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 Jasmína Fojtíková

Noví zastupitelé se poprvé sešli ve středu 19. října.

Jsme tu pro lidi
Starostou Tuchoměřic bude další čtyři roky Pavel Cihlář. Spolu s ním na úřadě zůstává jako místostarostka Barbora
Boulová. Martina Růžičku vystřídá neuvolněný místostarosta Miroslav Rolc. Nové vedení obce zvolili na svém ustavujícím zasedání ve středu 19. října nově zvolení zastupitelé.
novým vedením jsme se na obecním
úřadě sešli jen pár dní po prvním zasedání zastupitelů. „Všechno je ještě hodně
čerstvé. Kompetence si budeme teprve rozdělovat,“ vysvětluje staronový starosta Pavel
Cihlář. Ostatně noví zastupitelé budou
ještě sestavovat komise, aby obec v následujících letech dobře fungovala. „Všechny věci,
na které byli lidé zvyklí, pokračují. Platí

všechna telefonní čísla, včetně hotline,“ zdůraznil Pavel Cihlář.
Jen co se nové vedení trochu rozkouká,
bude muset řešit rozpočet na rok 2023. Už
teď je ale jasné, že vedení obce stojí před nelehkým úkolem - uřídit obecní finance i v
době rostoucích cen. „Myslím si, že se dostaneme do situace, že budeme některé projekty realizovat jen v případě, že na ně získá-

me dataci. Budeme si muset jasně stanovit
priority,“ řekla zpravodaji místostarosta
Barbora Boulová. „Určitě bude důležité myslet na úspory, byť třeba malé, aby měla obec
finanční polštář,“ doplnil k tomu Miroslav
Rolc.
V uplynulých letech obec nastartovala
spoustu projektů.
pokračování na str. 2 »
 Kateřina Kubalová
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dokončení ze str. 1 » Podle Pavla Cihláře je
ale potřeba s ohledem na současnou situaci
tempo zmírnit, aby nebyla za chvíli obecní
kasa prázdná. „Vím, jaká je teď situace ve
stavebnictví. Postavit něco v současné době
je opravdu velký problém,“ podotkl Miroslav Rolc. Projektování jako takové se ale
nezastaví. „Projektanti sice taky něco stojí,
ale mít hotový projekt v šuplíku a čekat na
dotaci je ideální. Umím si představit, že budeme mít třeba deset připravených projektů,
a když se objeví možnost získat dotaci, tak
budeme nachystaní. Jedním z takových projektů by mělo být třeba rozšíření hřbitova,“

vysvětlila Barbora Boulová.
Určitě bude pokračovat postupné rekonstruování vodovodní sítě. Obec má studii
na rekonstrukci v celé vesnici, kterou chce
postupně realizovat. „V této oblasti se za
uplynulé čtyři roky udělalo hodně práce, ale
zdaleka nejsme u konce,“ říká Pavel Cihlář.
Nové vedení obce nezapomíná ani na
jednotlivé občany, kteří se mohou díky
zdražování dostávat do úzkých. „Chceme
lidem pomáhat, je ale potřeba stanovit jasná
pravidla. Určitě ale nikoho nehodíme přes
palubu,“ dodal Pavel Cihlář s tím, že tuto
agendu převezme Sociální komise. Právě s

ní chce obec ještě do konce roku zorganizovat pro seniory besedu o podvodnících,
kteří volají, posílají maily nebo sms a umí
z důvěřivých lidí vytahat citlivé informace
nebo peníze. „Ostatně jsem moc ráda, že k
nám senioři, kteří si neví rady třeba s nějakými žádostmi, chodí. Vždycky jim rádi pomůžeme,“ doplňuje Barbora Boulová.
„Proto tady jsme, abychom sloužili a pomáhali lidem. Proto si nás zvolili, to je naše
práce. Nic víc, nic míň a v tom chceme pokračovat,“ zdůraznil na závěr starosta Pavel
Cihlář.
 Kateřina Kubalová

Jak to vidí naši noví zastupitelé
Ve středu 19. října se na obecním úřadě poprvé sešlo nové zastupitelstvo. Devět jeho členů, kteří
budou v příštích čtyřech letech hájit naše zájmy a starat se o obec, složilo Slib zastupitele. Jaké mají
jednotliví zastupitelé priority se dočtete v následující anketě.
Pokračovat v rozpracovaných projektech.
Být úspěšní v co největším množství
schválených dotací. Získat stavební
povolení na multifunkční halu.

Barbora Boulová

Mojí zásadní prioritou je, aby Tuchoměřice byly obcí, kde lidé rádi žijí. Aby
byly zabezpečeny dodávky vody, kulturní
a sportovní vyžití, bezpečnost atd. Dále
jsem rád, že postupně mizí rozdělení
na „staré“ a „nové“ a chtěl bych svými
činy přispět k dalšímu sbližování všech
obyvatel.

V mém třetím zastupitelstvu jsou
priority pořád stejné - rozhodovat se co
nejzodpovědněji vůči lidem, sousedům
a kamarádům v obci tak, abych se jim
mohl podívat do očí.
V tomto volebním období nás čeká
dokončení a snad už schválení nového
územního plánu, opět postupná obnova
vodního a kanalizačního řádu, multifunkční hala a věřím, že se podaří další
plány, které se dokončí a některé rozjedou, pro rozvoj a lepší život v naší obci.

Ondřej Kubala
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Martin Růžička

Karel Novák

Pavel Cihlář

Voliči rozdali ve volbách karty a s
těmi teď budeme 4 roky hrát. Martin
Růžička už bohužel nemůže pokračovat
jako místostarosta, to je život, musíme to
zvládnout. Jako zastupitel se budu prát
za program, který jsme vám před volbami předložili. Povedu nadále dopravní
komisi, a tak se na mě obracejte se všemi
dopravními tématy, problémy nebo
návrhy.

Škoda, že nemůžu dokončit projekty,
na kterých jsem 4 roky pracoval a jsou
připraveny k realizaci. Jedná se např. o
nové chodníky, rekonstrukci křižovatky v
Kněžívce, či lávku přes Únětický potok.
V následujících čtyřech letech se chci jako
zastupitel nadále soustředit na oblast
dopravy, ale také na hospodaření obce. V
neposlední řadě se chci podílet na smysluplném projektu na využití Parního
mlýna.

Udržet ekonomickou situaci obce ve stejně
dobrém stavu jako doteď.

Miroslav Rolc

Jako nově zvolený zastupitel stejně jako
moji kolegové věřím v dokončení již zmiňovaných projektů a vzniku nových, které
zlepší život v Tuchoměřicích. Stejně tak
doufám, že navážeme spolupráci, která
bude přínosem pro všechny občany. Chci
se podílet na práci ve stavební komisi a
podporovat smysluplný rozvoj obce.
Václav Střelba

OBECNÍ ÚŘAD

Jak jsme volili
do senátu
Kandidát
Auředník Michal
Sidovský Janis
Oberfalzer Jiří
Karim Martin JUDr.

oliči z Tuchoměřic poslali na další volební
období do senátu stávajícího senátora Jiřího
Oberfalzera. Kandidát KDU+ODS+TOP 09
v našem volebním obvodu zvítězil nad druhým

Volební strana
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postupujícím kandidátem LES+SEN 21 Janisem
Sidovským. Volební účast v prvním kole voleb
byla 42, 62 %, ve druhém kole pouze 15,05 %.
 -red-

Počty hlasů

% hlasů

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

NEZ

79

X

17,47

X

LES+SEN 21
KDU+ODS+TOP 09
Piráti

141
162
70

68
98
X

31,19
35,84
15,48

40,96
59,03
X

Vyhodnocení jízdního řádu autobusu 356
Napište nám, jak vám jízdní řád vyhovuje
Už dva měsíce jezdíme v Tuchoměřicích
novým autobusem 356, kterým můžeme na
jednu stranu cestovat na letiště a na druhou
přes Statenice a Horoměřice na Bořislavku.
Máme velkou radost, jaký je o novou linku
zájem, a tak je čas vyhodnotit její jízdní řád.
Některé spoje jsou méně využité, jiné si našly
své cestující okamžitě. Chybí vám v jízdním
řádu spoj v některý čas, který byste potřebovali pravidelně využívat? Vyhovuje vám nová
linka 356, která doplňuje stávající tuchoměřické autobusy? Napište nám do 13. listopadu
email na info@outuchomerice.cz nebo se na
úřadě stavte osobně.
Změna 356 a 322 od konce října
Od pondělí 31. října nás čekají dvě změny
jízdních řádů. Linka 356 bude dočasně končit

na Letišti u Terminálu 1 a také zde bude začínat. Terminál 2 a zastávku Schengenská už nebude z technických důvodů obsluhovat, a tak
pozor, pokud zde přestupujete na autobus
100 směr Zličín nebo 119 směr Divoká Šárka
a Veleslavín. Nově je přestupní zastávkou Terminál 1. V průběhu podzimu bychom se rádi
pokusili za Tuchoměřice zorganizovat jednání, zda by nebylo možné linku 356 prodloužit až přímo k obchodnímu centru Šestka.
Pokud by šlo vše dobře, autobusy by mohly
jezdit přímo z Tuchoměřic až k obchodnímu
centru už v polovině prosince.
Od 31. října se také mění jízdní řád linky 322.
Na základě požadavku rodičů tuchoměřických dětí, aby lépe stíhaly začátek vyučování
na kladenských gymnáziích, pojede ranní spoj
ze zastávky Tuchoměřice, Ke Kopanině o 10
minut dříve, již v 6:55.
 | Ondřej Kubala

Krátce
•

Na obecním úřadě si už můžete
za 100,- Kč kupovat kalendáře
na rok 2023. Kromě krásných
fotek, o které se letos postarali Lucie Vojtěchovská a David
Štverák, v něm jako vždy najdete
termíny svozu odpadů včetně
velkoobjemového.

•

Hnědé popelnice na bioodpad
vám letos naposledy vyvezou
v pátek 17. listopadu.

Tuchoměřický zpravodaj je nejlepším obecním zpravodajem v České republice. Zvítězili jsme v soutěži Radniční
listy roku 2022. „Máme obrovskou radost, že pro Vás připravujeme nejlepší obecní zpravodaj v kategorii obcí do
2000 obyvatel. Všem, kdo do něj přispívají a podílejí se na něm, patří velký dík, především šéfredaktorce Kateřině Kubalové a Martinu Růžičkovi, který na zpravodaji jako místostarosta pracoval,“ říká starosta Pavel Cihlář.
 Lucie Vojtěchovská
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Skleněný svět

Školní volby - aneb,
co se v mládí naučíš….

o naší školy opět zavítal Michal Zahradník - téměř čaroděj a umělec v jednom.
Díky němu si člověk uvědomuje krásu skla ve
všech jeho nejmenších detailech. Při své minulé návštěvě nám vytvořil skleněného draka,
tentokrát vdechl život malému, ale naprosto
dokonalému jednorožci. Děti si posléze mohly
samy vyzkoušet sklářské umění, když si každé z
nich vyfouklo svou malou baňku. Je jasné, že
jsme po zbytek vyučování baňky naplňovali vodou a různě do nich foukali a tím pádem tvořili
nejlepší skleněnou kapelu na světě. O tom, jak
moc se to líbilo učitelkám, se raději zmiňovat
nebudeme. Takové akce nám dávají smysl, když
dítě vidí, že de facto z ničeho vznikne něco a ještě navíc, něco tak krásného a dech beroucího.

pět po roce připomínáme dětem principy
demokratických voleb. Děti měly v uplynulých dnech možnost navrhnout, co by mohla
škola pořídit za 10 000 Kč. Nejprve se zapojily
všechny třídy a každé dítě, skupinky či celá třída
mohly do speciální schránky vhodit svůj návrh.
Z těchto návrhů pak osobně paní ředitelka vybrala ty, které jsou realizovatelné. Během pondělka a úterka 24. a 25. října mohly o vybraných
návrzích třeťáci, čtvrťáci a páťáci hlasovat. A jak
to všechno dopadlo? Děti si odhlasovaly, že se
za peníze nakoupí hry a také stolní fotbálek do
každé třídy, aby se mohly o přestávkách odreagovat.

 ZŠ Tuchoměřice |  Zuzana Škvorová

 Zuzana Škvorová

Jedeme na vítězné vlně

Na hřišti se daří i malým fotbalistům. Na snímku
slaví starší přípravka (U9) svůj bojovný výkon po
zápase s Roztoky
 Georgi Bidenko

aktuálním měsíci se v čele soutěže nic nezměnilo, což těší především nás v Tuchoměřicích.
Kluci odehráli v říjnu prozatím čtyři utkání, v
kterých nezaváhali a připsali si do celkového součtu dalších 12 bodů. Držíme se v čele a speciálně v
zápase proti Rakovníku viděli domácí fanoušci
představení hodné lídra. Do konce podzimní části
nás čekají tři kola, ze kterých již pouze jedno hrajeme doma. V sobotu 29.10.2022 od 14:30 přivítáme TJ Baník Švermov a kluci se určitě budou chtít
rozloučit s domácími fanoušky výhrou a góly v síti
soupeře. Vždyť prozatimní skóre u pěti domácich
výher je 27:1!
B-tým se drží zatím na osmém místě a co nás těší
je, že ve dvou posledních odehraných zápasech jsme
dokázali v řádné hrací době remizovat, jak doma s
průběžným lídrem z Úhonic (výhra na penalty), tak
poté i v Jenči (prohra na penalty). V posledním zápase nastoupilo v základní sestavě za B-tým již více
dorostenců (6) než seniorů. Mladíci si zvykají na
boje proti dospělým, kteří jim nic nedarují.
 Oskar Baschiera

Zápasy A-týmu ( I.B třída, skupina A)

1. 10. 2022 TJ Sokol Tuchoměřice - FC 05
Zavidov 3:0 (3:0)
9. 10. 2022 SK Lhota - TJ Sokol Tuchoměřice
1:2 (1:1)
15. 10. 2022 TJ Sokol Tuchoměřice - TJ Tatran
Rakovník 8:0 (3:0)
23. 10. 2022 Sokol Hostouň „B“ - TJ Sokol
Tuchoměřice 0:3 (0:3)
Tabulka týmů, které bojují o přední příčky: I.B třída,
skupina A

Klub

Z V R P

S

TJ Sokol Tuchoměřice 10 9 0 1 41:7

B
24

SK Braškov

10 7 1 2 27:11 22

SK Baník Libušín

10 6 3 1 22:6

FK Hředle

10 6 2 2 28:13 17

TJ Sokol Vraný

10 5 3 2 27:22 17

18

Tuchoměřický zpravodaj:
Tuchoměřický zpravodaj: periodický tisk územního samosprávního celku - měsíčník obce Tuchoměřice; MK ČR E 21919; vydává Obecní úřad obce Tuchoměřice - V Kněžívce 212, 252 67 Tuchoměřice; číslo 10/2022, vydáno: 27.10.2022; náklad: 670 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová:
tuchonoviny@gmail.com; uzávěrka dalšího čísla: 10.11.2022

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
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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.
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Festival gulášů z pohledu letošních výherců

Zářijoví a říjnoví
oslavenci
Miloslava Tesařová

75 let

Blanka Marešová

75 let

Božena Štěpánková

75 let

Karel Cejp		

75 let

Blanka Knížová		

70 let

Běla Landová		

70 let

října se konal další ročník oblíbeného
Tuchoměřického festivalu gulášů. Počasí
nám tentokrát úplně nepřálo, ale i přesto se
festival těšil hojné účasti a akce se povedla. My
jsme se letos přihlásili poprvé a rozhodli se, že
uděláme tradiční hovězí guláš. Vycházeli jsme
z několika receptů, které se nám líbily. Jako
přílohu jsme vymysleli domácí karlovarský
knedlík, jelikož nám ze všech příloh vhodných
ke guláši chutná nejvíce. Knedlík jsme uvařili
podle Vaňkova ověřeného receptu. A zdálo se,

že právě tenhle knedlík pomohl nalákat k našemu stánku nejvíce návštěvníků.
Celkově jsme guláš táhli pět hodin. Hodinu
a půl jsme smažili cibuli – potvrdilo se nám, že
to je naprosto zásadní pro výslednou konzistenci, chuť i barvu guláše.
Akci jsme si užili a jsme rádi, že naše sázka na
jistotu vyšla a odnesli jsme si první místo.
Děkujeme organizátorům akce a těšíme se
příští rok!
 Jan Chyba |  Marek Imlauf & Václav Böhm

Všem oslavencům gratulujeme a do
dalších let přejeme mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti.

Památka zesnulých
v Tuchoměřicích

Husův sbor

Římskokatolická farnost

6. 11.
Bohoslužby v Husově sboru se vzpomínkou
na zesnulé od 9.30

• 18.00 hod. Mše svatá v kapli na hřbitově

2. 11.
Památka zesnulých - pobožnost v Husově
sboru od 17.00

2. 11.
• 17.30 hod. modlitba na hřbitově
v Tuchoměřicích
v Černovičkách, potom požehnaní hrobů

ZVEME VÁS
Listopad

12.11. / SOBOTA / od 16.00

26.11. / SOBOTA / od 14.30

Spolek Tušení zve do Rákosí a do ateliéru vedle pošty (Ordinace) na

11.11.-13.11
Ve velkém sále Lucerny v Praze se koná mezinárodní

www.tuspolecne.cz

prosinec

6.12. / ÚTERÝ / 15.30

Uhlíkové v rámci kroužku Bambola. Nenechte si ujít
 -red-
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Tuchoměřice pomáhají Kongu
Kongo, tamní lidé a jejich radosti i starosti – to bylo téma besedy, která se pod taktovkou paní učitelky Markéty
Debroise konala ve čtvrtek 13. října na obecním úřadě. S otázkami přispěchal pochopitelně i zpravodaj.
Jak jste se dostala k pomoci lidem
z Konga?
V roce 2010 jsme na rodinné dovolené ve Francii potkali konžského kněze, otce Jean-Martina,
který ve městě, kde jsme byli ubytovaní, zastupoval tamějšího kněze. Udělal v kostele krátké
povídání s promítáním fotek, kde ukázal a popsal životní podmínky dětí ze sirotčince, který
měl ve své diecézi (Boma na západě Konga) na
starosti. Byly tak mizerné, že přestože jsme měli
malé děti, malé příjmy a velký úvěr na dům,
řekli jsme si s manželem, že jim aspoň trochu
musíme pomoct. Ušetřili jsme nějaké peníze a
poptali i od rodiny, přátel a sousedů a tak to
všechno začalo. Pak už se nabalovaly události
jedna na druhou.
Kolikrát jste tu zem navštívila?
Kongo jsem navštívila čtyřikrát. Poprvé v roce
2013 s manželem, pak v roce 2015 s kamarádkou, v roce 2019 sama a letos v létě s mojí dcerou Májou.
Co tamní lidé potřebují nejvíc?
Konžané by potřebovali hlavně vládu, která se
bude snažit zemi rozvíjet a nehledat jen svůj
vlastní prospěch. A také odchod všech nadnárodních firem a korporací, které plundrují zemi
tím, že v ní těží ohromné nerostné bohatství,
vyváží ho za pakatel do celého světa a na východě spolu s ozbrojenými skupinami udržují už
víc než 20 let občanskou válku. Ale to je složitá
otázka světové politiky. Jinak jsou potřeby lidí
různé - Kongo je obrovská země s téměř 90 miliony obyvatel. Děti, které v Kongu podporujeme, potřebují finance na to, aby mohly chodit
do školy a léčit se, pokud jsou nemocné. A také
nakoupit potraviny, které si nemohou vypěstovat na polích nebo vychovat ve chlévě.
Co Vás osobně na Kongu nejvíc
překvapilo?
Překvapilo mne toho hodně. Člověk musí úplně opustit naši evropskou logiku a přemýšlet
jinak. Stále mám problém třeba s tím, že i když
má některé z našich dospělých dětí to obrovské
štěstí a najde si zaměstnání, může ho vykonávat
i několik let, aniž by mu za práci platili. Nebo
také to, že lidé jsou ochotní přijmout do rodiny
nějakého sirotka z rodiny nebo okolí, i když nemohou uživit vlastní děti. Uživit zde znamená,
že opravdu pravidelně hladoví. Třeba maminka
našeho sirotčince, Césarine, neměla nikdy takový plat, aby sama netrpěla nouzí, ale i tak přijala
a vychovala nespočetně dětí.
Jak je možné lidem odtamtud pomoci?
Pokud chce někdo pomoci dětem ze sirotčince

6 www.outuchomerice.cz

Snímek z letošní cesty do Konga.

v Loangu, který podporujeme, může nám příležitostně nebo pravidelně přispívat na náš transparentní účet: 2401701480/2010, uspořádat ve
spolupráci s námi nějakou akci (prodej, koncert, přednášku, výstavu...) s výtěžkem pro náš
sirotčinec, nebo třeba pozvat divadelní spolek
Scéna z Kralup, který pro nás hraje benefiční divadelní představení pro děti. Každý může přijít
se svým nápadem a tím, co umí. Všechny aktivity zastřešuje spolek Naše děti v Kongu. Bližší
informace se můžete dovědět na našem webu a
aktuality na FB Naše děti v Kongu.
Tuchoměřice už pomocnou ruku Kongu
podaly, je to tak?
Na jaře tohoto roku jsme v naší tuchoměřické
ZŠ uspořádali projektový den, kde se děti seznámily s tím, jak žijí jejich vrstevníci v Kongu.
Vyšel z toho nápad, že tamním dětem můžeme

 archiv Markéty Debroise

poslat aspoň pár sešitů a propisek. Udělali jsme
ve škole sbírku, ke které se přidal i obecní úřad,
a odvezla jsem do Konga hezkou hromádku
těchto školních pomůcek. Před cestou jsem
sháněla také dárky pro jednotlivé děti - potřebovaly hlavně boty a školní batohy. Ty zakoupilo
mimo jiné i několik jednotlivců z obce, obecní
úřad a zdejší Sokol, který poslal také fotbalové
míče.
Při pobytu v Kongu jsem na FB sdílela situaci
jedné z našich nejstarších dívek, která ke své
obživě otevřela lékárnu, ale kvůli nedostatku
financí ji nebyla schopná dostatečně zásobit
léky tak, aby nebyla prodělečná. Především díky
štědrosti dárců z Tuchoměřic se podařilo nasbírat takový obnos, že jsem hned po mém návratu mohla této dívce poslat potřebnou částku na
dozásobení. Léky už nakoupila a věřím, že její
lékárna bude prosperovat.
Všem těmto dárcům zasílám jménem svým, ale
hlavně jménem dětí a všech, kteří se o ně v Kongu starají, velký dík. Cituji z děkovného dopisu
dívky Jeanne (Jany): „Dostali jsme vše, co jste
nám poslali po paní Markétě. Děkujeme. Kéž
vám Bůh dá ještě mnoho let života za vše dobré,
co pro nás děláte. Protože nevíme, co bychom si
bez vás počali. Za to vše mockrát děkuji.“

 Barbora Boulová a archiv Markéty Debroise
 Kateřina Kubalová
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ǎΠƶȒǦǹȍȒǤǄǡƶΠǦȚΠΔुǃƵǃǦǴǏȚȀुXȀǊǴǎǹǺȀǡƵΠǺƶȓǺǎǯǲȐƶȓǺǑǯȕǦȀǃǊȀǃǦΔȐȀǄǎुeǎȍǴȀȚΛ 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 ΠƶȒǦ ǹȝȓǦǹǎ ȓǲǴǤǊǤȚ ǄǤǃȝǴǤ ȍǑȓȚȀΔƵǺȀȝ Πǎ
ȓƵΠǎǆǲΛǤΠǎȓǎǹǎǺु@ǤȓȚΛǴǤǃǎǆǲȝƵǹƵǯȀȐƶǺǲȝ
ǺƵ ȓȝȕǎǺǦ ǯǎ ǤǊǎƶǴǺǦ ȓǲǴǤǊǤȚ ȍȐƶΔǑ Δ ȍȐΒǃǑǡȝ

ΠƶȒǦु ?ǊȀ ǄǡǄǎ ǃǑǡǎǹ ΠǤǹΛ ȓǲǴǦΠǎȚ ȍƵǤȚǲȝऺ
ȍȒǎȓƵǊǦǺΛǺǦǺǑǲȀǴǤǲȚȐȓΒǊȀǲȀȒǎǺƶǆΒुtǺǤǄǡ
ǯǎȚȒǎǃƵǺǎǄǡƵȚȍƵǤȚǲȝǴǎǡǄǎȍȐȀǹȐΠǺȀȝȚुXȀ
ȍȒǎǺǎȓǎǺǦǊȀȚǎȍǴƵƵΠƵǴǤȚǦΠƵǆǺǎǺƵȐΒȓȚƵȚु
 ǎȓƵǺǏ ȀΔȀǄǎ ȝǲǴƶǊƶǹǎ ǊȀ ǴǦȓǎǲ Δ ǯǎǊǺǏ
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
)
ǎΠƶȒǦǹȍȒǤǄǡƶΠǦȚΠΔुǃƵǃǦǴǏȚȀुXȀǊǴǎǹǺȀΠƶȒǦु ?ǊȀ ǄǡǄǎ ǃǑǡǎǹ ΠǤǹΛ
ƵǡǴǦΠΛȝǹǦȓȚǦǹǎǊȀǊȀǃȒǎΔǑȚȐƵǺǏǹǦȓȚǺȀȓȚǤऺ
ȝǄƵȚǤǺǤǹƵȚȐǤǄǤƵǺƵॵǆȚǤहȝǲƵȚΛǺΛƵǹƵȚȐǤǡƵΠǺƶȓǺǎǯǲȐƶȓǺǑǯȕǦȀǃǊȀǃǦΔȐȀǄǎुeǎȍȍȒǎȓƵǊǦǺΛǺǦǺǑǲȀǴǤǲȚȐȓΒǊȀǲ
ƵǃΛȀȓǄǡǴΛुXȐΒǃǑǺǑȓǲǴǦΠǦǹǎǲΔǑȚǤǺΛȝȐǆǎǺǏ
ǆǤƵǺƵॶ
ǯȓȀȝ Πǹǎȕǲƶǹǎऺ
ȍȒǦǯǎǹǺǏ ǺƵ ȍȐƶǄǤ
Ǥ ȀǊȍȀǆǤǺǎǲु eǤ ǯǎȚȒǎǃƵǺǎǄǡƵȚȍƵǤȚǲȝǴǎǡǄǎ
ǲ ȓȝȕǎǺǦु XȀǲȝǊ ȓȍȐƶΔǺΜǴȀȚΛ
ȚǎȐǹǦǺ
eΛȍǤǄǲǏǯǦǊǴȀ]ǦǹƵȍȐƵȍΒΔȀǊǺǑΔΠǺǤǲǴȀΔǎǹǑȓȀȚȝǤǴǎǯȕǦǹȀǡȀȝǯǎȕȚǑΔΛȝǦȚǯǎΠǦȐǲƵƵǃƵΠǏǺΛ
ȍȒǎǺǎȓǎǺǦǊȀȚǎȍǴƵƵΠƵǴǤȚǦΠƵǆ
ǲΔǑȚΛΠǹǑǺǦǃƵȐΔȝƵǊȒǦΔǎȓǎȐȀΠȍƵǊǺȀȝु
ȚǑǹƵȚȐǤǄǎुǊǎǯȕǦȍƵȓȚΜȒǤȍȒǤȍȐƵΔȀΔƵǴǤȀǹƶǆǲȝ
ǲǎ ǲȀȝȍƶǺǦु FƵ ΠƵǡȐƶǊǄǎ
ǯǎ ΠƶȒǦ Δǎ ΠǺƵǹǎǺǦ  ǎȓƵǺǏ ȀΔȀǄǎ ȝǲǴƶǊƶǹǎ
ΠǛȝƵǺǄǤƵǴǎऺǄȀǯǎȝȓȝȕǎǺΜƵǺƵȓȀǴǎǺΜΔǎȍȒȀΔΜ
ȓǲǴǤΠǺǦुFƵȀǲȐƵȓǺΜǄǡΠƶǡȀǺǎǄǡǲΔǎȚȀȝǴǤȓȚȀȓȚȀȍǲȀȝ
ǊȀǴΒु ǎȕǎǹ
ǴƵǴȀǲ Ƶ Πǎ ȓΜȐƵ XǎǄȀȐǤǺȀुΔȐȓȚΔǑ
࣬X͏͑ȖǠȐǧ
ȩǤ ȖȏǌǜȈǋ
 YøÂŇ²®ÂàĢŇâéÞÏâé
ȍƵǊǲΛऺOǯǤȒǤǺǲΛऺ
XȀǲȝǊ ǯȓȀȝ ƵǺǎȓǹǦǹǎȓȚȀȍǲȝΔΛȚȐǡǺȀȝȚ
verni ȀǄȞǺΛऺtǡΔǑΠǊǺǤǄǎु
k do
isȣȨǺȣȦǋ͑Ȗ͑ǋȊǋǙǤ͝ȦǋȅǜǋȰȈȰǤȦǌǠȖȐǼȣȨǺǠǋȊǺ͑FǤǚƵΠȀǴȀΔǏǴȝȓǲΛȝȐǆǎǺǏȍȐȀȓǲǴǤΠǎǽǺƵȓǎǹǎǺȀ
ǆǎǺǏ ȀΔȀǄǎ ǊƶΔƶǹǎ ΠΔǴƶȕȜ ǲ
ǋȣȖȊǺ࢜]ǼȏȳȣȖȈȦȏ͑ǠǧǜǼ͝ǋǙȳǚǋȰǺȐǺȰǤǠ͘ȩǺȊȐǥ
ȓȝǄǡǏऺǯǎǆƵȓǯǎȓǲǴǤǊǤȚुXǎǲǤǺǛȓǲƶƵǆǦǺȓǲƶΠǎǴǦ
ǹȀȕȚȀΔƶǺǦु FƵ ȓȚȐȀǹǎ
Noční
ȫȣǋǱǤȰ͘ȩȖȰ͑ȖȦǤȏȳ͑ȐǺȰȨ࣭ΔΛȓΔǑȚǴȝǯǎEƵȐǄȀ^ǎVyužijteǺǎǃȀ
našich
ǯȓȀȝtisk
Δǎ ΔȐǄǡȀǴǺǏ ǚƶΠǤ ΔΜΔȀǯǎु
t ȍȒǦȍƵǊǑ ȍȀ- ǹΛǺǎǺǎǄǡƶΔƶǹǎǺǎǹȀǄǺǏȀ
ȐǤȍƵऺǲȚǎȐΜȝǃǎΠǹƶǴƵȐȀǲΔƵȒǦǤȚƵǴȓǲǏȓȍǎǄǤƵǴǤȚΛ
nových služeb
ȚȒǎǃΛ ΔΛǊƵȚǺǑ ΠƵǴǏΔƶǹǎΔȚȝǄǡȀǹǑȒǤǄǲǏȐǎȓȚƵȝȐƵǄǤEhEhु
Ƶ ǯǎȕȚǑ ȚƵǲǏ ȍȒǤǡǺȀǯǦ- ȍȒǎȓƵǊǤȚ ǺǎǃȀ ΔΛȓƵǊǤȚ ǲȀȓƵ
ǹǎुeƵǲǏǲƵǊǎȒƶΔǎǲǯǎȕȚǑǺƵȐΒȓȚƶƵȍȀȚȒǎǃȝǯǎ ǆƵȓऺƵǃΛǊȀΠǤǹΛȒƶǊǺǑΠƵǲȀ
ǊȀȓȚ ΔȀǊΛ Ǥ ǤΔǤǺु XȀǊȀǃǺǑ ǯǎ ȚȀ ȓ ȍȀΠǊǺǦǹǤ ǯǎǹȐƶΠु
8
Tu c h om ě ř i c k ý Z P R AVO DA
2 0 19ȍȐΔǺǦ
| 5 ǊǎǲƶǊΛ
ǲǎǊǴȝǃǺƵǹǤुXȀǲȝǊȍǑȓȚȝǯǎǹǎȚΛǲΔǎऺǯǎȚȒǎǃƵ
 JȀ ǲȀǺǄǎ
ǃ
ȍǴȀǊΛΔǆƵȓȓǲǴǤǊǤȚऺƵǃΛǯǎǺǎȍȀȕǲȀǊǤǴǹȐƶΠऺǺƵ ȓƵǊǤȚǺǑǲȚǎȐǏǊΔȀȝǴǎȚǲΛऺǡǴƵΔ
ǲȚǎȐΜ ǯȓȀȝ ΔǎǴǹǤ ǄǤȚǴǤΔǏु FƵ ǊȀǃȒǎ ΔǑȚȐƵǺǏǹऺ ǹǺǑǺǲΛ Ƶ ȓǎǊǹǤǲȐƶȓǲΛु t Πƶ
ǃǎΠǹȐƵΠǏǹǹǦȓȚǑΔΛǊȐǦȚΛǲΔǎƵǄȝǲǎȚΛƵǊȀ
ǹǎǆǦǲΒु KǊ ǡǴǦΠ ȀǊǴȀǹǦǹǎ
)HVWLYDO1RNWXUQDY5iNRVtYiV]YHQDSőHVWDYHQtGLYDGHOQtVH[H
tƶǺȀǄुEƶǹǎআǴǤȍȐƶΠǊǺǏȍƵȒǎǺǤȕȚǑऺȓȚǤǡǺǎǹǎ ƵǡǴǦΠΛȝǹǦȓȚǦǹǎǊȀǊȀǃȒǎΔ
ǯǎȕȚǑ ǯǎǊǺȝ ΔƶȐǲȝ ȒǎǊǲΔǤǆǎǲु =ǎ ȚȒǎǃƵ ΔΛǃȐƵȚ ƵǃΛȀȓǄǡǴΛुXȐΒǃǑǺǑȓǲǴǦΠǦǹ
ȐΛǄǡǴǎȐȀȓȚȀȝǄǦȀǊȐΒǊΛुFǎǯȍȀΠǊǑǯǤǺƵΠƵǆƶȚKUDQDPRWLY\URPiQX91H]YDOD ǲ ȓȝȕǎǺǦु XȀǲȝǊ ȓȍȐƶΔǺΜ Țǎ
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