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Nově zřízená zastávka
„Statenice, U Hřiště”.

Tuchoměřice,

Štěrbův mlýn

Pastvišťata

Tuchoměřice,

U Dvora

U Kovárny

U Hřiště

Tuchoměřice,

Kněžívka

Statenice,

Statenice,

T

356

STATENICE

Statenice, Černý Vůl,
Hospoda

356

Tuchoměřice,

Tuchoměřice,

Horoměřice

Outlet

Ke Kopanině

Horoměřice, Velká Brána
HOROMĚŘICE, V LIPKÁCH

: : : :

V zastávce je možno přestoupit na linky:
312 Nebušice; Bořislavka
319 Dobrovíz; Houstouň; Jeneč; Unhošť
322 Divoká Šárka; Nádraží Veleslavín
322 Buštěhrad; Kladno; Slaný

Schengenská
LETIŠTĚ

Spoje linky 356
ve směru „Letiště”.

356

Vážení cestující,
z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti dochází od
1.9.2022 k prodloužení linky ze stávající zastávky
Statenice přes obec Tuchoměřice na Letiště. Provoz
linky je v uvedeném úseku zajištován vybranými spoji
v pracovní dny jednou za hodinu. V úseku Tuchoměřice,
Štěrbův Mlýn – Tuchoměřice, Obecní úřad nahrazuje
linka 356 vybrané spoje linky 312.

Terminál 1

: směr Bořislavka

Terminál 1
Terminál 2

Pučálka

Spoje linky 356
ve směru „Bořislavka”.

LETIŠTĚ

Jenerálka

Schengenská

356

Terminál 2

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemné cestování
s Pražskou integrovanou dopravou.

356

BOŘISLAVKA

234 704 560
© ROPID, srpen 2022

www.pid.cz

Nový autobus na letiště či Bořislavku a další změny od 1. září
•
•
•

Nová linka 356 Letiště-Tuchoměřice-Statenice-Horoměřice-Bořislavka
Změna jízdních řádů linky 312
Prodloužení linky 322 až do Slaného

etošní první září přinese velkou novinku pro
všechny, kdo jezdíme tuchoměřickými autobusy. Začne k nám jezdit nově i autobusová linka
356. V souvislosti s tím se změní mírně i zažité
jízdní řády linky 312, aby se oba autobusy lépe doplňovaly.
Není to ještě ani rok, co jsme vás na stránkách
zpravodaje a na sociálních sítích oslovili s anketou,
jaká autobusová spojení vám z Tuchoměřic chybí a
jak byste potřebovali upravit jízdní řády, abyste se
dostali, kam potřebujete. Nejčastěji jste chtěli kratší
interval během dopoledne, autobus na letiště a také
spojení do Statenic nebo Horoměřic.
Od letošního prvního září tak začne jezdit do
Tuchoměřic nový autobus 356. Jde o linku, která

dosud jezdila z Bořislavky do Statenic, kde končila.
Většina spojů tam bude končit i nadále, ale vždy
jednou za hodinu pojede prodloužený spoj 356
ze Statenic dál přes celé Tuchoměřice až na letiště. Neznamená to, že naše 312 pojede méně často.
Linka 356 bude v Tuchoměřicích navíc k dnešním
autobusům. Tuchoměřice tak budou mít další
spojení přímo k metru.
Jak pojede linka 356
Detailní jízdní řád linky 356 najdete na webu obce,
na zastávkách nebo na stránkách Pražské integrované dopravy. Zatím bude jezdit pouze v pracovní dny jednou za hodinu mezi půl šestou ráno a
sedmou večer. Tím, že jede do Prahy opačným
směrem, budeme na ni nastupovat na zastávkách,

kde z linky 312 při příjezdu z Prahy vystupujeme.
Využít můžete autobus 356 pro přímou cestu k
metru nebo také pro cestu na letiště, kde je možné
přestoupit na další autobusy. Z Bořislavky bude
odjíždět ze zastávky, která je na Evropské ulici přímo u východu ze stanice metra. Na letišti zastaví u
terminálu 1 i terminálu 2 (kde se nejlépe přestupuje na návazné autobusy např. linku 100 směr Zličín
nebo 119 směr Veleslavín, všechny zastávky jsou tu
pohromadě).
Koordinace 312 a 356
Se zavedením linky 356 čekají dvě důležité změny
i jízdní řád linky 312, aby se autobusy lépe doplňovaly mezi sebou. Linka 312 přestane v pracovní
dny obsluhovat zastávky pokračování na str. 3
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OBECNÍ ÚŘAD

Léto ve znamení novinek a oprav
etní měsíce obec už tradičně využila k opravám ve školních budovách. Kromě sanace
trámů a střechy ve škole, která má trámy na půdě
ochránit před škůdci, se přes léto opravovalo také
ve školce, konkrétně lino v šatnách.
Přímo před očima se také mění prostranství u
restaurace MUMU, kde vznikají nové chodníky
a přechody pro chodce. Hotové by měly být ve
druhé polovině září, podobně jako kanalizace v
ulici Za Kostelem.
Novinkou, která rovněž vznikla během prázdnin, je závora u vstupu do lesa z ulice Polní, která
má zabránit lidem, kteří si les pletou se smetištěm,
vozit do takzvané pískovny odpad.
 |  -red-

Během září a října mohou opět spolky podávat na obecní
úřad žádosti o dotace na rok 2023. Pro všechny souhrnně
je vyčleněno 1,8 % z obecního rozpočtu, nejvýše však 540
tisíc korun. Podrobnosti najdete na webu obce.

26. srpna skončilo každotýdenní prázdninové vyvážení směsného odpadu. Od září budou
popeláři odpad vyvážet opět
každý druhý pátek.

Letiště Praha rozdělí
blízkému okolí
18 milionů korun
obnovou létání se Letiště Praha vrací s přímou finanční podporou blízkého okolí. V
rámci právě vyhlášeného grantového programu
DOBRÉ SOUSEDSTVÍ si mohou o finanční
příspěvek požádat i různorodé veřejně prospěšné organizace z naší lokality. Podrobná pravidla
grantu včetně elektronického formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici na letištních webových stránkách www.prg.aero v nové sekci pro
blízké okolí s názvem PRO NAŠE SOUSEDY.
Přihlášky je možné podávat do 30. 9. 2022. Následně projekty posoudí komise s ohledem na jejich přínos pro širší komunitu, efektivnost a smysluplnost. Finance na činnost tak mohou získat
různé sportovní a zájmové oddíly, školy a dětská
zařízení nebo třeba ekologické, pomáhající a jiné
neziskové organizace.
 -red-
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Tuchoměřická technická četa má od letních prázdnin novou posilu. Je jí usměvavý Zdeněk Malý, milovník
a znalec motorů. Během života si vyzkoušel práci truhláře i elektrikáře a zabýval se také servisem lékařských
zařízení. Nejraději ale sedí za volantem. Ostatně půlku života strávil Zdeněk Malý jako řidič autobusu a i v
Tuchoměřicích bude především vozit šesťáky do středoklucké školy,
 Martin Růžička

OBECNÍ ÚŘAD

Nový autobus 356 na letiště
či Bořislavku a další změny od
1. září - dokončení
Statenická, Pastvišťata a Štěrbův mlýn, kromě
dvou ranních školních spojů v sedm hodin a v půl
osmé. Ty zůstanou. Ostatní autobusy, které jely v
pracovní dny ke Štěrbovu mlýnu, pojedou k hřišti a
k zámku, tedy trasou, kde je využije víc cestujících.
Statenickou, Pastvišťata a Štěrbův mlýn obslouží
každou hodinu nově linka 356, tedy i během dopoledne, kdy tu dosud nic nejezdilo Z těchto zastávek
to bude na Bořislavku novou linkou 356 přes Horoměřice i o několik minut rychlejší, než autobusem 312 přes Kopaninu.
Výrazně se změní také jízdní řád linky 312 z
Tuchoměřic do Prahy mezi 8. a 14. hodinou. Většina autobusů 312 pojede o půl hodiny později než
dnes, aby se střídaly pravidelně s autobusem 356.
Díky tomu pojede do Prahy dopoledne autobus
každých 30 minut. Jednou 312 přes Nebušice, jednou 356 zadem přes Horoměřice.
Stejně tak se budou střídat autobusy 312 a 356
už v brzkých ranních hodinách, mezi 5:30 a 6:30

tak budeme mít do Prahy autobus každých 15 minut.
Podívejte se, v kolik vám to od 1. září jede, i v dalších částech dne se některé zažité časy na lince 312
o pár minut posouvají.
Vyhledávání spojení a tarif
Možností, jak se dostat autobusem z Prahy do
Tuchoměřic bude od 1. září opravdu hodně. Přímá 312 a přímá 356 z Bořislavky, přímá 322 z Veleslavína na zastávku Tuchoměřice, Ke Kopanině a
k tomu vznikají další možnosti spojení s přestupem
na letišti na novou 356. Navíc teď jezdí kvůli výluce
312 z Veleslavína. Při takovém množství autobusů
je už praktičtější vyhledávat nejbližší a nejrychlejší
spojení v některé z aplikací v telefonu nebo na internetu, než si pamatovat údaje z papírových jízdních řádů na zastávce.
Ze spodní části Tuchoměřic bude linka 356 k
metru rychlejší, ale pozor na cenu jízdenky, pokud
nemáte na lítačce měsíční, čtvrtletní nebo roční kupon pro první pásmo. Linkou 312 jsme zvyklí jezdit do Prahy (máme-li pražský kupon na Lítačce)
na jízdenku na 15 minut za 14 Kč (senioři, studenti
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za 7 Kč). Autobus 356 však z části Tuchoměřic pojede prvním pásmem na hranici Prahy déle než 15
minut a bude pro tuto cestu z některých Tuchoměřických zastávek potřeba jízdenka za 22 Kč (pro
seniory a studenty za 11 Kč).
Jízdní řád linky 356 je zatím pilotní. Během prvního půl roku provozu ho budeme vyhodnocovat
a sbírat i vaše připomínky k jízdním řádům.
Autobus 322 nově až do Slaného
Poslední změna se týká autobusu 322, který jezdí z
Veleslavína přes letiště a Tuchoměřice na Kladno.
Zvykli si ho využívat hlavně lidé v Kněžívce. Linka 322 pojede nově z Kladna ještě o kus dál - až do
Slaného. I její jízdní řád v souvislosti s tím doznává
některých změn. Pár spojů na této lince přibyde a
odpolední autobusy z Kladna do Tuchoměřic a
do Prahy pojedou o cca půl hodiny později. Zároveň nabídne 322 nově nejdřívější ranní spojení z
Tuchoměřic do Prahy (příjezd na Veleslavín už ve
4:26) a zajistí i pozdně noční spojení s příjezdem
na Veleslavín tak, aby cestující stihli ještě poslední
metro do centra.
 |  Ondřej Kubala

Přestupní vazby linky 356
Terminál 2:
linka 100 směr Zličín, linka 119 směr
Nádraží Veleslavín, linka 191 směr
Petřiny
Statenice, Černý Vůl, Hospoda:
Linka 316 směr Velké Přílepy, Tursko, Holubice, Kralupy nad Vltavou

V úterý 26. července se uskutečnila zkušební jízda po nové trase linky 356. Měla dva hlavní důvody. Přesné
změření jízdních dob mezi Statenicemi, Tuchoměřicemi a letištěm a také otestování nových zastávek. Zkušební autobus na snímku stojí u nového nástupiště zastávky Štěrbův mlýn. Tato zastávka bude na znamení.

Uzavírka v Nebušicích ovlivní cestu do školy
ž začátkem srpna uzavřela pražská Technická správa komunikací silnici mezi
Nebušicemi a přední Kopaninou. Staví se tu
chodníky a kompletně opravuje vozovka. To
odklonilo tuchoměřické autobusy na Veleslavín. Uzavírka by měla končit 20. září, ale termín se může ještě měnit podle toho, jak rychlý
bude postup stavby.
Zatímco ten, kdo potřebuje z Tuchoměřic
do Prahy, přijede jen na jinou stanici metra,
pro děti, které chodí do nebušické školy, bude
zářijová cesta do školy trochu delší a s využitím neobvyklého autobusu X161 mezi Kopaninou a Nebušicemi.
Ráno pojede z Tuchoměřic autobus až do
Nebušic přímo bez přestupu. V jízdním řádu
najdete navíc jeden spoj linky 312 (od Obecního úřadu odjíždí v 7:16), který má jako
konečnou uvedenu Přední Kopaninu. Tady

se autobus promění na linku X161 a pojede
dál přes Horoměřice a Jenerálku do Nebušic.
Děti zůstanou stále v jednom autobuse a u
školy budou v 7:40.
Odpolední cesta zpět do Tuchoměřic pak
bude s jedním přestupem na Kopanině v zastávce K Juliáně. Po obědě končí různé ročníky v různé časy, a tak každému bude vyhovovat odjezd z Nebušic v jinou dobu. Linkou
X161 pojedou děti z Nebušic do zastávky k
Juliáně, kde jim v podstatě okamžitě přijede
spoj 312 do Tuchoměřic. Od Nebušické školy odjíždí spoje X161 v 9:24 (ten děti využijí
první školní den) a po skončení vyučování ve
12:22, 13:03, 14:08, 15:28 a v 16:28.
Alternativně je možné jet také z Nebušic
autobusem 161 na Jenerálku a zde přestoupit
na nový autobus 356 do Tuchoměřic.
 Ondřej Kubala

Volby
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve
dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Volební místnost najdete tradičně v
zasedací místnosti tuchoměřického obecního úřadu.
Voličem je
• státní občan ČR, který nejpozději 24. září
2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
• občan jiného členského státu EU, který
nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má
v obci trvalý nebo registrovaný přechodný
pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
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ŽIVOT V OBCI
inzerce

Tradiční podzimní zájezd do Polska
Kudowa – Zdrój
letos vyráží Svaz žen s podporou obce Tuchoměřice dne
29.10.2022 na trhy do Polska. Vyrážet se bude v 5:00 ze zastávky
„Obecní úřad“.
Členky mají zájezd hrazený z členského příspěvku. Pro ostatní
obyvatele Tuchoměřic cena zájezdu činí 100,- Kč a pro neobčany
Tuchoměřic 300,-Kč.
Zájemci hlaste se na obecním úřadě u Lucie Vojtěchovské, kde se
zájezd bude i hradit (tel. 220 951 200).
Storno zájezdu bude možné do 14.10.2022.

TUCHOMĚŘICKÉ

POSVÍCENÍ
NA HŘIŠTI

10-11-12. září 2022

POUŤOVÉ ATRAKCE - ŽIVÁ HUDBA
A OBČERSTVENÍ
PO CELOU DOBU POSVÍCENÍ

SOBOTA

KAPELA RETRO BAND

NEDĚLE

KAPELA NABOSO PRAHA

PONDĚLÍ

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

TRADIČNÍ PĚKNÁ

VEPŘOVÉ HODY,JITRNIČKY,JELÍTKA,TLAČENKA,GULÁŠ,OVÁREK

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.

ZVEME VÁS
SRPEN

27.8. / SOBOTA / od 14.00

10.-12.9. /SOBOTA / od 17.00
hudbou

27.8. / SOBOTA / od 21.00

27.9. / ÚTERÝ / od 18.00
ccsh-tuchomerice.webnode.cz

28.9.
 Zuzana Škvorová
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Tušení od září
řipravujeme pro děti i dospělé opět bohatou nabídku kroužků a aktivit. Na našich stránkách www.tuseni.cz je k dispozici
rozvrh, informace o místě konání, lektorech
i kroužcích samotných a on-line přihláška,
kterou je potřeba vyplnit i v případě, že ještě
mezi kroužky váháte. Lektoři tak na Vás mají
kontakt a ozvou se vám s podrobnostmi, kdy
začínáte, co potřebujete, co vás čeká atd…
1.lekce jsou zkušební a nezávazné, kurzovné
je nutné zaplatit do konce září.

Kroužky pro děti

Pohybové
Taneční studio s Veroniku každé pondělí
Camino 13:30-15:00 7-9 let, Halali 15:1516:00 4-6 let, Borci 16:05-16:50 5-7let
Tanec s Žandou a Aničkou ve čtvrtek
Létavice 15:15-16:15 10-12 let, Balet 16:2017:20 9-12 let, Ta.Banda 17:30-19:00 12-15
let
Výtvarné
Machovy proužky letos s Ivčou Neumannovou v pondělky 15:15-16:45.
Keramika s Kristýnou v úterý 15:20-16:20
5-7 let, 16:30-18:00 8 -14let
Hudební
Kytara- dle domluvy….stávající studenti pokračují, z kapacitních důvodů nepřijímáme
nové žáky.
Dětský Sbor ve středu Cvrkot 17:00-17:45
6-9 let, La Folia 17:45-18:45 10-14
Jazykové
Angličtina s Galynou 15:00-15:40 3-4 roky,
15:45-16:25 předškoláci a 1. tř., 16:30-17:10
2.-3. tř.
Angličtina s Kristofem čtvrtek 13:30-15:00
3.-5.tř.
V pátek nově dramaťák D.atel s Magdou
13:30-15:00 8-12let.

Aktivity pro dospělé

Neděle 19:00-20:00 jóga
Středa 19:00-20:00 pilates
Čtvrtek smíšený sbor La Folia nebo ženský
sbor Ťuhaja 19:30-21:00.
Kromě pravidelných setkání pro vás chystáme koncerty, výstavy, divadelní představení a
mnohá překvapení.
Krásné dny
Vaše Tušení

Pestrou nabídku kroužků nabídne také naše základní škola. Kroužky, na které mohou chodit děti
navštěvující družinu, začnou tradičně od října. Kromě klasiky se podle ředitelky školy Ivy Zavadilové chystá i novinka. „Počítáme opět s vařením, keramikou, angličtinou a pokud to dobře dopadne,
nabídli bychom nově aerobic.“
 -red-

Výkop sezóny opožděn
bdobí letních veder a dovolených končí,
a to je čas pro nový začátek ligové sezóny.
Původně jsme vám chtěli přinést čerstvý výsledek prvního zápasu A-týmu v krajské 1.B třídě.
Počasí ale poručit neumíme, a právě kvůli jeho
nepřízni bylo úvodní utkání (sobota, 20. 8.)
zrušeno. Týmy vybraly nový termín, kterým je
státní svátek 28. 9. od 10:15h (čeká se na schválení FAČR).
Formu již pár týdnů ladí i hráči družstev starších žáků a dorostu. Mladší ročníky se přidají
po návratu z oblíbeného soustředění v Jablon-

ci. Novinkou pro tuto sezonu budou až tři
naše týmy v krajských soutěžích. Kromě úspěšných seniorů, to budou taktéž starší a mladší
žáci (oba týmy získaly právo startovat ve vyšší
soutěži díky vítězství minuloročních starších
žáku v Okresním přeboru).
Všechny mládežnické kategorie nabírají i
nové hráče. Stačí se nám ozvat přes Facebook
“Tj Sokol Tuchoměřice - žáci” nebo dorazit na
některý z tréninků (pracovní dny po 17h), kde
vám trenéři poskytnou detailní informace.
 Oskar Baschiera

Domáci zápasy: “A-tým” 1.B třída sk. A
Sobota 3. 9. 2022 17:00 TJ Sokol Tuchoměřice - TJ Sokol Mšec
Sobota 17. 9. 2022 16:30 TJ Sokol Tuchoměřice - SK Lány
Sobota 28. 9. 2022 10:15 TJ Sokol Tuchoměřice - TJ Baník Lubná (čeká se na FAČR)
Sobota 1. 10. 2022 16:00 TJ Sokol Tuchoměřice - FC 05 Zavidov
Sobota 15. 10. 2022 15:30 TJ Sokol Tuchoměřice - TJ TATRAN Rakovník

 Jana Vöröšová

Sobota 29. 10. 2022 14:30 TJ Sokol Tuchoměřice - TJ Baník Švermov

www.outuchomerice.cz 5

z 08/22

T

ŽIVOT V OBCI

Nový dinosaurus v Tuchoměřicích
Dinosauria Museum Prague můžete obdivovat
novou expozici originální deset metrů dlouhé
kostry alosaura Aliho a realistického modelu stegosaura Svena, kteří se chystají k souboji na život a
na smrt. „Vědecky potvrzených dinosauřích bojů
na život a na smrt existuje jen velmi málo. Souboje
mezi alosaury a stegosaury ale patří mezi ty úplně
nejlépe zdokumentované. Stegosauři se totiž dokázali skvěle bránit a až devadesáticentimetrovými
bodci na konci ocasu rozdávat často smrtící rány,“
vysvětluje paleontolog Dinosaurie Štěpán Pícha.
Alosaurus Ali je přes deset metrů dlouhý, až dvě
tuny vážící predátor, který žil před 154 až 150 miliony let a při lovu dosahoval rychlosti až 40 kilometrů v hodině. Aliho kostra vystavená v Dinosaurii
pochází z amerického Wyomingu. Zrestaurována a
zkompletována byla ve Francii. „Kostra našeho alosaura Aliho je z více než 70 procent originální. Fantasticky zachovalá je především jeho lebka a zuby,“
doplňuje Štěpán Pícha.
 Dinosauria Museum Prague |  -red-

Nová tvář
tuchoměřické školy
edagogický sbor naší základní školy posílí od září nová paní učitelka. Studentka a
brzy absolventka pedagogické fakulty Tereza
Frolíková bude naše děti učit přírodovědu, prvouku a vlastivědu. Sportovně založená mladá
žena, která je kromě jiného lektorkou plavání,
bude do Tuchoměřic dojíždět z Dobrovíze. Jí
i celému osazenstvu naší školy přejeme skvělý
start do nového školního roku.
 -red-

Červencoví jubilanti
Hana Ptáčková		

85 let

Josef Horák		

75 let

Zbyněk Procházka

70 let

Viliam Vöröš		

70 let

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

6 www.outuchomerice.cz

Letní kino
polupráce firmy UPS, TJ Sokol a dobrovolnické skupinou BaZuKa přineslo své ovoce
v podobě dvou letních promítání.
Prvním filmem byla sportovní komedie „Vyšehrad: Fylm “, kterou mohli diváci shlédnout
v prostorách školního amfiteátru. Na film dorazila bezmála stovka nadšenců, kteří si mohli
dát vychlazené pivo nebo limonádu a vychutnat si tak promítání pod hvězdami. Touto cestou děkujeme i ZŠ Tuchoměřice, za možnost
použití toalet.
Další promítání nás čeká 27.8., kdy se může-

te společně s námi podívat na volné pokračování úspěšné komedie „Po čem muži touží 2“,
v hlavní roli Jiří Langmajer a Anna Polívková.
Film bude možné shlédnout opět v prostorách
nad školou.
Touto cestou děkujeme hlavnímu sponzorovi společnosti UPS, která projekt finančně
podpořila. Velké díky patří i Báře Boulové a
Petrovi Hejrovi, kteří se o celou projekci postarali.
 |  Zuzana Škvorová
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ΔƶǤǺΠǎȐǄǎࡵࡴ?ǆैȒƶǊǎǲ

eȝǄǡȀǹǑȒǤǄǎेǆǦȓǴȀࡼैࡶࡴࡶࡵऺΔΛǊƶǺȀहࡶࡻुࡼुࡶࡴࡶࡵे
ŚůĞĚĄĚŽƐǀĠŚŽƚǉŵƵŬŽůĞŐǇŶĂŶĄƐůĞĚƵũşĐşƉŽǌŝĐĞ͗
ȨǌǠȈ͘ȏǋ͗࢜ߞߝȨǌǠȈ͏࣐XȨǺǠȊȖȳǷȖǠȖǙǥȩȣȖȊȳȣȦǌǚǺȏȖ͟ȐȖȩȰǺȐǠǺ͑ǺǠȳǌȊȐǧȩȰǋȐȖ͑ǤȐǥǚǤȐ࢜͘

࣏ȏǺȐߠȨǌǠȈ͘ȏǋ͗

z 08/22

T

INZERCE

8 www.outuchomerice.cz

