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Děti z tuchoměřické školy si v prvním říjnovém týdnu užily návštěvu Dinosauria
Museum Prague, kterému za senzační exkurzi s výkladem paleontologa patří velký
dík.
 Tereza Ilková

Anketa: Chybí vám autobusové spojení? Napište nám
en nápad vznikl ve facebookové skupině Živé
Tuchoměřice a není vůbec špatný. Tu a tam
se někdo z občanů ozve, že mu chybí nějaký spoj
na lince 312, aby se dostal tam, kam potřebuje,
že by to chtělo autobus do Statenic nebo rovnou
až do Roztok, že přestal najednou jezdit ranní
kladeňák na letiště na šestou do práce... Všechny
požadavky se snažíme řešit, ne vždy dokážeme vyjít každému vstříc, ale jedno je pravda. Už dlouho
jsme se nezeptali obyvatel Tuchoměřic, co jim v
autobusové dopravě v Tuchoměřicích chybí. A
tak vyhlašujeme anketu: Napište nám své návrhy
na vylepšení autobusového spojení z Tuchoměřic. Své podněty posílejte, prosíme, emailem
místostarostovi Martinu Růžičkovi na ruzicka@
outuchomerice.cz do neděle 14. listopadu. Pokud
nechcete psát email, můžete se stavit na úřadě říct
nám svůj podnět osobně, nebo ho dejte na papíře
napsaný do schránky obecního úřadu. Velmi vás
prosíme o konkrétní připomínky kdy, kde a proč
je podle vás nezbytné jízdní řád nebo linky vylepšit.
Jak to je s financováním autobusové dopravy
Než začnete plánovat nové spoje a nové linky pro
Tuchoměřice, je dobré vysvětlit, jak to vlastně je s
financováním veřejné dopravy. Jízdné, které v auto-

buse zaplatí cestující, tvoří jen nepatrný zlomek nákladů na naše autobusy. Zbytek platí Tuchoměřice
ze svého obecního rozpočtu (jen za linku 312 zaplatíme ročně částku přes 2,5 milionu korun). Velmi
významně nám pomáhají s financováním autobusů
místní komerční podniky, ať už jde o outlet, FM
Logistic a další, které na autobusy obci přispívají, a
na několik spojů nám přidává také Středočeský kraj.
Bez nich by tak často autobusy v Tuchoměřicích
jezdit nemohly.
Každý nový spoj se musí zaplatit, respektive každý kilometr, který takový spoj ujede, musíme zaplatit z obecního. Jen pro ilustraci, jeden nový spoj
na 312 z Bořislavky do Tuchoměřic a zpět do Prahy
vyjde obec na více než sto tisíc korun ročně. A tak
vždy přidáváme spoje uvážlivě a tam, kde po nich
bude větší poptávka. Nejde o úplně levnou záležitost, autobus je přeci jen dopravní prostředek pro
40 lidí. Zavést je možné zcela jistě i úplně novou linku, která dosud neexistuje, pokud pojede do míst,
kam potřebuje autobusem z Tuchoměřic každý
den větší množství lidí. Vždy si budeme muset klást
otázku: Bude novým směrem jezdit z Tuchoměřic
aspoň 10 – 15 lidí v každém spoji, aby dávalo smysl
dát do linky tyto velké peníze z obecního rozpočtu?
Je to vždy nezbytné zvážit.
 Ondřej Kubala

nepřehlédněte
Setkání s vedením obce
nad tuchoměřickou dopravou
Středa 24. listopadu v 18:00 na fotbalovém hřišti
Přijďte diskutovat s těmi, kteří řeší
v Tuchoměřicích dopravu. Pojďte si
poslechnout, na jakých projektech se
aktuálně pracuje, a řekněte nám svůj
názor na to, co by se mělo změnit.
K dispozici vám na místě budou
starosta Pavel Cihlář, místostarostové
Barbora Boulová a Martin Růžička
i všichni členové dopravní komise:
Ondřej Kubala, Miroslav Rolc, Václav
Střelba a Miroslav Kašpar.
Těšíme se na Vás

www.outuchomerice.cz

z 10/21

T

OBECNÍ ÚŘAD

Jak se volilo v Tuchoměřicích
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o volební místnosti se 8. a 9. října vypravil rekordní počet lidí. Před obecním úřadem se chvílemi tvořila i fronta. Obálku s hlasovacím lístkem do
urny vhodilo 76,68 % voličů, což je nejvyšší volební
účast od roku 1996, kdy v Tuchoměřicích přišlo volit 77,87 % lidí. Nejvíc hlasů z Tuchoměřic putovalo
koalici SPOLU, následovali ji Piráti a Starostové, třetí v pořadí bylo ANO. Podrobné výsledky najdete v
přiložené infografice.
 -red-

152
5

Ze zastupitelstva

uchoměřické zastupitelstvo se sešlo ve
středu 13. října. Naši zástupci schválili
mimo jiné Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Změnu si vyžádala nová legislativa. Výše platby za odpady na příští rok se ale
pro občany nezmění. Jednalo se také o dotaci,

kterou Tuchoměřice získaly na rozšíření školy. Podrobnosti najdete na straně 3.
Ještě letos by se měl začít stavět chodník podél ulice Hlavní u MUMU, aby lidé nemuseli
od zastávky autobusu přecházet v nepřehledném místě přes silnici. Obec se na stavbu pokusí získat dotaci.
 -red-

Krátce
• Tuchoměřice v uplynulých dnech jako
první obec využily služeb mobilního
očkovacího centra v Dobřichovicích.
Nabídku na očkování přímo v obci
využilo 9 lidí. Nejmladšímu bylo 16 let
a nejstaršímu 94. Očkovalo se vakcínou
Pfizer-BioNTech na obecním úřadě
nebo na parkovišti před ním, kam za
lidmi, kteří se špatně hýbou, docházeli
zdravotníci.
• Na základě podnětů občanů, kteří reagovali na výzvu v Tuchoměřickém zpravodaji, bylo instalováno nové veřejné
osvětlení v ulici Tichá a v uličce, která
propojuje ulici V Kněžívce a ulici Pod
Skálou. Do začátku zimy ještě přibude
osvětlení v ulici Sportovní. Obec tak
chce přispět k větší bezpečnosti občanů
v nočních hodinách.
• Oblíbené posezení na skále se přesunulo. Nově ho najdete na okraji obecního
sadu. Obec o stěhování rozhodla na
základě upozornění Odboru životního
prostředí a zemědělství Středočeského
kraje. Posezení totiž původně stálo na
místě přírodní památky Kněžívka na
buližníkovém hřbetu a hrozilo tak její
poškození. Nové místo skýtá krásný
výhled na klášter a centrum obce.
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Dopravní komise řeší kromě jiného také problém s auty, která dlouhodobě parkují na veřejném prostranství
v Tuchoměřicích, zarůstají travou či křovinami a hyzdí obec. Péči o veřejná prostranství, potažmo veřejnou
zeleň, a to i tu na soukromém pozemku, upravuje od roku 2011 obecně závazná vyhláška.
 Miroslav Rolc
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Podzim ve znamení slziček i vycházek po okolí
daptační období u Berušek je tradičně ve
znamení slziček několik týdnů i měsíců.
Každoročně přibývá dětí s odlišným mateřským jazykem. S dětmi individuálně pracujeme, aby se co nejdříve seznámily s českým jazykem, a hlavně nám rozuměly. V Rybičkách už
to bývá o poznání jednodušší. Pro lehčí adaptaci a vytvoření pozitivního vztahu mezi dětmi
jsme do vzdělávacího procesu připravili hry, do
kterých se děti s chutí zapojily. Naučili jsme se
jména nových kamarádů, seznámili se s novým
prostředím třídy a školní zahrady. Společně

jsme vymysleli a zaznamenali pravidla třídy,
která dodržujeme, aby nám spolu bylo dobře,
cítili jsme se bezpečně a zároveň se učili pravidla společenského soužití. Vhodnou motivací
byla dramatizace příběhu „Školka zvířátek“.
Děti mají moc rády hry na školní zahradě, kde
nám dozrály okurky, dýně a rajčata. Pro ptáčky
jsme sklízeli slunečnicová semínka, která jsme
také ochutnali.
Začátek školního roku je pro děti většinou
náročnější, a tak nelze plánovat velké výlety a
další doplňkové akce. Proto jsme využili krás

naší obce a podnikli první výpravy za poznáním do okolí. Navštívili jsme dýňoviště, kde
jsme porovnávali velikost dýní, hledali hmyz
v domečku, sbírali a louskali ořechy, poznávali
odstíny barev v rozkvetlém záhonku. V rámci
badatelského dne jsme v ovocné aleji na skále
hledali rozdíly v koruně, listu, růstu ovocných
stromů. Dětem jsme také přiblížili legendu o
svatém Václavovi a svaté Ludmile. Momentálně jsou děti hodně nemocné. Doufáme, že se
brzy nemocemi promoří, vytvoří si imunitu a
vrátí se do tříd.
 Kolektiv MŠ Tuchoměřice

Rozjíždíme opět noční autobus 955

Po pauze, kterou způsobil covid, Tuchoměřice spouští opět provoz nočního autobusu 955. Bude jezdit jako dříve o víkendových
nocích, jen pojede nově o trochu dříve.
utobusová linka 955 nebyla v době pandemie
v provozu, nyní je však již čas vrátit ji cestujícím, kteří se vrací z Prahy v pozdních nočních hodinách domů do Tuchoměřic. Poslední spoj 312
do Tuchoměřic odjíždí z Bořislavky každý den 25
minut po půlnoci. Od této soboty 23. října to však
už nebude poslední autobus k nám.
O víkendových nocích (tedy z pátku na sobotu

a ze soboty na neděli) pojede navíc ještě linka 955.
Bude jako v minulosti odjíždět ze zastávky Terminál 1 na pražském letišti, nový čas odjezdu bude
v 1:49. Počká tu na dva noční autobusy z centra
Prahy (linky 907 a 910), z těch si cestující rychle
přestoupí na náš spoj 955 a pojedou do Tuchoměřic.
Ve 2:00 pojede pak autobus z Tuchoměřic zpět

do Prahy, a to tak, že bez přestupu. Z Tuchoměřic
na letiště jako 955, tady se z něj stane 907 a bude
pokračovat rovnou do centra Prahy.
Prosíme proto také řidiče, kteří občas parkují
v noci před školkou, aby respektovali zákaz zastavení. Po delší době se tu bude opět otáčet noční
autobus.
 Ondřej Kubala

Rozšíření školy se blíží

. 9. byl v Tuchoměřicích velký den. Po dlouhých peripetiích při získávání
stavebního povolení byla konečně stavební firmě ACG-Real s.r.o. předána budova telefonní ústředny k rekonstrukci. Budova ústředny, která byla od
společnosti CETIN odkoupena v roce 2019, se nachází v bezprostředním sousedství školy a také bude po rekonstrukci škole částečně sloužit. Společnost ACG-Real s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení s nejnižší cenou, a to 8 649 677,77 Kč
včetně DPH. Obci se podařilo získat na rekonstrukci dotaci ve výši 6 902 941,Kč ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj. Jak již bylo v minulých číslech našeho zpravodaje uvedeno, v budově vzniknou výtvarné a keramické dílny, místnost
pro kroužky vaření, počítačová učebna aj. Celé dílo by mělo být dokončeno do
konce června 2022, aby bylo vše nachystáno pro nový školní rok 2022/23.

inzerce

 Pavel Cihlář, starosta

Ke stolům v naší školní jídelně usedli v úterý 19. října rodiče dětí, které navštěvují školku a školu.
Vedení školky totiž připravilo Den otevřených dveří a ochutnávku jídel. Právě jejich kvalita
byla předmětem ankety, ve které se mohli rodiče během září vyjadřovat. V těchto dnech dostaly
dotazníky také senioři, pro které rovněž jídelna vaří. V příštím čísle zpravodaje se na toto téma
podíváme podrobněji.
 Kateřina Kubalová
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Výstava v Sýpce

Srdečně vás zveme na výstavu práce zesnulé Markéty Klímové. Můžete zde najít její celoživotní
dílo, které se vyjímá stejně velkou bohatostí jako ona sama. Markéta totiž dokázala do své tvorby
projektovat svou sečtělost, znalost, ale i citlivost a zkušenosti, které ji v životě potkaly. V obrazech
často naleznete i text, ať už to jsou básně nebo obyčejná hesla, která vždy přinesou k vizuálnímu
podkladu mnohem větší hloubku a vnik do Markétiny duše. V rustikálních prostorech se můžete procházet kouskem Markétiných obav, představ, nadějí a víry. Pokud byste se chtěli účastnit
této poutě plné symbolistních děl, přijďte na sýpku tuchoměřického zámku na adrese Školní 1.
Výstava potrvá od 24.10. do konce listopadu a návštěvníci ji mají možnost shlédnout každou
středu od 10 do 12 hodin, eventuálně po domluvě (tel: 606 405 414).
 Jakub Daráž

Fotbalisté se zajímavými výsledky
anoušci TJ Sokol od posledního vydání obecního měsíčníku viděli naše týmy v plném nasazení
hned několikrát. U všech domácích zápasů mohli
pokaždé našim hráčům gratulovat nejen k obětavým
výkonům a umné hře, ale i k vítězstvím. Naše Áčko
je po devíti odehraných zápasech na čtvrtém místě
se ztrátou pouhých tří bodů na lídra a B-tým si hlídá
střed tabulky se ziskem dvanácti bodů (k 18.10.2021).
Naše budoucí naděje z družstev Dorostu a Starších
žáků jsou po devíti respektive pěti odehraných zápasech ve vedení svých soutěží, a to bez ztráty jediného
bodu.
 Oskar Baschiera

A-tým, Okresní přebor

Dorost (Okresní přebor dorostu)

TJ Sokol Tuchoměřice - FK Dobříč 5:0 (3:0)

SK Olympie Dolní Břežany - TJ Sokol Tuchoměřice 2:5 (0:2)

TJ Sokol Tuchoměřice - SK Roztoky 3:0 (1:0)

TJ Sokol Tuchoměřice - SK Roztoky 7:0 (3:0)

SK Rapid Psáry - TJ Sokol Tuchoměřice 0:2 (0:2)

TJ Sokol Tuchoměřice - Všenory/Jíloviště 14:2 (9:1)

TJ Sokol Tuchoměřice - Povltavská FA C 5:1 (4:0)

Sokol Jeneč/TJ Hostivice - TJ Sokol Tuchoměřice 0:1 (0:0)

SK Olympie Dolní Břežany - TJ Sokol Tuchoměřice 3:0 (2:0)

TJ Sokol Tuchoměřice - TJ Slovan Hradištko 6:3 (4:1)
TJ Sokol Červený Újezd B - TJ Sokol Tuchoměřice 0:12 (0:6)

ZVEME VÁS

31.10.

od 9.30

14.11.

od 9.30

i v úterý 2. 11. 2021 od 17.00 do 19.00.
https://ccsh-tuchomerice.webnode.cz/

19.11. / PÁTEK / od 19.00
www.tuchomerice.farnost.cz

31.10.

od 17.00

LISTOPAD

2.11. / ÚTERÝ / od 17.00
v kapli sv. Rozalie. www.tuchomerice.farnost.cz

2.11. / ÚTERÝ / od 18.00
6.11. / SOBOTA / od 18.00

24.11.

od 18.00

www.tuchomerice.farnost.cz

26.11. / PÁTEK / od 17.00
27.11. / SOBOTA / od 14.00
kulturní program podtrhující adventní atmosféru.

www.ba-zu-ka.cz

28.11.

 Zuzana Škvorová

www.tuchomerice.farnost.cz

4 www.outuchomerice.cz

od 11.45

-

ŽIVOT V OBCI

z 10/21

T

DEVADESÁTINY HUSOVA SBORU
řed devadesáti lety se poprvé otevřely dveře
nově postaveného Husova sboru v Tuchoměřicích. Tuto událost jsme si připomněli o druhém
říjnovém víkendu. V sobotu byly oslavy zahájeny
koncertem. Dramatizované pásmo ze života Antonína Dvořáka přednesl a na varhany doprovodil
varhanní mistr Blahoslav Rataj, zpěvem vystoupení obohatila paní Andrea Valenta. Pak měli návštěvníci možnost prohlédnout si malou expozici
dobových fotografií, seznámit se s historií výstavby sboru, za skleněnými dvířky v boční části sboru
mohli vidět skleněný kalich s prstí země z Verdunu, kterou přinesli a věnovali legionáři. Také si
bylo možné prohlédnout základní kámen, původem z nedalekého hradu Okoř, odlitek sochy Ježíše Krista na žulovém podstavci od sochaře Josefa
Drahňovského nebo se seznámit s historií zvonů
a prohlédnout si je v osvětlené zvonici. Vystaveno
bylo i několik dobových předmětů, jako například

klobouk Miloslava Šimáčka, který věnoval na stavbu kostela pozemek, nebo razidlo stavitele Václava
Chmela, který stavbu kostela vedl.
V neděli odpoledne na druhou část oslav zavítal do náboženské obce nejvyšší představitel
Církve československé husitské patriarcha ThDr.
Tomáš Butta, ThD. Ujal se vedení bohoslužeb,
které sloužil spolu s ThDr. Martinem Chadimou,
ThD., který zde několik let sloužil, a nynější administrátorkou obce Mgr. Renatou Wesleyovou.
Ve sboru jsme uvítali i místostarostu Tuchoměřic
pana Martina Růžičku. Po bohoslužbách se otevřel prostor pro rozhovory a prohlídku sboru. Pro
návštěvníky bylo připraveno i občerstvení. Větší
děti nám namalovaly krásné obrázky na chodník
a malé děti z mateřské školky nám poslaly pěkné
obrázky kostela, které si ve sboru vystavíme.

Husův sbor se v Tuchoměřicích začal stavět v dubnu
roku 1930, kdy byly vykopány základy. 11.10.1931 byl
v 15:00 svatostánek slavnostně otevřen.

 Petr Vopálka

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci. Na fotografii
jsou důležité osoby spojené se stavbou Husova sboru.
Víme však již jen, kdo byli dva muži zleva. První
stavitel Václav Chmel a vedle něj stojí tehdejší farář
Jaroslav Šplíchal. Ostatní bohužel již nedokážeme
identifikovat. Zvětšená fotografie je vystavená v Husově sboru. Pokud byste někoho z nich poznali, budeme
rádi, když se ozvete na tuchomerice@ccshpraha.cz,
nebo do redakce Zpravodaje. Byli bychom rádi i za
další fotografie ze stavby nebo z historie naší Církve
československé husitské zde v Tuchoměřicích.

O víkendu 9. a 10. října se v tuchoměřickém Husově sboru slavilo. Svatostánek totiž v naší vesnici stojí rovných
90 let. Návštěvníci si mohli prohlédnout sbor včetně věže. Pro děti byly připravené hry a pro zvídavé spousta
zajímavostí z historie sboru. K vidění byla mimo jiné buřinka Miloslava Šimáčka, který věnoval na stavbu sboru
pozemek nebo třeba razidlo stavitele sboru Václava Chmela.
 Martin Růžička, Kateřina Kubalová

Tomáš Butta: Lidem v Tuchoměřicích přeji hodně naděje a víry v budoucnost

Slavnostní bohoslužby se v neděli 10. října zúčastnil i patriarcha CČSH bratr ThDr. Tomáš Butta. Tuchoměřice navštívil
už poněkolikáté, a jak sám říká, je to sympatická obec se specifickou atmosférou.
Když Církev Československá husitská v době
první republiky vznikala, tvořila se společenství
zejména ve větších městech. Byly ale i vesnice,
a Tuchoměřice jsou jednou z nich, kde obyvatele myšlenky husitství a reformace oslovovaly,“
řekl zpravodaji Tomáš Butta. „Každá farnost
je trochu jinak aktivní, ale důležité je, že existují místa, kde se lidé rádi setkávají, kde jsou
otevřeni třeba i spolupráci s obcí a kde mohou
prožívat duchovní život, byť třeba v menším
počtu lidí.“

V době kovidové, kdy se lidé mohli a mohou setkávat jen omezeně, může podle něj
církev a víra pomoci. „Naše doba je svým
způsobem nepříznivá pro osobní vztahy a církev vždy vztahy pěstovala. Myslím si, že právě
menší společenství, kde se lidé vzájemně znají,
kde se o sebe mohou opřít a sdílejí spolu nějakou
společnou myšlenku, jsou obohacující a uzdravující. Naše církev se vždy vyznačovala prostší
bohoslužbou. Důležitá byla ale pohostinnost
a přátelské osobní vztahy, které ani moderní

technologie nenahradí.“
A co by patriarcha CČSH bratr ThDr. Tomáš Butta popřál tuchoměřickému Husovu
sboru a lidem, kteří v Tuchoměřicích žijí?
„Popřál bych hodně pevné víry a vytrvalosti ve
všech náročných situací, kterými procházíme.
Přeji také hodně naděje a víry v budoucnost,
která je v božích rukou.“
 Kateřina Kubalová
 Martin Růžička, Kateřina Kubalová, archiv Petra Vopálky
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Jak správně zazimovat
zahradu

inzerce

odzim je v plném proudu. Zahrádkáři by měli kromě sklizně myslet i na
správné zazimování. Správnou péči zabráníte poškození či úhynu rostlin, dřevin i trávníku. Z trávníku je potřeba shrabat spadané listí a naposledy
ho posekat. Ale pozor, tráva by neměla být moc nízká, aby jí neuškodily
stále častější mrazy. Trávník je vhodné i pohnojit, a to ideálně hnojivem s
větším množstvím draslíku, který trávě pomůže přezimovat.
Dřeviny jsou sice proti zimním podmínkám poměrně odolné, ale stejně
byste je měli na zimu náležitě připravit. Choulostivější druhy obalte netkanou textilií či jutou a pokud máte u některých dřevin opory, zkontrolujte je.
Silný zimní vítr totiž může napáchat velké škody.
Záhony po sklizni nakypřete rycími vidlemi, abyste zlepšili jejich úrodnost. Můžete je také pohnojit hnojivem či kompostem. Chcete-li ještě na
podzim něco vysázet, sáhněte po ozimých druzích cibule, česneku, špenátu
anebo salátu. Je ale potřeba je proti mrazu chránit netkanou textilií. Na květinových záhonech by neměly zůstat letničky. Trvalky je dobré seříznout. K
růžím a dalším citlivým druhů, dejte přikrývku z chvojí, nebo k nim alespoň
nahrňte více zeminy.
Ze skalky během podzimu odstraňujte spadané listí, větvičky i plevel.
Choulostivější druhy skalniček zakryjte větvičkami jehličnanů. Nezapomeňte na dostatek kamenné sutiny, která chrání kořeny rostlin před mrazem.
Péči musíte věnovat i jezírku. Před nástupem opravdu chladných měsíců
vyjměte méně odolné rostliny (např. lekníny) a přesuňte je do vhodnějšího
prostoru. Máte-li ve vodě ryby, musíte se postarat o to, aby hladina trvale
nezamrzla.

 Pavel Cihlář, starosta

Letošní Festival gulášů zná vítěze
23. září se v restauraci MUMU chopil vařečky
šéfkuchař Amedeo Delvecchio. Hostům restaurace
uvařil třeba krevety na koňaku s okurkovo - cukinovým krémem. Skvělý zážitek doplnila svým zpěvem
sopranistka Barbara Slezáková.

rvní sobotu v říjnu se po roční přestávce opět
mohli utkat kuchaři na již tradičním Festivalu gulášů. Účast kuchařů byla rekordní a rekordní
byl také počet návštěvníků, kteří si v toto krásné
slunné odpoledne našli čas a přišli se pobavit na
předzahrádku restaurace Mumu. A o tom, že
tentokrát hlasování o nejlepší guláš nebylo jednoduché, svědčí i těsné rozdíly jednoho hlasu
na prvních třech místech. Nakonec ale zvítězil
kotlíkový guláš, který společně uvařily šikovné
česko-slovenské ruce Jardy Furmana a Maroše
Karniše.
 Ivana Matějů
 Marie Hlaváčová

Zářijoví oslavenci
Zdeněk Měkuta		
František Kovář
Martin Kosek		

75 let
70 let
70 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
6 www.outuchomerice.cz

Jeden z autorů vítězného guláše Jarda Furman

Vítězný recept
Na 5 litrů guláše použijeme 2 kg
hovězí kližky, stejné množství
brambor, poloviční množství
cibule, 2 větší rajčata, 1-2 papriky, sůl, mletou papriku a pálivou
paprikovou pastu.
Cibulku zpěníme na sádle, přidáme nakrájené maso a koření. Po
cca hodině vaření přidáme papriku
pokrájenou na proužky a na kostky
nakrájená rajčata. Když je maso téměř
měkké, přidáme čtvrtinu brambor,
které jsme nakrájeli na stejně velké
kusy jako maso. Po 20 minutách
přijdou na řadu zbylé brambory.
Dovaříme, dochutíme a servírujeme,
nebo ideálně necháme do druhého
dne rozležet. Dobrou chuť!
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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

OÚȓǲǴǦΠǎȚ
Tuchoměřice
ΠƶȒǦु ?ǊȀ ǄǡǄǎ ǃǑǡǎǹ ΠǤǹΛ
ȍƵǤȚǲȝऺ vás srdečně zve na:
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
9:00-13:00
ǆƵȓऺƵǃΛǊȀΠǤǹΛȒƶǊǺǑΠƵǲȀȒǎǺǤǴΛƵǺǎΔΛȚƶǡǴ
před disko Ral
ǯǎǹȐƶΠु
(ulice
KǹǑǴǤ
8
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ZPoště)
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 Ȁ ǲȀǺǄǎ ȍȐΔǺǦ ǊǎǲƶǊΛ
ǃΛǄǡȀǹ
ȓƵǊǤȚǺǑǲȚǎȐǏǊΔȀȝǴǎȚǲΛऺǡǴƵΔǺǑǹƵǄǎȕǲΛऺȍȀǹǺǑǺǲΛ Ƶ ȓǎǊǹǤǲȐƶȓǲΛु t ΠƶȒǦ ȓǲǴǦΠǦǹǎ ǡǴǦΠΛ
ǹǎǆǦǲΒु KǊ ǡǴǦΠ ȀǊǴȀǹǦǹǎ ǺƵǊΠǎǹǺǦ ǆƶȓȚ
ƵǡǴǦΠΛȝǹǦȓȚǦǹǎǊȀǊȀǃȒǎΔǑȚȐƵǺǏǹǦȓȚǺȀȓȚǤऺ
ȝǄƵȚǤǺǤǹƵȚȐǤǄǤƵǺƵॵǆȚǤहȝǲƵȚΛǺΛƵǹƵȚȐǤƵǃΛȀȓǄǡǴΛुXȐΒǃǑǺǑȓǲǴǦΠǦǹǎǲΔǑȚǤǺΛȝȐǆǎǺǏ
ǆǤƵǺƵॶ
ǲ ȓȝȕǎǺǦु XȀǲȝǊ ȓȍȐƶΔǺΜ ȚǎȐǹǦǺ Πǹǎȕǲƶǹǎऺ eΛȍǤǄǲǏǯǦǊǴȀ]ǦǹƵȍȐƵȍΒΔȀǊǺǑΔΠǺǤǲǴȀΔǎǹǑȓǲΔǑȚΛΠǹǑǺǦǃƵȐΔȝƵǊȒǦΔǎȓǎȐȀΠȍƵǊǺȀȝु
ȚǑǹƵȚȐǤǄǎुǊǎǯȕǦȍƵȓȚΜȒǤȍȒǤȍȐƵΔȀΔƵǴǤȀǹƶǆǲȝ
ΠǛȝƵǺǄǤƵǴǎऺǄȀǯǎȝȓȝȕǎǺΜƵǺƵȓȀǴǎǺΜΔǎȍȒȀΔΜ
ǴƵǴȀǲ Ƶ Πǎ ȓΜȐƵ XǎǄȀȐǤǺȀु ࣬X͏͑ȖǠȐǧ ȩǤ ȖȏǌǜȈǋ
 YøÂŇ²®ÂàĢŇâéÞÏâé
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tisȣȨǺȣȦǋ͑Ȗ͑ǋȊǋǙǤ͝ȦǋȅǜǋȰȈȰǤȦǌǠȖȐǼȣȨǺǠǋȊǺ͑FǤOverni
ǋȣȖȊǺ࢜]ǼȏȳȣȖȈȦȏ͑ǠǧǜǼ͝ǋǙȳǚǋȰǺȐǺȰǤǠ͘ȩǺȊȐǥ
Noční
ȫȣǋǱǤȰ͘ȩȖȰ͑ȖȦǤȏȳ͑ȐǺȰȨ࣭ΔΛȓΔǑȚǴȝǯǎEƵȐǄȀ^ǎVyužijte našich
tisk
ȐǤȍƵऺǲȚǎȐΜȝǃǎΠǹƶǴƵȐȀǲΔƵȒǦǤȚƵǴȓǲǏȓȍǎǄǤƵǴǤȚΛ
Parkování
před MŠ
Kuchyň Karel Novák
nových
služeb
ΔȚȝǄǡȀǹǑȒǤǄǲǏȐǎȓȚƵȝȐƵǄǤEhEhु
www.outuchomerice.cz
Speciality a česká kuchyně

Farmářské trhy
v Tuchoměřicích 6. 11. 2021
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Tuchoměřický zpravodaj:
fî®ÏÈ¡à²ÀĀŇĄÛÞøÏ¾ģ
Tuchoměřický zpravodaj: periodický tisk
eȝǄǡȀǹǑȒǤǄǲΜΠȍȐƵΔȀǊƵǯहȍǎȐǤȀǊǤǄǲΜȚǤȓǲ
územního samosprávního celku - měsíčník obce
ȞΠǎǹǺǦǡȀȓƵǹȀȓȍȐƶΔǺǦǡȀǄǎǴǲȝআǹǑȓǦǆǺǦǲȀǃǄǎ
Tuchoměřice; MK ČR E 21919; vydává Obecní
eȝǄǡȀǹǑȒǤǄǎेE?[ࡶࡵࡽࡵࡽेΔΛǊƶΔƶKǃǎǄǺǦ
úřad obce Tuchoměřice - V Kněžívce 212, 252
ȞȒƵǊȀǃǄǎeȝǄǡȀǹǑȒǤǄǎআt?ǺǑǦΔǄǎࡶࡵࡶऺࡶࡹࡶࡺࡻ
67 Tuchoměřice; číslo 10/2021, vydáno: 22.10.
eȝǄǡȀǹǑȒǤǄǎेǆǦȓǴȀࡼैࡶࡴࡶࡵऺΔΛǊƶǺȀहࡶࡻुࡼुࡶࡴࡶࡵे
2021; náklad: 640 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina
ǺƶǲǴƵǊहࡺࡷࡴǲȝȓΒे`ǏǚȐǎǊƵǲȚȀȐǲƵह?ƵȚǎȒǤǺƵ?ȝǃƵKubalová: tuchonoviny@gmail.com; uzávěrka
ǴȀΔƶहȚȝǄǡȀǺȀΔǤǺΛઞǛǹƵǤǴुǄȀǹेȝΠƶΔǑȐǲƵǊƵǴȕǦǡȀ
dalšího čísla: 10.11.2021
ǆǦȓǴƵहࡵࡴुࡽुࡶࡴࡶࡵ

CENY
v Tuchoměřickém zpravodaji
CENY INZERCE
INZERCEŇøŇfî®ÏÈ¡à²ÀÈŇĄÛÞøÏ¾²

1/2 stránky – 2000 Kč
ࡵैࡶȓȚȐƶǺǲΛࡶࡴࡴࡴ?ǆ
1/4 stránky - 1000 Kč
ࡵैࡸȓȚȐƶǺǲΛআࡵࡴࡴࡴ?ǆ
1/8 stránky – 500 Kč
ࡵैࡼȓȚȐƶǺǲΛࡹࡴࡴ?ǆ
řádková inzerce –ƉƎĞĚŶşƐǀĢƚŽǀǉǀǉƌŽďĐĞƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚĂƉƌŝǀĄƚŶşĐŚŐĂƌĄǎŽǀǉĐŚǀƌĂƚ͕ƉŽ
10 Kč/řádek
ȒƶǊǲȀΔƶǤǺΠǎȐǄǎࡵࡴ?ǆैȒƶǊǎǲ

(min
3 řádky, max. 10 řádků) Při
dlouhodobé spolupráci možnost individuálně
stanovené ceny.
ŚůĞĚĄĚŽƐǀĠŚŽƚǉŵƵŬŽůĞŐǇŶĂ
࣏ȏǺȐߠȨǌǠȈ͘ȏǋ͗࢜ߞߝȨǌǠȈ͏࣐
XȨǺǠȊȖȳǷȖǠȖǙǥȩȣȖȊȳȣȦǌǚǺȏȖ͟ȐȖȩȰǺȐǠǺ͑ǺǠȳǌȊȐǧȩȰǋȐȖ͑ǤȐǥǚǤȐ࢜͘
Kontakt: tuchonoviny@gmail.com
6ìSND
?ȀǺȚƵǲȚहȚȝǄǡȀǺȀΔǤǺΛઞǛǹƵǤǴुǄȀǹ
Uzávěrka inzerce je vždy
10. den v daném měsíci.
WXFKRPěőLFNpKR
hΠƶΔǑȐǲƵǤǺΠǎȐǄǎǯǎΔǊΛࡵࡴुǊǎǺΔǊƵǺǏǹǹǑȓǦǄǤु

^ŬůĂĚŶşŬ

NOiåWHUD

EĄƉůŸƉƌĄĐĞ͗
ͲǀǇŬůĄĚŬĂǌďŽǎş
ͲŶĂŬůĄĚŬĂǌďŽǎş
ͲŬŽŵƉůĞƚĂĐĞǌĄƐŝůĞŬ

VWőHGD
KRGLQ
YVWXSQp.Ā

www.outuchomerice.cz
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^Ğ

EĄƉ

ͲŵŽŶ
ͲƉƌĂǀŝ
ͲƉŽĚƉ
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T

INZERCE

Nově na

Nejen nové obchody u nás stojí za návštěvu.
Těšíme se na vás.

www.oc-sestka.cz
8 www.outuchomerice.cz

