȝǄǡȀǺȀΔǤǺΛઞǛǹƵǤǴुǄȀǹेȝΠƶΔǑȐǲƵǊƵǴȕǦǡȀ
1/2 stánky:
2 420 Kč vč. DPH
hΠƶΔǑȐǲƵǤǺΠǎȐǄǎǯǎ
^ŬůĂĚŶşŬ
^ĞƌǀŝƐŶşƚĞĐŚŶŝŬͲĞůĞŬƚƌŝŬĄƎ
ǆǦȓǴƵहࡵࡴुࡽुࡶࡴࡶࡵ
1/4 stránky:
1 210 Kč vč. DPH
EĄƉůŸƉƌĄĐĞ͗
EĄƉůŸƉƌĄĐĞ͗
,ƂƌŵĂŶŶĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂƐ͘ƌ͘Ž͘<ŽŶƚĂŬƚŶşŽƐŽďĂ͗:ŝƚŬĂ,ŽƌĄŬŽǀĄ͕Ğ
1/8 stránky: 605 Kč vč. DPH
www.tuchomerice.eu
Řádková inzerce: 12,10 Kč vč. DPH
ͲǀǇŬůĄĚŬĂǌďŽǎş
ͲŶĂŬůĄĚŬĂǌďŽǎş
ͲŬŽŵƉůĞƚĂĐĞǌĄƐŝůĞŬ
ͲǀǉĚĞũǌďŽǎş

ͲƉƎşũĞŵŶǉƉƌĂĐŽǀŶşŬŽůĞŬƟǀ
ͲŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƉůĂƚŽǀĠŽŚŽĚŶŽĐĞŶş
ͲƐƚƌĂǀĞŶŬǇ

ͲŽĚƉŽǀ
ͲŵŽďŝů
ͲŶŽƚĞď

DşƐƚŽǀǉŬŽŶƵƉƌĄĐĞ͗^ƚƎĞĚŽŬůƵŬǇϯϭϱ;WƌĂŚĂͲĄƉĂĚͿ
WƌĂĐŽǀŶşĚŽďĂ͗WŽͲƚϳ͘ϯϬͲϭϲ͘ϭϱŚ͕WĄϳ͘ϯϬͲϭϱ͘ϬϬŚ
EĄƐƚƵƉ͗ŝŚŶĞĚ͕ƉƎşƉĂĚŶĢĚůĞĚŽŚŽĚǇ

DşƐƚŽǀ
dǇƉƉƌĂ
EĄƐƚƵƉ

ͲŵŽŶƚĄǎĚǀĞƎŶşĐŚĂǀƌĂƚŽǀǉĐŚƐǇƐƚĠŵƽ,ƂƌŵĂŶŶ
ͲƉƌĂǀŝĚĞůŶǉƐĞƌǀŝƐĂƌĞǀŝǌĞǀƌĂƚŽǀǉĐŚƐǇƐƚĠŵƽ,ƂƌŵĂŶŶ
ͲƉŽĚƉŽƌĂĂƵƚŽƌŝǌŽǀĂŶǉĐŚƉƌŽĚĞũĐƽ,ƂƌŵĂŶŶƉƎŝŵŽŶƚĄǎŝ
ͲŽƉƌĂǀǇ͕ǀǉŵĢŶǇ͕ŶĂƐƚĂǀĞŶşĂƐĞƎşǌĞŶşǀƌĂƚŽǀǉĐŚƐǇƐƚĠŵƽ,ƂƌŵĂŶŶ

WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗
(min 3WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗
řádky, max. 10 řádků) Při dlouhodobé spolupráci
možnost individuálně stanovené ceny.
ͲŽĚďŽƌŶĠǀǇƵēĞŶşďĞǌŵĂƚƵƌŝƚǇ
ͲƎŝĚŝēƐŬǉƉƌƽŬĂǌƐŬƵƉŝŶǇ
tluchoměřice_srpen_2021.indd 7

ŶĞďŽƐƚƎĞĚŽƓŬŽůƐŬĠēŝŽĚďŽƌŶĠǀǇƵēĞŶşƐŵĂƚƵƌŝƚŽƵ
ͲƎŝĚŝēƐŬǉƉƌƽŬĂǌŶĂǀǇƐŽŬŽǌĚǀŝǎŶǉǀŽǌşŬ
ͲƎŝĚŝēƐŬǉƉƌƽŬĂǌƐŬƵƉŝŶǇ
ͲƉƌĂǆĞŶĂƉŽĚŽďŶĠƉŽǌŝĐŝǀǉŚŽĚŽƵ͕ŶĞƉŽĚŵşŶŬŽƵ
ͲēŝƐƚǉƚƌĞƐƚŶşƌĞũƐƚƎşŬ

ͲŵŽŶƚĄǎŶşƉƌĂǆĞǀǉŚŽĚŽƵ͕ŶĞƉŽĚŵşŶŬŽƵ
ͲƵǎŝǀĂƚĞůƐŬŽƵǌŶĂůŽƐƚƉƌĄĐĞŶĂW;tŽƌĚ͕ǆĐĞů͕KƵƚůŽŽŬ͕ŝŶƚĞƌŶĞƚͿ
tucho_05-2019_05.indd
8
ͲēĂƐŽǀŽƵŇĞǆŝďŝůŝƚƵ͕ŽĐŚŽƚƵĐĞƐƚŽǀĂƚ͕ƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚ
ͲŽƐǀĢĚēĞŶşĚůĞǀǇŚůĄƓŬǇĞůĞŬƚƌŽϱϬͬϳϴ^ď͘ΑϲƉŽĚŵşŶŬŽƵ

Kontakt: tuchonoviny@gmail.com
Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v daném měsíci.
EĂďşǌşŵĞ͗

ͲƉƌĄĐĞŶĂũĞĚŶŽƐŵĢŶŶǉƉƌŽǀŽǌ
ͲǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşĂƌŽǌǀşũĞũşĐşƐĞǌĂŚƌĂŶŝēŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ
ͲƉƎşũĞŵŶǉƉƌĂĐŽǀŶşŬŽůĞŬƟǀ
ͲŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƉůĂƚŽǀĠŽŚŽĚŶŽĐĞŶş
ͲƐƚƌĂǀĞŶŬǇ
Tuchoměřický zpravodaj:

EĂďşǌşŵĞ͗

ͲǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşǌĂŚƌĂŶŝēŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ
ƉƎĞĚŶşƐǀĢƚŽǀǉǀǉƌŽďĐĞƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚĂƉƌŝǀĄƚŶşĐŚŐĂƌĄǎŽǀǉĐŚǀƌĂƚ͕ƉŽ
ͲƉƎşũĞŵŶǉƉƌĂĐŽǀŶşŬŽůĞŬƟǀ
ͲŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƉůĂƚŽǀĠŽŚŽĚŶŽĐĞŶş
ŚůĞĚĄĚŽƐǀĠŚŽƚǉŵƵŬŽůĞŐǇŶĂ
ͲŵŽďŝůŶşƚĞůĞĨŽŶ
ͲŶŽƚĞďŽŽŬ

^ŬůĂĚŶşŬ

TuchoměřickýDşƐƚŽǀǉŬŽŶƵƉƌĄĐĞ͗^ƚƎĞĚŽŬůƵŬǇϯϭϱ;WƌĂŚĂͲĄƉĂĚͿ
zpravodaj: periodický tisk územního samosprávního celku - měsíčník
obce Tuchoměřice; MK ČR E 21919; vydává Obecní úřad obce TuchoDşƐƚŽǀǉŬŽŶƵƉƌĄĐĞ͗^ƚƎĞĚŽŬůƵŬǇ;WƌĂŚĂͲǌĄƉĂĚͿ͕ŬĂǎĚŽĚĞŶŶşǀǉũĞǌĚŬǌĄŬĂǌŶşŬƽŵ
WƌĂĐŽǀŶşĚŽďĂ͗WŽͲƚϳ͘ϯϬͲϭϲ͘ϭϱŚ͕WĄϳ͘ϯϬͲϭϱ͘ϬϬŚ
měřice - V Kněžívce
212, 252 67 Tuchoměřice; číslo 4/2022, vydáno: 29.4.2022;dǇƉƉƌĂĐŽǀŶşŚŽƉŽŵĢƌƵ͗WƌĄĐĞŶĂƉůŶǉƷǀĂǌĞŬ
náklad: 670 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová:
EĄƐƚƵƉ͗ŝŚŶĞĚ͕ƉƎşƉĂĚŶĢĚůĞĚŽŚŽĚǇ
EĄƐƚƵƉ͗ŝŚŶĞĚ͕ƉƎşƉĂĚŶĢĚůĞĚŽŵůƵǀǇ
tuchonoviny@gmail.com; uzávěrka dalšího čísla: 10.5.2022
EĄƉůŸƉƌĄĐĞ͗
ͲǀǇŬůĄĚŬĂǌďŽǎş
,ƂƌŵĂŶŶĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂƐ͘ƌ͘Ž͘<ŽŶƚĂŬƚŶşŽƐŽďĂ͗:ŝƚŬĂ,ŽƌĄŬŽǀĄ͕ĞͲŵĂŝů͗ũ͘ŚŽƌĂŬŽǀĂ͘ƉƌŐΛŚŽƌŵĂŶŶ͘Đǌ͕ƚĞů͗͘нϰϮϬϮϯϯϬϴϱϳϵϭ
ͲŶĂŬůĄĚŬĂǌďŽǎş
ͲŬŽŵƉůĞƚĂĐĞǌĄƐŝůĞŬ
ͲǀǉĚĞũǌďŽǎş
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WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗

^Ğƌ

EĄƉ

ͲŵŽŶƚĄ
ͲƉƌĂǀŝĚ
ͲƉŽĚƉŽ
ͲŽƉƌĂǀǇ
ww

WŽǎĂ

z 04/22

T

INZERCE

RYCHLÝ INTERNET
A MODERNÍ TV

Rychlý a stabilní internet za výhodné ceny již od 250 Kč
měsíčně. Pro přenos internetu používáme moderní
technologie a routery Mikrotik. Nově instalujeme
i k zákazníkům gigabitové technologie.

NABÍDKU VŠECH TARIFŮ
A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB
NAJDETE NA NAŠICH
STRÁNKÁCH

8 www.outuchomerice.cz

www.sys-data.com
Volejte NONSTOP 777 774 221

Дорогі друзі,
останніми днями кількість вас – наших нових сусідів, які знайшли тимчасове житло в Тухомньєржіце, рятуючись від
війни в Україні, стабілізувалася на рівні 76 осіб, і з них близько половини – це діти. З початку війни ми не лише стежимо
за ситуацією в Україні, але багато жителів Тухомньєржіце намагаються знайти способи якнайкраще допомогти людям –
тим, хто залишається в Україні, тим, хто виїжджає та кому вже пощастило потрапити в безпечне місце. В цій брошурі ви
знайдете пропозиції допомоги безпосередньо в Тухомньєржіце та контакти, за якими ви можете звернутися.
Ми дуже сподіваємось, що війна триватиме недовго і незабаром ви зможете повернутися на батьківщину до рідних
домівок. Але перш ніж це стане можливим, ви можете покластися на нас.
Ваші сусіди з Тухомньєржіце
Ми пропонуємо вам:
(всі заходи безкоштовні та працюють у режимі вільного відвідування)
• курси чеської мови для початківців (Лаура Анохіна, +380 93 486 7754)
• вівторок і четвер 18:00 - 20:00
• п‘ятниця і неділя
• склад одягу “Šatník” (одяг, гігієнічні засоби)
• у міському монастирі є приміщення, відведене під склад одягу та гігієнічних засобів. В наявності чоловічий, жіночий,
дитячий одяг та взуття.
• у випадку потреби чого-небудь, приходьте в робочі години. Якщо ви не знайдете на складі необхідних речей,
інформуйте волонтерів, які будуть на місці, і ми постараємося знайти це для вас.
• відкрито щосереди 16:00 - 18:00
• бібліотека
• міська публічна бібліотека, яка розташована в районі монастиря (перед входом до костела ви йдете через браму
ліворуч, спускаєтесь по сходах і обходите монастир по лівій стороні прямо до дверей бібліотеки). Крім того, незабаром
у бібліотеці ви отримаєте можливість брати книги з добірки дитячих книжок українською, щоби ваші діти не втрачали
зв’язок з рідною мовою.
• відкрито щосереди 9:30 - 11:45 та 14:30 - 17:30
• пілатес/йога українською - п‘ятниця 17:30, котельня (у приміщенні початкової школи) під керівництвом Тетяни
Поліщук
• пропозиції гуртків для дітей (www.tuseni.cz)

13:30 - 15:00
17:00 - 17:45
17:45 - 18:45
15:00 - 15:40
15:45 - 16:25
16:30 - 17:15
16:20 - 17:20
17:20 - 18:50
15:15 - 16:45

www.outuchomerice.cz

• інформація
• посилання на сторінку ФБ (група на Facebook 🇺🇦  Noví  sousedé  v Tuchoměřicích  / Нові  сусіди  в Тухомньєржіцях

• дошка оголошень перед міською радою
• контакт: Міська рада, V Kněžívce 212
• info@outuchomerice.cz
• Пояснення до мапи:
1. міська рада (курси чеської мови, дошка оголошень з інформацією)
2. склад одягу “Šatník” (одяг, гігієнічні засоби на першому поверсі зерносховища в монастирі в Тухомньєржіце)
3. котельня (дитячі гуртки, пілатес/йога)
4. ординація (дитячі гуртки)
5. бібліотека (перед входом до костела ви йдете через браму ліворуч, спускаєтесь по сходах і обходите монастир по
лівій стороні прямо до дверей бібліотеки)

www.outuchomerice.cz

