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Další fotografie a rozhovor s hráči najdete na straně 6.

Povedlo se! Postupujeme!
arní část sezony Okresního přeboru režírovalo naše Áčko, které poskočilo až
na nejvyšší příčku. Trenér Jiří Jeslínek vedl
své svěřence k postupu do krajské soutěže
(1.B třída) a povedlo se ! Taktika, fotbalová kvalita, vhodné doplnění týmu a hlavně
výkony na hřišti nám zajistily zisk 62 bodů
a 5 bodový náskok před druhým v tabulce.
Jak trenér, tak i tým, funkcionáři a dobrovolníci zaslouží za svou práci a nasazení
uznání, respekt a poděkování. Hráči společně s fanoušky oslavili úspěšný ročník
po posledním zápase se skvělou kulisou,
a to přímo v den fotbalových oslav (70 let
fotbalu ve vesnici) v sobotu 18. června.
Cílem pro léto bude udržet vítězný tým v
žlutočerných dresech a nalézt vhodné hráče k doplnění, pro sezonu 2022/23 ( již v
krajské soutěži).
Úspěšným seniorům skvěle sekundovali i hráči družstva starších žáků (U15). V
posledním zápase museli vybojovat bod,

aby taktéž zvítězili v celookresní soutěži.
Nehleděli na zranění i jiné nepřízně a zápas vyhráli. Pro klub z malé vesnice, který
se utkává i s mnohem většími městy, je zisk
žákovského titulu v této konkurenci obrovským úspěchem, který jsme tady v no-

vodobé historii mládežnické kopané ještě
neměli.
Mistři (starší i mladí) gratulujeme!
 Georgi Bidenko |  Oskar Baschiera

Výsledky “A-tým” (Okresní přebor):
TJ Štěchovice - TJ Sokol Tuchoměřice 0:2 (0:1)
TJ Sokol Tuchoměřice - FK Zbuzany B 3:1 (1:1)
TJ Sokol Choteč - TJ Sokol Tuchoměřice 0:6 (0:2)
TJ Sokol Tuchoměřice - TJ Hostivice 7:0 (5:0)
www.outuchomerice.cz
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OBECNÍ ÚŘAD

Prázdniny na půdě

en, kdy přinesou děti vysvědčení, neznamená uzavření naší školy na dva měsíce.
Naopak, nepřítomnost dětí využijeme k práci
na půdě. Nechali jsem udělat kontrolu střešní
konstrukce a výsledek nás nepotěšil. Největším
problémem je napadení dřevokazným hmyzem,
červotočem a tesaříkem krovovým. Sanace je nutná, aby se dřevokazný hmyz více nešířil a dále se
nesnižovala statická nosnost trámů. Na základě
tohoto zjištění vybrali zastupitelé nabídku od
společnosti CHYTRÉ STŘECHY, která provede celoplošný likvidační a ochranný nástřik a

nepřehlédněte

v místech s vysokou mírou ohrožení dřeva tlakovou injektáž chemickými přípravky za účelem
likvidace dřevokazného hmyzu, plísní a následné
dlouhodobé ochrany dřevěné konstrukce před
zpětným napadením. Veškeré práce musí být provedeny právě o prázdninách v nepřítomnosti dětí.
Napilno budeme mít i ve školce. Prázdninový provoz využijeme k opravám poškozeného a
prošlapaného PVC v šatnách a spojovacích chodbách. Zároveň budou opraveny kanálové šachty,
které jsou pod podlahovou krytinou.

• Obecní úřad bude v pondělí 4.7. pro
veřejnost uzavřen. V dalších týdnech
letních prázdnin bude fungovat bez
omezení.
• Během července a srpna se budou
popelnice vyvážet každý týden.

 -red-

 Martin Růžička, místostarosta obce

Požár v centru Tuchoměřic
est jednotek hasičů se k nám sjelo v úterý 7.
června k požáru rodinného domu. Minutu
po desáté hodině dopolední přijali hasiči na tísňové lince volání o pomoc z Tuchoměřic. Požár zachvátil dům stojící vedle obecního úřadu. Během
několika málo minut dorazili na místo policisté a
za nimi jako první hasiči z letiště a ze Středokluk.
Hodinu bylo centrum Tuchoměřic zcela uzavřeno. „Škoda je vyčíslena na čtyři miliony korun,
příčinou požáru byla technická závada na elektrokole,“ upřesnila mluvčí středočeských hasičů
Tereza Fliegerová. Nikomu se naštěstí nic nestalo,
rodina včas utekla a našla pomoc na obecním úřadě. „Veliké poděkování patřím všem obyvatelům
Tuchoměřic, kteří během pár chvil pomohli s
tím nejdůležitějším pro malého chlapce – pleny,
lahvičku na pití, sunar, oblečení. Chceme všem
moc za obec poděkovat,“ řekl místostarosta Martin Růžička redaktorům Kladenského deníku,
kteří dorazili také na místo. Rodina dostala následně od obyvatel Tuchoměřic několik nabídek
na ubytování. Rozhodla se využít tu od tuchoměřického kláštera. Právně v něm najdou dočasně
novou střechu nad hlavou.
 |  Ondřej Kubala

Ze zastupitelstva
astupitelé na svém červnovém zasedání
schválili závěrečný účet obce za rok 2021
a rovněž účetní uzávěrku obce, školy a školky.
Všichni přítomní zastupitelé také zvedli ruku pro
návrh smlouvy, na základě které Tuchoměřice a
Kněževes společně vyberou provozovatele kanalizačního systému a čistírny odpadních vod.
Jednalo se také o vybudování splaškové kanalizace v lokalitě u hřiště. Zastupitelé schválili ceno-
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vou nabídku, stavět by se mělo začít už o prázdninách.
Zastupitelé zvedli ruce i pro likvidaci dřevokazného hmyzu a sanaci střešní konstrukce ve škole.
Specializovaná firma ji provede během léta. Jednalo se také o rekreačním a oddychovém areálu.
Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku na projektování a vyřízení stavebního povolení. Jedná
se o projekt, který vznikne na konci obce, podél

potoka před křižovatkou ulice Za Kostelem a Ke
Statenicím. Součástí bude přírodní koupací biotop, workout hřiště, pumtrack dráha, a případně také beach volejbalový kurt. Pokud vše půjde
dobře, za rok by mohlo být stavební povolení.
 -red Martin Růžička

DOPRAVA
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Úprava obytné zóny V Zahrádkách a v Příkré, pozor na přednosti
druhé polovině června prošlo mírnou
proměnou dopravní značení obytné zóny
v ulici V Zahrádkách, tak aby bylo v souladu s
předpisy. Nově se obytná zóna rozšířila i do ulice Příkré a na výjezdu ze zóny budou postupně podle předpisů osazeny zpomalovací prahy.
Maximální povolená rychlost v obytné zóně je
20 km/h, protože jde o místo, kde si mohou
hrát na ulici i děti a kde se mohou chodci pohybovat po vozovce. Při výjezdu z obytné zóny
dává řidič přednost všem ostatním. Samotní
obyvatelé této části Tuchoměřic nás upozornili na nejasnosti v přednostech především na
křižovatce ulic V Zahrádkách a Potoční. Někteří řidiči tu dávají přednost zprava, anebo si
ji v horším případě vynucují. V tomto případě
však přednost zprava neplatí. Řidič, který vyjíždí z obytné zóny, musí dát přednost všem
ostatním.
 |  Ondřej Kubala

Středočeský kraj zdražil autobus
pro seniory
polovině června se změnil tarif Pražské
integrované dopravy a přinesl překvapení
pro seniory nad 70 let. Dosud mohli cestovat
v Praze i ve Středočeském kraji integrovanými autobusy zdarma. Nově musí platit mimo
Prahu poloviční jízdné stejně jako děti nebo senioři ve věku 65-70 let. V Praze budou i nadále
cestovat zdarma. Za jízdenku do Prahy tak nově
platí všichni cestující starší 65 let 7 Kč. Změna
přinesla komplikace hlavně v prvních dnech,
kdy řidiči požadovali po starších cestujících zaplacení jízdenky, ale ti o změně neměli tušení.
„Bezplatná přeprava pro seniory nad 70 let byla
nesystémová, v sousedních krajích nebyla zavedena. Při současných mezikrajských přesazích by

tak logicky nastal problém při odbavení těchto
cestujících. Navíc platila pouze v autobusech, ve
vlacích si cestující museli zakoupit jízdní doklad. Cena, kterou nově cestující v této kategorii
zaplatí, rozhodně není enormně vysoká, jelikož
si mohou zakoupit časové kupóny, po kterých navíc evidujeme rostoucí poptávku,“ řekl Tuchoměřickému zpravodaji Josef Holek z tiskového
oddělení Středočeského kraje. Pokud senior
cestuje autobusem 312 jen občas, je výhodná
jednorázová jízdenka za 7 kč. Pro pravidelné
cesty se vyplatí už zvážit nákup kuponu na Lítačku. Za ten měsíční pro první pásmo zaplatí
senioři 187 Kč, za čtvrtletní 475 Kč a za roční
 Ondřej Kubala
1781 Kč.

Vylepšená pěší
cesta k dálnici
Jen málo míst je v Tuchoměřicích pro pěší tak
nepříjemných, jako je cesta od křižovatky U
Dvora směrem pod dálniční most u Kněževsi.
Úzké a nepřehledné místo s velkým provozem
aut. Právě zde se teď projektuje nový chodník
společně s kompletní proměnou křižovatky U
Dvora. Než se ho však podaří schválit a vybudovat, postavili jsme podél silnice novou zpevněnou cestu pro chodce. Zatím jsme ji mohli
udělat jen tam, kde to dovolily pozemkové
poměry, i přesto však dělá místo výrazně bezpečnějším.
 Ondřej Kubala

Prázdninový jízdní řád začne výlukou, 312 pojede na Veleslavín
koncem školního roku začnou platit na
autobusových linkách z Tuchoměřic také
tradiční prázdninové jízdní řády. Linka
312 pojede v ranní špičce v červenci a v srpnu
v intervalu 20 minut a odpoledne v intervalu
30 minut. Hned první červencový týden však
zasáhne do provozu linky 312 výluka. Od 2. do
5. července bude zcela uzavřena Horoměřická
ulice mezi Jenerálkou a Bořislavkou. Linka 312

tak pojede z Tuchoměřic na Nádraží Veleslavín. Zastaví cestou na Přední Kopanině, ale
Nebušicím se vyhne. Mimořádně bude mít
také zastávku v Divoké Šárce. Na Veleslavíně
nenajdete tuchoměřický autobus na klasickém
autobusovém nádraží, ale v menším obratišti
autobusů za křižovatkou v ulici Vokovická, odkud odjíždějí příměstské autobusy do Slaného
 Ondřej Kubala
a Loun.
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ŠKOLY

Pohodový tep
středoklucké školy
Několik tuchoměřických páťáků bude od příštího školního roku dojíždět do středoklucké
základní školy. Podrobně jsme se tématu věnovali v květnovém vydání zpravodaje. Podle ředitele školy Martina Molčíka čeká na děti školní rok nabitý nejen učením, ale také třeba výlety a
moderními technologiemi.
Co je největší devizou středoklucké školy, na co jste pyšný?
Jsem na místní škole prvním rokem. Zatím
jsem měl možnost se s mnoha věcmi seznámit a také už trochu poznat „tep“ naší školy.
A to je, myslím, jedna z našich velkých deviz. Život tady plyne jiným tempem, než na
městských školách, a to je skvělé. V dnešní
uspěchané době s potěšením sleduji spokojené děti, které jdou do školy s úsměvem, mají
čas se pozdravit, popovídat si a spěchat musí
maximálně na autobus. Taková atmosféra
však nevznikne všude. Je za tím veliká práce
všech učitelů a dalších pracovníků školy, kteří
toto příjemné a bezkonfliktní klima vytvářejí
a nastavují. Za to jim patří mé veliké uznání.

vyučuje od sedmého ročníku po dvou hodinách týdně. Jazyková výuka je podporována i studijními výjezdy do zahraničí, v
minulosti převážně do Anglie. V posledních
dvou letech se však výjezdy neuskutečnily
a v současné době se rozhodujeme, zda pro
příští školní rok studijní pobyt uskutečnit.
Výuku angličtiny se u nejmenších dětí snažíme podpořit i nabídkou školního kroužku.

Jak jsou vaše děti úspěšné při přijímačkách na střední školy?
Každoročně se naprostá většina našich dětí
dostane na své vybrané střední školy. Ani
v letošním roce tomu není jinak. V tomto ohledu vnímám jako naprosto klíčové,
aby si žáci byli schopni vybrat takové školy, které odpovídají jejich zájmům, ale i jejich možnostem, a to se na naší škole daří.

Škola aktuálně hledá pedagoga na druhý
stupeň, je těžké přivést do Středokluk
dobré učitele?
Z mého pohledu je obtížné učitele vůbec sehnat. Jsme sice škola, která leží vlastně téměř
na hranici hlavního města, ale pro učitele
žijící v Praze je to už zřejmě daleko a z ruky.
A tak asi raději volí bližší školy v Praze, kde
je také výrazně větší výběr. A to i přesto, že
obec má pro případné zájemce k dispozici i dva byty. My se tak nakonec musíme
spoléhat hlavně na místní učitele, kterých
je ve škole více než polovina. Jejich zásoba
však zdá se dochází a pro školu to může být
do budoucna vážný problém, i s ohledem
na plánované navyšování počtu tříd i dětí.

Jaké jazyky se žáci ve škole učí?
Ve škole se dlouhodobě vyučují dva cizí jazyky. Hlavním cizím jazykem je angličtina,
která se od letošního školního roku vyučuje již od první třídy. Na druhém stupni
žákům přibývá německý jazyk, který se

Plánujete na další školní rok nějaké
novinky?
Největší novinkou pro nás pro všechny je získání nové budovy pro potřeby školy, a tedy
přesun tříd prvního stupně do nového (škola
bude mít nově k dispozici budovu po někdejší

střední odborné škole – pozn.red.). To je pro
nás tak veliká organizační akce, že nás bude
zaměstnávat nejen o prázdninách, ale i v průběhu příštího školního roku. Chceme také
podpořit výjezdy tříd na školní akce. Pro obě
šesté třídy je již naplánován zářijový výjezd na
adaptační kurz a v zimě chceme rozšířit nabídku lyžařských kurzů pro všechny žáky druhého stupně. Rádi bychom se také vrátili zpět k
některým tradičním školním akcím, které se
v minulých dvou letech nemohly uskutečnit.
Jak je škola vybavená po technické
stránce?
Škola je po technické stránce velice dobře
vybavena. Téměř ve všech třídách jsou interaktivní tabule nebo dotykové displeje nahrazující tabuli. Žáci mají k dispozici moderní
učebnu vybavenou 26 kvalitními notebooky.
V minulém roce jsme nakoupili 35 žákovských iPadů, které si mohou učitelé přenášet
pro potřeby výuky do libovolné třídy. Škola
používá elektronickou žákovskou knížku i
elektronickou třídní knihu a pro potřeby
výuky nebo distanční výuky využívá Teamsy
od Microsoftu. Škola je schopna poskytnout
na případnou distanční výuku přibližně 15
notebooků dětem, které potřebné vybavení
doma nemají. Navíc máme od letošního roku
i nově vybavenou přírodovědnou učebnu.
 Kateřina Kubalová

Základní škola Středokluky v číslech
apacita školy je ke konci června 230 dětí.
Od příštího školního roku se ale pravděpodobně navýší na 270. Od 1. září 2023
chtějí Středokluky kapacitu navýšit na 300.
Největší slabinou školy je podle starosty Středokluk Jaroslava Paznochta její roztříštěnost.
„Máme 2 učebny v Kněževsi, 6 učeben v č.p.
82 (druhý stupeň), 3 učebny nad obecním
úřadem, které nyní stěhujeme do nové budo-
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vy v areálu, kterému říkáme „Kubrovka“, kde
je 8 plnohodnotných tříd a 2 malé učebny.
V tomto areálu je také školní kuchyně a vedle
tělocvična.
V součtu se jedná o 21 učeben, které ale pro
plnohodnotný provoz 18 tříd a 4 tříd družiny
nestačí. Bohužel výstavba celé nové budovy
vzhledem k ekonomické situaci nejspíše brzy
nehrozí. Maximální kapacita nynějších bu-

dov včetně zapůjčené budovy střední školy
od Středočeského kraje je 450 žáků. Navyšovat budeme dle potřeby. Minimální počet
dětí ve třídě bez dodatečných příspěvků obcí
je 17 dětí, přičemž musíme mít dostatečný
počet učitelů.“ Do školy obec v posledním
volebním období investovala bezmála 7 milionů korun.
 Kateřina Kubalová

ŠKOLY

z 06-07/22
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TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY!

ávěr školního roku jsme si zpestřili polodenním výletem lesní cestou ke sv. Julianě.
MDD jsme oslavili různými soutěžemi a hrami
na školní zahradě. Děti ze třídy Rybičky si užily
spaní přes noc ve školce. Odpoledne paní učitelky
připravily pro děti úkoly, které děti s nadšením
plnily cestou na Dýnoviště. Svou odvahu prokazovaly noční bojovkou - ve tmě s baterkou procházely prostorami školky.
Děkujeme našim kuchařkám za výbornou
večeři a rodičům za donesené výborné dezerty,
spoustu ovoce a zeleniny. Děti spaly s plnými bříšky spokojeně celou noc.
Začátkem června se konala rozlučka s předško-

láky. Děti s písničkou vycestovaly do světa. Paní
ředitelka děti pasovala na budoucí školáky, byly
jim předány knihy pro začínající čtenáře a pamětní listina.
Po covidové pauze jsme konečně mohli uskutečnit celodenní výlet do ZOO Chleby. Odtud
jsme se přesunuli autobusem do Poděbrad, kde
na nás čekal parník, na kterém jsme se během
plavby naobědvali. Po obědě jsme se ještě stihli
projít a prohlédnout lázeňskou kolonádu s fontánou a rozkvetlou zahradou. Počasí nám přálo a
děti byly z výletu nadšené.
Přejeme všem krásné prázdniny
 MŠ Tuchoměřice |  Kolektiv učitelek MŚ

22. června se s naší základní školou rozloučili žáci páté třídy. Na tradiční rozlučku si přichystali fenomenální
představení, kde kromě jiného zazněla autorská parodie na Erbenovu Polednici. Letošní páťáci se letos navíc
vytáhli i svými studijními úspěchy – 5 dětí půjde po prázdninách na víceleté gymnázium. Celé třídě přejeme
mnoho úspěchů do dalších let!
 Kateřina Kubalová

Exotická zvířata na dosah ruky měli na konci
školního roku naši školáci. Na celodenní výlet totiž
jeli na safari do Dvora Králové nad Labem. Poslední týdny před prázdninami si kromě toho užili
také sportovní den, tradiční pochod na Juliánu
a spoustu dalších skvělých akcí. Teď už děti i celý
pedagogický sbor čeká zasloužený odpočinek.
 ZŠ Tuchoměřice
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ŽIVOT V OBCI

Chceme tvořit tuchoměřickou fotbalovou historii

Jedním z veteránů, který nastupuje s kapitánskou páskou a je usazen nejen na soupisce, ale i v Tuchoměřicích, je Adam Rovný (37). Společně s ním jsme prohodili pár slov i s nekompromisním střelcem Edisem Šahinim (24), který vyhrál s 42 góly
krále střelců soutěže. Třetí do party je místní rodák Lukáš “Vegi” Vegricht (24), jeden z motorů ofenzivy, který vždy vymyslel
kulišárnu, jak soupeře zlomit a s 25 góly je 3. nejlepší v celé soutěži.
Pánové, jste vítězové, jak to chutná?
Adam: Dokonale. Největší radost mi udělal
hlavně poslední zápas, kde jsme se sešli všichni,
kteří mají rádi tuchoměřický fotbal a společně
jsme oslavili 70 let fotbalu ve velkém stylu.
Edis: Nikdy jsem žádný titul nevyhrál, takže je
to bomba. V zimě jsme si řekli, že je to náš hlavní cíl a dojdeme si pro něj. Je úžasné, že se nám
to povedlo a ještě s tak jednoznačnými výsledky.
Vegi: Ano, jak říkají kluci, je to skvělý pocit.
Chtěli jsme titul a jsem za celý tým rád, že ho
máme.
Co považujete za nejdůležitější, že se to
povedlo?
Adam: Že nám to vždycky slušelo v krásně vy-

zleva: Lukáš Vegricht, Adam Rovný, Edis Šahini

praných dresech od Zuzky Hejrové, čímž bych
jí chtěl moc poděkovat za to, jak se o nás perfektně stará. Úspěch by nebyl možný bez skvělého zázemí a vedení Sokola.
Edis: Výborná parta, to bylo to naprosto nejdůležitější. Po každém domácím zápase jsme to
rozebrali v hospodě u piva. Potom taky určitě
touha celého týmu vyhrát, zdraví a forma všech
klíčových hráčů základní sestavy.
Vegi: Výborná parta a fanoušci, kteří nás podporovali na každém zápase.
Máte v plánu bojovat za náš tým i příští
rok?
Adam: Zahrát si další sezonu s tak skvělým týmem, který se tady teď sešel, mě hodně motivu-

je. Takže, dá-li bůh, tak jo.
Edis: Jednoznačně, titulem v Okresním přeboru to rozhodně nekončí. Chceme tady tvořit
tuchoměřickou historii.
Vegi: Ještě nevím, jaké přijdou nabídky po tak
povedené sezóně (smích), ale určitě bych rád
zůstal.
Jak budete trávit léto?
Adam: V klidu s fotbalem.
Edis: Nějaký letní turnájek proběhne, ale to je
spíš o zábavě než o fotbale. Pak si odpočineme a
vlítneme do I.B třídy jak uragán!
Vegi: Léto proběhne v klidu, někde na pláži u
baru, a pak už se zase budu připravovat na další
sezónu.
 Oskar Baschiera

 Georgi Bidenko

názor zastupitele

Potřebujeme v Tuchoměřicích devítiletku?
Tuchoměřická škola byla postavena v roce 1843 a tehdy do ní chodilo
90 dětí. Začátkem 60. let navštěvovalo 5 ročníků ve dvojtřídce asi 100
dětí. V letech 1988 – 2003 byla situace se školou komplikovaná (potřeba rekonstrukce budovy, personální obsazení). Došlo k výraznému
snížení počtu žáků i kvality výuky. Od roku 2010 se situace pomalu
zlepšuje. V současnosti je zajištěna výuka na celém prvním stupni.
Nyní je šance vybudovat druhý stupeň a zajistit dětem kompletní základní vzdělání v Tuchoměřicích. Není v pořádku, aby naši spoluobčané
museli chybějící devítiletku složitě řešit účelovou změnou místa trvalého pobytu nebo hledáním školky a školy jinde.
Nově narozených dětí je v obci mezi deseti a dvaceti ročně, ale je třeba počítat i s dětmi, které se sem s rodiči teprve přistěhují. Vzhledem k
rozvojovým územím Tuchoměřic naroste v blízké budoucnosti počet
o vyšší desítky, možná i o stovku školáků.
Obec má v centru pozemky, kde lze školu postavit. Nová škola by
odstranila problém nepříznivé polohy současné budovy u hlavní silni-

ce. Došlo by k zásadnímu zlepšení provozně technických parametrů,
snížení spotřeby energií, zlepšení osvětlení, větrání...
Spolu s plánováním stavby školy je třeba řešit i uvažovanou stavbu
sportovní haly, koordinovat vzájemné logické propojení obou budov a
celkový urbanismus centra obce.
Jaké budou přínosy devítiletky? Všechny tuchoměřické děti se lépe
vzájemně poznají, dojdou do školy pěšky a rodiče je nebudou muset
vozit. Nebude třeba řešit problém, kam přejít na 2. stupeň. Pokud budou děti chodit v Tuchoměřicích do školy, budou zde navštěvovat i
mimoškolní aktivity, které jsou obci již dnes na vysoké úrovni (sport,
umělecké kroužky).
Výstavba nové školy a její provoz bude samozřejmě klást vyšší nároky
na vedení školy i obce, ale jsem přesvědčen, že uvedené přínosy pro
naše obecní společenství jednoznačně převažují.

 Ing. Martin Hlaváč, zastupitel
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Povoláním Paleontolog

Už bezmála rok máme v Tuchoměřicích muzeum napěchované ojedinělými exponáty dávno vyhynulých tvorů – Dinosauria
Museum Prague. Pokud jste se do něj vypravili, možná jste se potkali s usměvavým paleontologem Štěpánem Píchou. My
jsme mu položili pár otázek.
Být paleontologem je snem skoro každého
kluka, jak jste se k tomu dostal Vy?
Musím říct, že poměrně složitě. Na rozdíl od
většiny paleontologů, které fascinovali dinosauři od dětství, jsem byl totiž dlouho spíš na
broučky. Chtěl jsem být entomologem a k
dinosaurům jsem se dostal až na vysoké škole.
Jak se vlastně člověk stane paleontologem,
co musí vystudovat?
Určitě to není tak, že nastoupíte na vysokou
školu a řeknete, že chcete studovat dinosaury.
Paleontologii je možné studovat třeba v Praze
na Přírodovědecké fakultě. Nejprve ale musíte
projít obecnou geologií nebo geobiologií, kterou jsem studoval já. No a potom teprve můžete studovat paleontologii. V Čechách navíc
není moc materiálu, na kterém by bylo možné
dinosaury studovat. Kosti, které se tu našly, bychom spočítali na prstech od jedné ruky, navíc
pěkná je jen jedna z nich. Pak ještě máme jeden
zub z Brna (smích). No a ke studiu potřebujete
mít studijní materiál. Většinou to tedy funguje
tak, že si lidé udělají jméno na něčem jiném a
pak se k dinosaurům vrátí. Já původně nejsem
dinosaurolog, mou specializací byli vymřelí nosorožci. Samozřejmě nejlepší je odjet studovat
přímo do nějakého státu, který dinosaury má, v
Evropě je to třeba Německo nebo Portugalsko.
Pro nás laiky je paleontolog dobrodruh s
lopatou a štětečkem, který někde v poušti
vykopává kosti. Jak je to doopravdy?
Práce v terénu je spíš jen za odměnu (smích).
Já třeba do terénu chodím jen ve svém volném čase. Většinou paleontologové tráví dny
u počítače. Čtou a píší odborné texty, případně v muzeu přeměřují fosilie a opravdu
to není moc akční. To, co jste popsala, je spíš
práce nějakého hledače fosilií, který nemusí
být paleontolog a většina z nich ani není. Tím
je nechci nijak shazovat. Já do terénu chodím
moc rád a tito lidé mají neuvěřitelně hluboké
znalosti, kolikrát lepší než paleontologové.
Jak těžké je najít dinosauří kosti?
Jak už jsem říkal, u nás je to prakticky nemožné, ale jsou země, kde jich je hromada. Tam
je to potom jen záležitost peněz. Vlastníci
pozemků, kde dinosauři jsou, vás pochopitelně nenechají kopat zadarmo. Lidé, kteří
se vykopáváním dinosaurů živí, jsou často
velmi tajnůstkářští a naleziště neradi prozrazují. Nicméně díky nim teď máme třeba
Diplodoca Dianu, která je z 92 % kompletní – to je něco naprosto neuvěřitelného. Takových koster na světě opravdu moc není.

Jak vlastně vypadá dinosauří kostra, když
ji nějaký hledač objeví?
No, rozhodně ne jako v úvodní scéně z Jurského parku, kde je ten dinosaurus celý a krásně
poskládaný. Většinou jste strašně šťastná, když
najdete dvě kosti od jednoho dinosaura u sebe.
Běžně jsou to skrumáže. Kosti leží přes sebe,
jsou zlámané nebo rozdrcené. Je to většinou
směs jedinců. A fakt se nepoužívá štěteček
(smích). Kosti jsou v pevné hornině, takže potřebujete kladivo, majzlík, páčidlo a krumpáč.

Proč jsou vlastně dinosauři stále takovým
lákadlem?
Dinosauři jsou takový svatý grál paleontologie. Mají velký popularizační potenciál – jsou
krásní, velcí a dobře se o nich píše. Na druhou
stranu paleontologie jako taková se točí kolem
datování sedimentů a na dinosaurech opravdu
nestojí. Daleko zásadnější jsou mikrofosílie,
nebo třeba amonité – mořští hlavonožci v zatočených schránkách. Dinosauři jsou jen taková
okrajová skupina.

Tak nějak vypadali i dinosauři, které jsou
dnes v Dinosaurii?
Přesně tak. Exempláře, které tu vystavujeme,
vykopali v USA. Pak připluly lodí do Francie,
kde se jich ujala specializovaná firma. Nejdřív
bylo potřeba rozbruskou rozřezat sarkofágy,
nebo jak se říká bundičky, ze sádry a obvazů, a
pak z hromady horniny vypreparovat jednotlivé kosti. Ta preparace je mimochodem opravdu titěrná. Používá se na ni nástroj podobný
zubní vrtačce, kterým se hornina po malých
kousíčcích odlamuje pryč. Kosti jsou často
hodně polámané a musí se lepit – třeba v našem triceratopsovi je asi 60 kilo sekundového
lepidla.

Co na dinosaurech nejvíc zajímá Vás
osobně?
Jednoznačně dinosauří růst a jejich stáří. Dříve
měla věda za to, že byli dlouhověcí. Teď se ale
ví, že býložravci žili kolem 50 let a masožravci
ještě méně - třeba největší tyranosaurus na světě uhynul ve 27 letech. Velkou záhadou je tedy
to, jak za tak relativně krátkou dobu dokázali
dorůst do tak obrovské velikosti. U některých
býložravců se prokázalo, že byli schopní během
jednoho roku zdvojnásobit svou velikost a to
jen z rostlinné stravy. Je to fascinující.

Aktuálně je v kinech další film z dinosauří
ságy. Jak moc oblíbené bijáky odpovídají
realitě?
Rozhodně nejlepší je to v prvním Jurském parku z roku 1993, na kterém je vidět, že autoři
konzultovali s paleontology. Jsou v něm samozřejmě nepřesnosti poplatné filmovému zpracování, už třeba jen název je zavádějící - většina
dinosaurů, kteří se ve filmu objevují, nepochází z období Jury, ale z Křídy. S každým dalším
dílem dinosauří ságy odbornost uvadá. Třeba
ve třetím díle už se dinosauři ani nechovají jako
zvířata, ale jako monstra, která honí lidi. Dinosaurus byl zvíře jako každé jiné, šlo mu o to se
najíst a rozmnožit, určitě by nepotřeboval pronásledovat lidi. Anatomicky nejsou dinosauři
ve filmech zobrazeni špatně, ale jejich chování
je nereálné.

 Kateřina Kubalová
 Soukromý archiv Štěpána Píchy

Nález tisícileté fosilie v Maroku byl nezapomenutelný zážitek.

Kolik toho věda vlastně ví o dinosaurech?
Dá se z fosilií ještě vyčíst něco nového?
Určitě ano, já sám jsem překvapen, kolik toho
ještě fosilie skrývají. O některých dinosaurech
toho víme opravdu hodně – to je třeba případ
tyranosaura, o některých víme velmi málo a
jsou i případy, kde nevíme vlastně vůbec nic.
Ale i u zmiňovaného tyranosaura, který je
opravdu hodně prozkoumaný a víme toho
dost, stále není jasné, jak byl ve skutečnosti barevný.
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Hurá léto

V tuchoměřickém Husově sboru se v
červnu konaly hned dvě akce. První z
nich připomněla někdejšího duchovního
Luboše Svobodu, na kterého zavzpomínala
i jeho manželka Jana s dcerou. Divadelní
představení Svoboda !!! mělo velký úspěch.
Živo bylo v kostele i o týden později během
Noci kostelů. Mladí kytaristé hráli a zpívali a
diváci se k nim nadšeně přidávali.
 Lucie Skalská |  -red-

éměř 120 dětí si našlo v neděli 19.6. cestu na hřiště TJ Sokol, kde se konala akce,
která je takovou náhradou za oslavu Dne dětí
a také určitým vítáním léta. Akce Hurá léto se
nesla v duchu úsměvů a zábavy a nemohla to
zhatit ani vysoká teplota, která v ten den dosáhla 37°C. Naší spásou byli rozhodně hasiči ze
Středokluk, kteří nás skrápěli proudy vody, což
působilo příjemně a ještě u toho byla ohromná
legrace. Děti si kromě soutěží mohly zkusit skákací hrad, bungee running a také rodeo jízdu
na elektrickém býkovi. V rámci programu na
děti čekala zmrzlina, pití, cukrová vata a slad-

kosti, které jsme mohli pořídit díky našim dárcům, jako jsou: OÚ Tuchoměřice, společnost
Servind, společnost Akrop, Potraviny Tuchoměřice, TJ Sokol Tuchoměřice, manželé Valešovi, pan Brix a firma Bombus. Obrovské díky
však patří především našim pomocníkům,
kteří na stanovištích protrpěli skutečně horké
chvilky a bez nichž by se naše akce nemohly
konat. Všem přejeme krásné prázdniny, buďte
na sebe opatrní a my si pro Vás připravíme super Pohádkový les, který se koná 27.8. v našem
tuchoměřickém lese.
 |  Ba-Zu-Ka
inzerce

ZŠ Středokluky přijme pro příští školní rok 2022/2023 vychovatelku do školní družiny na částečný
úvazek. Požadujeme: Minimálně středoškolské vzdělání, Komunikativnost a chuť do práce, Vstřícný
přístup k dětem
Nabízíme:
Dobré platové podmínky, Možnost získání osobního ohodnocení za aktivní přístup, Přátelský a
vstřícný kolektiv, Benefity ve formě příspěvků na obědy a penzijní připojištěni
Více informací na www.zsstredokluky.cz nebo na tel. 724315242

Červnoví
oslavenci
Harry Müller		

75 let

Filip Hataljak		

95 let

Oběma jubilantům gratulujeme a
přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
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Pouť ve znamení
kultury
neděli 12. června se uskutečnila již tradiční
Pouť sv. Víta a den otevřených dveří kláštera.
Vše začalo slavnostní mší ve farním kostele, který nese jméno tohoto patrona. Bohatý kulturní
program, který byl rozprostřen mezi oběma patry
v Sýpce, nádvořím a atriem kláštera, odstartovala
komentovaná prohlídka kláštera.
Během odpoledne se na všech pódiích postupně
představily děti z kroužků spolku Tušení.
V 1. patře Sýpky byla k vidění výstava výtvarných
prací z Machových proužků, keramické objekty z
kroužku Krásná hlína a ručně vyráběné panenky
z kroužku Bambola. Ve stejném prostoru zahráli a
zazpívali mladí klavíristé, kytaristé a hudební uskupení HRRR ze sousedních Statenic.
V atriu kláštera zahrála cimbálová muzika Dubinka, se kterou jsme se přenesli do lašských kopců.
Podvečer se hudebně uzavřel skvělým kytarovým
duem Anežky Matouškové a Honzy Báry. Naléhavá
jemnost, krásné hlasy, citlivé aranže a neuvěřitelné
napojení obou protagonistů na sebe bylo dechberoucím zážitkem.
Hudební vstupy se střídaly s tanečními. Měli
jsme možnost shlédnout um nejmenších tanečnic a
tanečníků, kteří diváky odzbrojovali svou roztomilostí, spontaneitou a energií. Větší slečny nám představily nápadité choreografie baletní i ze současného
tance.

Vrcholem odpoledne bylo vystoupení profesionální skupiny - absolventů Konzervatoře Duncan
Centre - SPOLK „S dovolením“ inspirované čekáním ve frontě na koupaliště.
Po celý čas poutě bylo k dispozici občerstvení s
již tradičními slovenskými brynzovými haluškami,
sladkými palačinkami, které doplnila letošní novinka v podobě ukrajinského tradičního jídla – boršče.
Během celého odpoledne byly na nádvoří pro děti
přichystány dílny keramická a vědecká, byl k dispozici skákací hrad a příjemné posezení na zrenovovaném vnitřním nádvoří kláštera. Doprovodný
program doplnil i dobročinný bazárek oblečení a
různých praktických věcí. Výtěžek z celé poutě bude
použit k obnově dominanty obce.
Je příjemné se opět potkávat. Je milé potkat se při
kulturní akci, která sama vybízí k otázkám a zamyšlení. Je pěkné zažít svého učitele vedle sebe na podiu, anebo při jeho koncertě. Je krásné vidět, co děti
všecko dokáží pod kvalitním vedením pedagogů a
lektorů. Je skvělé zažít klášter jako místo, kde se historie potkává se současností, jako místo hlubokého
pokoje a života zároveň.
Děkujeme všem, kteří jste nás přišli podpořit svojí účastí. Přejeme všem obyvatelům obce krásné a
pokojné léto a všechny zveme na příští ročník Poutě
sv. Víta, která je plánovaná na 11. 6. 2023.
 Miloš Daráž |  Jana Vöröšová, Miloš Daráž

ZVEME VÁS
SRPEN

3.7.

od 9.00

www.tuchomerice.farnost.cz

6.7.

od 9.30

Husa www.ccsh-tuchomerice.webnode.cz

6.7.

od 10.30

www.tuchomerice.farnost.cz

13.8. / SOBOTA / od 21.00
Ba-Zu-Ka a TJ Sokol Vás zvou do letního kina na hit roku 2022

od 11.00

nad dílem mistra Jana Husa. www.ccsh-tuchomerice.webnode.cz

24.7.

7.8.

27.8. / SOBOTA / od 14.00

od 10.30

www.tuchomerice.farnost.cz

27.8. / SOBOTA / od 21.00

 Zuzana Škvorová
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ͲŽĚďŽƌŶĠǀǇƵēĞŶşďĞǌŵĂƚƵƌŝƚǇ
ŶĞďŽƐƚƎĞĚŽƓŬŽůƐŬĠēŝŽĚďŽƌŶĠǀǇƵēĞŶşƐŵĂƚƵƌŝƚŽƵ
ͲƎŝĚŝēƐŬǉƉƌƽŬĂǌŶĂǀǇƐŽŬŽǌĚǀŝǎŶǉǀŽǌşŬ
ͲƎŝĚŝēƐŬǉƉƌƽŬĂǌƐŬƵƉŝŶǇ
fî®ÏÈ¡à²ÀĀŇĄÛÞøÏ¾ģ
ͲƉƌĂǆĞŶĂƉŽĚŽďŶĠƉŽǌŝĐŝǀǉŚŽĚŽƵ͕ŶĞƉŽĚŵşŶŬŽƵ
eȝǄǡȀǹǑȒǤǄǲΜΠȍȐƵΔȀǊƵǯहȍǎȐǤȀǊǤǄǲΜȚǤȓǲ
ͲēŝƐƚǉƚƌĞƐƚŶşƌĞũƐƚƎşŬ

ͲŵŽŶƚĄ
ͲƉƌĂǀŝĚ
ͲƉŽĚƉŽ
ͲŽƉƌĂǀ

WŽǎĂ

25.8.2021 22:13:50
ͲƎŝĚŝēƐŬ
ͲŵŽŶƚĄ
ͲƵǎŝǀĂƚ
ͲēĂƐŽǀŽ
ͲŽƐǀĢĚ

CENY INZERCEŇøŇfî

ࡵैࡶȓȚȐƶǺǲΛࡶ
ࡵैࡸȓȚȐƶǺǲΛআࡵ
ȞΠǎǹǺǦǡȀȓƵǹȀȓȍȐƶΔǺǦǡȀǄǎǴǲȝআǹǑȓǦǆǺǦǲȀǃǄǎ
EĂďşǌşŵĞ͗
EĂď
ࡵैࡼȓȚȐƶǺǲΛࡹ
eȝǄǡȀǹǑȒǤǄǎेE?[ࡶࡵࡽࡵࡽेΔΛǊƶΔƶKǃǎǄǺǦ
ͲƉƌĄĐĞŶĂũĞĚŶŽƐŵĢŶŶǉƉƌŽǀŽǌ
ͲǌĄǌĞŵ
ȞȒƵǊȀǃǄǎeȝǄǡȀǹǑȒǤǄǎআt?ǺǑǦΔǄǎࡶࡵࡶऺࡶࡹࡶࡺࡻ
ȒƶǊǲȀΔƶǤǺΠǎȐǄǎ
ͲǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşĂƌŽǌǀşũĞũşĐşƐĞǌĂŚƌĂŶŝēŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ
ͲƉƎşũĞŵ
ƉƎĞĚŶşƐǀĢƚŽǀǉǀǉƌŽďĐĞƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚĂƉƌŝǀĄƚŶşĐŚŐĂƌĄǎŽǀǉĐŚǀƌĂƚ͕ƉŽŚŽŶƽ͕ŶĂŬůĄĚĂĐşƚĞĐŚŶŝŬǇ͕ŽĐĞůŽǀǉĐŚĂŝŶƚĞƌŝĠƌŽǀǉĐŚĚǀĞƎş
ͲƉƎşũĞŵŶǉƉƌĂĐŽǀŶşŬŽůĞŬƟǀ
eȝǄǡȀǹǑȒǤǄǎेǆǦȓǴȀࡼैࡶࡴࡶࡵऺΔΛǊƶǺȀहࡶࡻुࡼुࡶࡴࡶࡵे

^ŬůĂĚŶşŬ

ͲŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƉůĂƚŽǀĠŽŚŽĚŶŽĐĞŶş
ŚůĞĚĄĚŽƐǀĠŚŽƚǉŵƵŬŽůĞŐǇŶĂŶĄƐůĞĚƵũşĐşƉŽǌŝĐĞ͗
ǺƶǲǴƵǊहࡺࡷࡴǲȝȓΒे`ǏǚȐǎǊƵǲȚȀȐǲƵह?ƵȚǎȒǤǺƵ?ȝǃƵ-

EĄƉůŸƉƌĄĐĞ͗
ͲǀǇŬůĄĚŬĂǌďŽǎş
ͲŶĂŬůĄĚŬĂǌďŽǎş
ͲŬŽŵƉůĞƚĂĐĞǌĄƐŝůĞŬ
ͲǀǉĚĞũǌďŽǎş

CENY INZERCE v Tuchoměřickém zpravodaji

1/2 stránky – 2000 Kč
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗
1/4 stránky
- 1000 Kč
ͲŽĚďŽƌŶĠǀǇƵēĞŶşďĞǌŵĂƚƵƌŝƚǇ
1/8 stránky
– 500 Kč
ŶĞďŽƐƚƎĞĚŽƓŬŽůƐŬĠēŝŽĚďŽƌŶĠǀǇƵēĞŶşƐŵĂƚƵƌŝƚŽƵ
ͲƎŝĚŝēƐŬǉƉƌƽŬĂǌŶĂǀǇƐŽŬŽǌĚǀŝǎŶǉǀŽǌşŬ
řádková inzerce
– 10 Kč/řádek
ͲƎŝĚŝēƐŬǉƉƌƽŬĂǌƐŬƵƉŝŶǇ

ͲƐƚƌĂǀĞŶŬǇ

ǴȀΔƶहȚȝǄǡȀǺȀΔǤǺΛઞǛǹƵǤǴुǄȀǹेȝΠƶΔǑȐǲƵǊƵǴȕǦǡȀ
DşƐƚŽǀǉŬŽŶƵƉƌĄĐĞ͗^ƚƎĞĚŽŬůƵŬǇϯϭϱ;WƌĂŚĂͲĄƉĂĚͿ
ǆǦȓǴƵहࡵࡴुࡽुࡶࡴࡶࡵ WƌĂĐŽǀŶşĚŽďĂ͗WŽͲƚϳ͘ϯϬͲϭϲ͘ϭϱŚ͕WĄϳ͘ϯϬͲϭϱ͘ϬϬŚ

^ĞƌǀŝƐŶşƚĞĐŚŶŝŬͲĞůĞŬƚƌŝŬĄƎ
EĄƐƚƵƉ͗ŝŚŶĞĚ͕ƉƎşƉĂĚŶĢĚůĞĚŽŚŽĚǇ

ͲŽĚƉŽǀ

࣏ȏǺȐߠȨǌǠȈ͘ȏǋ͗
ͲŵŽďŝů

ͲŶŽƚĞď

?ȀǺȚƵǲȚहȚȝǄǡȀǺȀΔǤǺ
DşƐƚŽǀ
hΠƶΔǑȐǲƵǤǺΠǎȐǄǎǯǎ
dǇƉƉƌĂ

EĄƉůŸƉƌĄĐĞ͗

EĄƐƚƵƉ

,ƂƌŵĂŶŶĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂƐ͘ƌ͘Ž͘<ŽŶƚĂŬƚŶşŽƐŽďĂ͗:ŝƚŬĂ,ŽƌĄŬŽǀĄ͕Ğ
ͲŵŽŶƚĄǎĚǀĞƎŶşĐŚĂǀƌĂƚŽǀǉĐŚƐǇƐƚĠŵƽ,ƂƌŵĂŶŶ
ͲƉƌĂǀŝĚĞůŶǉƐĞƌǀŝƐĂƌĞǀŝǌĞǀƌĂƚŽǀǉĐŚƐǇƐƚĠŵƽ,ƂƌŵĂŶŶ
Inzerce - škola
ͲƉŽĚƉŽƌĂĂƵƚŽƌŝǌŽǀĂŶǉĐŚƉƌŽĚĞũĐƽ,ƂƌŵĂŶŶƉƎŝŵŽŶƚĄǎŝ
ͲŽƉƌĂǀǇ͕ǀǉŵĢŶǇ͕ŶĂƐƚĂǀĞŶşĂƐĞƎşǌĞŶşǀƌĂƚŽǀǉĐŚƐǇƐƚĠŵƽ,ƂƌŵĂŶŶ
www.tuchomerice.eu

ZŠ Tuchoměřice, přijme od 1. září
učitele/učitelku na 1. stupeň, možno
zkrácený úvazek dle domluvy. Splnění
ͲƉƌĂǆĞŶĂƉŽĚŽďŶĠƉŽǌŝĐŝǀǉŚŽĚŽƵ͕ŶĞƉŽĚŵşŶŬŽƵ
ͲŽƐǀĢĚēĞŶşĚůĞǀǇŚůĄƓŬǇĞůĞŬƚƌŽϱϬͬϳϴ^ď͘ΑϲƉŽĚŵşŶŬŽƵ
(min 3 řádky, max. 10 řádků) Při dlouhodobé spolupráci možnost individuálně stanovené ceny.
kvalifikačních předpokladů
ͲēŝƐƚǉƚƌĞƐƚŶşƌĞũƐƚƎşŬ
Kontakt: tuchonoviny@gmail.com
podmínkou. Kontakt 736770679.
EĂďşǌşŵĞ͗
Uzávěrka inzerce
je vždy 10. den v daném měsíci.

ͲƉƌĄĐĞŶĂũĞĚŶŽƐŵĢŶŶǉƉƌŽǀŽǌ
ͲǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşĂƌŽǌǀşũĞũşĐşƐĞǌĂŚƌĂŶŝēŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ
ͲƉƎşũĞŵŶǉƉƌĂĐŽǀŶşŬŽůĞŬƟǀ
ͲŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƉůĂƚŽǀĠŽŚŽĚŶŽĐĞŶş
ͲƐƚƌĂǀĞŶŬǇ
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ͲŵŽŶƚĄǎŶşƉƌĂǆĞǀǉŚŽĚŽƵ͕ŶĞƉŽĚŵşŶŬŽƵ
ͲƵǎŝǀĂƚĞůƐŬŽƵǌŶĂůŽƐƚƉƌĄĐĞŶĂW;tŽƌĚ͕ǆĐĞů͕KƵƚůŽŽŬ͕ŝŶƚĞƌŶĞƚͿ
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ͲēĂƐŽǀŽƵŇĞǆŝďŝůŝƚƵ͕ŽĐŚŽƚƵĐĞƐƚŽǀĂƚ͕ƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚ

EĂďşǌşŵĞ͗

ͲǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşǌĂŚƌĂŶŝēŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ
ƉƎĞĚŶşƐǀĢƚŽǀǉǀǉƌŽďĐĞƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚĂƉƌŝǀĄƚŶşĐŚŐĂƌĄǎŽǀǉĐŚǀƌĂƚ͕ƉŽ
ͲƉƎşũĞŵŶǉƉƌĂĐŽǀŶşŬŽůĞŬƟǀ
ͲŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƉůĂƚŽǀĠŽŚŽĚŶŽĐĞŶş
ŚůĞĚĄĚŽƐǀĠŚŽƚǉŵƵŬŽůĞŐǇŶĂ
ͲŵŽďŝůŶşƚĞůĞĨŽŶ
ͲŶŽƚĞďŽŽŬ

^ŬůĂĚŶşŬ

DşƐƚŽǀǉŬŽŶƵƉƌĄĐĞ͗^ƚƎĞĚŽŬůƵŬǇϯϭϱ;WƌĂŚĂͲĄƉĂĚͿ
DşƐƚŽǀǉŬŽŶƵƉƌĄĐĞ͗^ƚƎĞĚŽŬůƵŬǇ;WƌĂŚĂͲǌĄƉĂĚͿ͕ŬĂǎĚŽĚĞŶŶşǀǉũĞǌĚŬǌĄŬĂǌŶşŬƽŵ
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dǇƉƉƌĂĐŽǀŶşŚŽƉŽŵĢƌƵ͗WƌĄĐĞŶĂƉůŶǉƷǀĂǌĞŬ
TuchoměřickýEĄƐƚƵƉ͗ŝŚŶĞĚ͕ƉƎşƉĂĚŶĢĚůĞĚŽŚŽĚǇ
zpravodaj: periodický tisk územního samosprávního celku - měsíčník
obce Tuchoměřice; MK ČR E 21919; vydává Obecní úřad obce TuchoEĄƐƚƵƉ͗ŝŚŶĞĚ͕ƉƎşƉĂĚŶĢĚůĞĚŽŵůƵǀǇ
EĄƉůŸƉƌĄĐĞ͗
měřice - V Kněžívce 212, 252 67 Tuchoměřice; číslo 6-7/2022, vydáno: 1.7.2022; náklad: 670 kusů;
Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová:
ͲǀǇŬůĄĚŬĂǌďŽǎş
tuchonoviny@gmail.com;
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,ƂƌŵĂŶŶĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂƐ͘ƌ͘Ž͘<ŽŶƚĂŬƚŶşŽƐŽďĂ͗:ŝƚŬĂ,ŽƌĄŬŽǀĄ͕ĞͲŵĂŝů͗ũ͘ŚŽƌĂŬŽǀĂ͘ƉƌŐΛŚŽƌŵĂŶŶ͘Đǌ͕ƚĞů͗͘нϰϮϬϮϯϯϬϴϱϳϵϭ
ͲŶĂŬůĄĚŬĂǌďŽǎş
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ͲŬŽŵƉůĞƚĂĐĞǌĄƐŝůĞŬ
ͲǀǉĚĞũǌďŽǎş

WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗

ͲŽĚďŽƌŶĠǀǇƵēĞŶşďĞǌŵĂƚƵƌŝƚǇ
ŶĞďŽƐƚƎĞĚŽƓŬŽůƐŬĠēŝŽĚďŽƌŶĠǀǇƵēĞŶşƐŵĂƚƵƌŝƚŽƵ

^Ğƌ

EĄƉů

ͲŵŽŶƚĄ
ͲƉƌĂǀŝĚ
ͲƉŽĚƉŽ
ͲŽƉƌĂǀǇ
ww

WŽǎĂ

ͲƎŝĚŝēƐŬ
ͲŵŽŶƚĄ
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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

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