
Vylepšení 
jízdních 
řádů 312 
a 322
Od září začne jezdit 
nová večerní 312 do 
Tuchoměřic a zlepší se 
návaznosti u outletu

červnovém zpravodaji jsme vás 
požádali o připomínky k jízdním 
řádům tuchoměřických autobu-

sů. Během července jsme návrhy sbírali 
a v srpnu domluvili zapracování 
některých z nich do jízdních řádů. 
V Tuchoměřicích u dálnice se už na 
konci srpna objevila také nová lin-
ka 342 z Veleslavína do Slaného. 
 Největší zářijovou novinkou bude 
nový večerní spoj linky 312. Pojede 
z Bořislavky ve 20:45 do Tuchoměřic. 
„Jeden z podnětů upozorňoval, že pro 
lidi, kteří pracují déle nebo se vrací domů 
později, je večerní hodinový interval na-
šich autobusů nekomfortní. Zvažovali 
jsme, zda přidat jeden nebo dva nové 
večerní spoje, ale za dva autobusy, které 
by jezdily každý všední den, byla částka 
pro obec velmi vysoká. Objednali jsme 
proto zatím na zkoušku jeden nový spoj 
v pracovní dny. Autobusy díky tomu po-
jedou z Prahy po půl hodině až do čtvrt 
na deset večer. Nový spoj ale nebude jezdit 
o letních ani vánočních prázdninách,“ 
říká místostarosta Martin Růžička.  

Návaznosti 312 a 322 směr Kladno 
Upozornili jste nás také na špatné návaz-
nosti autobusů u outletu, především pro 
školáky dojíždějící do Kladna, kteří mají 
problém dostat se včas do školy. Kladenská 
322 pojede proto ráno nově o trochu dříve 
a u outletu bude u dvou ranních spojů ga-
rantovaná přestupní vazba s linkou 312. To 
znamená, že na ni bude 322 čekat. 
 V praxi pojedete 312 v 6:54 z Tuchoměřic, 
u outletu přestoupíte v 7:00 na 322 a v 7:45 
s ní budete na kladenském náměstí Svo-
body. Stejně to bude fungovat i o půl hodi-
ny později, tedy u autobusu, který pojede 
z Tuchoměřic v 7:24. 

Návaznosti 312 a 322 směr letiště
Pokud potřebujete z Tuchoměřic směrem 
na letiště, na Zličín nebo do Divoké Šárky, 
oceníte nové návaznosti s linkou 322 u out-
letu. Ráno, během dopoledne i v průběhu 
celého odpoledne tu bude možné přestu-
povat z 312 na 322 tímto směrem, přestupní 
doba bude vždy okolo 10 minut (ráno tro-
chu kratší).
 Během celého odpoledne budou fungovat 

nově návaznosti 322 a 312 také v opačném 
směru, tedy od letiště a Divoké Šárky smě-
rem do Tuchoměřic.

Nová linka 342 do Slaného
Celé Slánsko se nově připojilo do systému 
Pražské integrované dopravy a pro Tucho-
měřice to znamená, že pod dálnicí (zastávka 
Tuchoměřice, Rozc.) začala jezdit nová au-
tobusová linka 342. Od 24. srpna ji můžete 
využít na trase Nádraží Veleslavín – U Han-
gáru – Tuchoměřice, Rozc. – Středokluky 
– Brandýsek – Slaný. V pracovní dny jezdí 
každou hodinu (kromě dopoledne), o víken-
dech po dvou hodinách.
 
Všechny nové jízdní řády najdete na webu 
Pražské integrované dopravy www.pid.cz.  

Ondřej Kubala
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Večerní odjezdy 312 
z Bořislavky nově: 
…19:05, 19:35, 20:15, 
20:45, 21:15, 22:15…

Návaznost 312+322 
Tuchoměřice – letiště: 
ráno, dopoledne, 
odpoledne

Návaznosti 312+322 
Tuchoměřice – Kladno: 
ranní spoje 312 v 6:54 
a 7:24 z Tuchoměřic

Návaznost 322+312 
letiště – Tuchoměřice: 
během celého 
odpoledne

„Vozovka před křižovatkou ulic V Kněžívce a K Lesu bude o něco širší 
a bude tu lépe vidět. V srpnu jsme zbourali zeď, která stála na obecním 
pozemku, a posunuli jsme ji. Těsně před křižovatkou následně rozšíříme 
silnici, auta se tu budou moci o trochu lépe vyhnout,“ řekl místostarosta 
Martin Růžička.

Foto: Pavel Cihlář

to je maximální částka, kterou bude mít obec od 
příštího roku v rozpočtu vyčleněnou na podporu 
spolků. Vyplývá to z nových pravidel pro udělování 
dotací, která na svém červnovém zasedání schválili 
zastupitelé. Podrobnosti najdete na straně 2.

540 000 Kč
číslo měsíce

srpen

312

312+322

312+322

322+ 312



Na červnovém zastupitelstvu se schvaloval systém, jak mohou místní spolky a sdružení žádat na rok 2020 
o dotace z obecního rozpočtu. Největší změnou je, že musí všichni požádat už teď na podzim na celý rok dopře-
du, aby obec věděla, s čím přesně má v rozpočtu počítat.

astupitelé se před prázdninami sešli 
26. června. Kromě jiného schválili ce-
novou nabídku na výměnu plynového 

kotle v mateřské škole, která bude hotová bě-
hem prázdnin, a na výměnu podlahy v Kotel-
ně. Posunuli dopředu přípravu nového pře-
chodu u fotbalového hřiště na křižovatce ulic 
U Hřiště a U Potoka. Schválili nákup několi-
ka metrů čtverečních soukromého pozemku, 
na kterém bude pro přechod nutné zbudovat 
část chodníku. Zastupitelstvo také odsouhla-
silo cenovou nabídkou na vypracování pro-
jektové dokumentace na prodloužení řadu 
gravitační kanalizace a také přípojky ulice Za 
Kostelem s možností rekonstrukce vodovod-
ního řadu a vybudování veřejného osvětlení. 
Na přetřes přišlo i na tomto zasedání 
zastupitelů Dýňoviště a jeho zamýšlené 
úpravy, které chce realizovat sdružení 
Tuchoměřice společně. Zastupitelé po del-
ší diskusi schválili v podstatě to, na čem 
se pár dní před tím shodli účastníci disku-

se o Dýňovišti. V prostoru bývalé čističky 
by tak mohly vzniknout vyvýšené záho-
ny pro každou třídu školy, stůl například 
z kulatiny, ruční pumpa, schůdky do vody, 
vrátka k vodě, chodníček či stezka s různými 
materiály, tematické naučné cedule, altán 
z proutí a domeček na nářadí. Návrh počítá 
i s opracováním kmenů, instalací krmítka 
či hmyzích domečků, sezením, jaká jsou 
v lese, a s výsadbou ovocných stromů, které 
by měly sloužit jako optická bariéra podél 
plotu. Během letních prázdnin se však na 
Dýňovišti z představeného plánu zatím nic 
nezrealizovalo. 
 Přidělování dotací spolkům se bude 
v Tuchoměřicích řídit novými pravidly. 
I o tom jednali zastupitelé na svém červno-
vém zasedání. Podrobnosti najdete v samo-
statném článku na této stránce.
 Další jednání zastupitelů bude ve středu 
11. září od 18:00. 

Kateřina Kubalová 

O Slovo do pranice se tentokrát postaral jeden ze 
čtenářů zpravodaje: 

 Dovolím si reagovat na článek „Voda, voda, voda“ 
v Tuchoměřickém zpravodaji č. 6 až 7. Téma zadr-
žení vody v krajině je v poslední době právem dost 
probírané. Což asi všichni chápeme. Je mi jasné, proč 
hlavní koryto Únětického potoka je vydlážděné.
 Chrání před povodňovými a přívalovými stavy. 
Ale nechápu, proč alespoň část vody neprotéká korý-
tkem bývalého mlýnského náhonu v Kněžívce pod 
ulicí V Zahrádkách.  Toto bývalé, částečně přírodní 
korýtko by umožnilo zlepšit  klima v okolí. Když vi-
dím stav stromů a vadnoucí vegetace, myslím, že by 
to hodně pomohlo. Zvlášť v těchto horkých měsících, 
kdy si většina sousedů stěžuje na klesající hladiny 
vod ve studnách. 
 V loňském roce bylo pár dní, kdy v tomto korýtku 
voda tekla, a vím, že to vegetaci hodně pomohlo. Za-
jímá mě, proč neteče stále?! Myslím, že by měl být 
zájem obce i nás všech toto korýtko obnovit.

Ivo Tomaník

 NE, před námi jsou důležitější investice, jako je ob-
nova vodovodů a vodojemů. A druhý důvod pro NE 
je to, že některým sousedním nemovitostem způsobo-
val náhon problémy.

Miroslav Rolc

 Zadržování vody v krajině je zcela jistě chvályhod-
ná aktivita. V případě bývalého mlýnského náhonu 
nejsem přesvědčený, že by vynaložené úsilí a náklady 
přinesly očekávaný efekt. Voda je živel a její protéká-
ní povětšinou soukromými pozemky by jistě vyžado-
valo souhlas majitelů a akceptování rizika náhlého 
rozvodnění. Těch pár metrů, kde voda vykoukne 
z potrubí ve veřejném prostoru, by jistě potěšilo, ale 
myslím, že by se mělo raději investovat jinam. Mno-
hem raději bych viděl třeba meandr potoka za obcí 
směrem ke Statenicím nebo svedení přebytečné vody 
z outletu/parkoviště do oblasti jezírek (na skále), 
která přítomnost vody připomínají již jen lidovým 
názvem.

Lukáš Vysušil

 Mlýnský náhon rozhodně obnovit! Kromě 
toho, že je to úžasný historický prvek intra-
vilánu obce, také přispěje ke zlepšení klimatu 
a vegetace podél svého toku. Prožíváme „suchá“ léta, 
mluví a píše se o snaze zadržování vody v krajině 
a tady máme ohromnou šanci tuto myšlenku reali-
zovat. 
 Obec v minulém období udělala řadu kroků 
směřujících k obnově toku v korytě mlýnské-
ho náhonu (zaměření, majetkové vypořádání 
s vlastníky, projektovou dokumentaci, potřebná po-
volení, průzkumy). Tyto kroky stály nemalé úsilí 
i finanční prostředky a bylo by trestuhodné projekt  
nedokončit.

Karol Böhm

www.tuchomerice.eu
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Ze zastupitelstva

Spolky mohou žádat obec v září a říjnu o dotaci na rok 2020

Během prázdnin se pilně pracovalo kolem Dýňoviště. V úseku od můstku u ulici 
Pod Lávkou vznikl základ pro novou cestu. Asfaltovat by se mělo na přelomu 
srpna a září. Kolem nové cesty bude veřejné osvětlení, které by se v budoucnu 
mohlo rozšířit i na stávající cestu podél potoka.

Foto: Ondřej Kubala

„I v příštím roce rádi finančně podpoříme aktivity míst-
ních sdružení, které se věnují dětem, pomáhají seniorům 
a snaží se naši obec rozvíjet,“ říká starosta Pavel Cihlář 
a dodává: „Zastupiteli je přesně stanovena částka, kterou 
může obec na tyto aktivity uvolnit. Pro všechny souhrn-
ně bude od příštího roku činit 1,8 % z obecního rozpočtu, 
nejvýše však 540 tisíc korun. Pokud někdo chce o dotaci 
požádat, musí tak pro rok 2020 udělat během září a říj-
na. Formulář je na webu obce, pokud by si někdo nebyl 
jistý, jak na to, rádi mu na obecním úřadu pomůžeme.“
 A na co mohou spolky získat dotaci? Okruh ak-
tivit je velmi široký, ale zjednodušeně řečeno vždy 

musí být jeho výsledkem přínos pro obyvatele, kteří 
v Tuchoměřicích žijí. Jde na příklad o využití volného 
času dětí, sportovní a tělovýchovné aktivity, vzdělává-
ní, kulturní nebo i církevní akce. Dotaci mohou zís-
kat akce, které se uskuteční v Tuchoměřicích nebo 
v jiných obcích za předpokladu, že jsou pořádány ve 
prospěch dětí, mládeže či seniorů s trvalým pobytem 
v Tuchoměřicích. 

Kolik kdo dostane
„Rozhodnutím zastupitelů je poprvé už dopředu daná 
částka, kterou může obec rozdělit. V září a říjnu bude-

me žádosti sbírat a pak se sejde dotační komise, která 
projde všechny žádosti a bude mít vcelku nevděčný 
úkol. Rozhodnout, kolik peněz kdo dostane. Může se 
stát, že žádosti se sejdou na vyšší částku, než je 540 
tisíc korun, a pak bude potřeba říct, kde třeba obec 
přispěje méně, nebo co se vyškrtne,“ doplňuje mís-
tostarostka Barbora Boulová. Dotační komisi 
nebude tvořit vedení obce, ale jednoho člena do 
ní dá každé sdružení, které kandidovalo v Tucho-
měřických volbách a má své zástupce v zastupi-
telstvu. 

Ondřej Kubala

ZPRAVODAJ



Helena Bidenková: Chci nastarto-
vat konstruktivní dialog
Od 1. září 2019 bude zástupkyní rodičů ve školské radě paní Helena Bidenková. Ve funkci tak nahradí 
Jiřího Kubizňáka. Nově zvolené zástupkyni jsme položili několik otázek.
Jak svou roli zástupkyně rodičů ve školské radě 
vnímáte a co je vaší prioritou?
Roli zástupkyně rodičů vnímám především jako 
přiložení ruky k dílu. Chtěla bych pomoci v roz-
voji školy a snažit se zlepšit podmínky pro naše 
děti na základě podnětů rodičů, které v naší obci 
poslední roky rezonují. Mojí hlavní prioritou je 
nalézt konsensus mezi většinovými prioritami 
rodičů, možnostmi vedení školy a být nápomoc-
na je realizovat. Chtěla bych pomoci, aby pobyt 
dětí nejen při vyučování, ale i poté byl co nejpří-
jemnější. 

Kolem naší školy to v poslední době nejednou 
vřelo. Co by podle vás pomohlo zklidnit situaci?
Chtěla bych se seznámit s vizemi současného ve-
dení obce, aktuálními prioritami i problémy školy 
a zároveň nasbírat podněty od rodičů. Za důležité 
považuji nastartovat konstruktivní dialog opírající 
se o reálné možnosti obce. Nemá cenu si malovat 
vzdušné zámky ani mít klapky na očích a nechat 
současný stav na pospas osudu. 

Co naše škola z vašeho pohledu nejvíce potřebuje?
Racionální řešení, která budou reflektovat mož-

nosti obce. Škola potřebuje nejen větší prostory, 
ale i podporu ze strany rodičů při řešení mi-
moškolních aktivit, jako jsou výlety, besídky či 
vzdělávací programy doplňující výuku dětí. Po-
chopitelně se musí zlepšovat nejen vybavení tříd, 
ale i prostory pro učitele, v jejichž rukou je vzdě-
lání našich dětí. 

Pro podněty a náměty rodičů jsem zřídila e-mail: 
zastupcerodicu@gmail.com, na kterém jsem 
k dispozici.  

Kateřina Kubalová
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Určitě největší proměnou prošel plácek před 
Kotelnou. „Máme nový umělý a velmi příjem-
ný povrch hřiště u školy na místě prašného 
a věčně blátivého políčka s vyšlapanou trávou. 
Kolem hřiště vznikly i nové lavičky. Je to nádher-
né a panu starostovi i oběma místostarostům 
patří za péči o školu velký dík,“ pochvaluje si 
novinku ředitelka školy Iva Zavadilová. „Ještě 
by měla přibýt síť, aby míče ze hřiště nepadaly 
k sousedům.“ Pilně se pracovalo i uvnitř Kotel-
ny, která dostala novou podlahu, je nově vy-
malovaná a kolem oken jsou nově lišty, aby 
nebyly okopané rohy. 
 „Školní hřiště jsme stavěli o prázdninách, 
když měly děti volno, a zároveň jsme v létě požá-

dali Středočeský kraj o dotaci na jeho nový po-
vrch. Jestli z kraje aspoň část peněz dostaneme, 
bychom měli vědět na přelomu srpna a září,“ 
doplnila místostarostka Barbora Boulová, 
která na realizaci hřiště intenzivně pracova-
la.
 Během léta také prošel úpravou přívod 
vody do třídy paní učitelky Lechnerové, kte-
rý byl ucpaný, a ve škole je nově wi-fi s lepším 
pokrytím, takže je signál ve všech prostorách 
školy dostatečný. Nový nátěr dostal také 
přechod pro chodce před školou, na který 
budou i nadále v ranních hodinách dohlížet 
pracovníci našich technických služeb, pro-
tože bezohledných řidičů, kteří nerespektují 

červenou na semaforu, je bohužel stále dost. 
 Vylepšování naší školy rozhodně prázd-
ninovými opravami nekončí. „Už před ča-
sem posvětili zastupitelé náš záměr odkoupit 
od firmy CETIN domek v sousedství školy, 
ve kterém je telefonní ústředna. Chceme ho 
upravit tak, aby ho mohla využívat škola 
i spolky na své kroužky a další aktivity. Už 
jsme složili zálohu, máme klíče a CETIN si za-
číná svoje zařízení sestěhovávat do prostor, které 
mu budeme v domku pronajímat. Nyní bude 
osloven projektant a začne příprava projektu 
na úpravu interiéru,“ popisuje místostarosta 
Martin Růžička.  

Kateřina Kubalová

Věděli jste, že…?
Obědy pro děti ze školy i školky můžete poho-
dlně přihlašovat i odhlašovat nejen na inter-
netu, ale také prostřednictvím mobilní aplika-
ce. Aplikaci Strava.cz pro Android si můžete 
stáhnout z Google Play. Aplikaci Strava.cz pro 
iOS si můžete stáhnout z App Store. Podrob-
nosti najdete na www.strava.cz

Škola má nové hřiště i podlahu v kotelně
Na děti školou povinné čeká v Tuchoměřické škole po prázdninách spousta novinek. 
V době, kdy si většina z nás užívala zaslouženou dovolenou, se ve škole pracovalo.

ZPRAVODAJ

Z plácku za školou se přes léto stalo nové školní hřiště. 
V pozadí je budova telefonní ústředny CETIN, která se 

upraví pro potřeby dětí. Jen přejdou přes hřiště.

Foto: Ondřej Kubala

Škola má nový web
Velkou proměnou prošly během letních prázdnin 
i webové stránky naší školy. Jsou teď modernější 
a přehlednější. Od nového webu si škola slibuje 
lepší komunikaci s rodiči, kteří by měli být díky
aktualizovanému obsahu informováni o pod-
statném dění ve škole. Sekce jednotlivých tříd 
budou rodičům poskytovat i orientační přehled 
o právě probírané látce. Novinkou je fotogalerie, 
která bude pravidelně doplňována v souladu 
s GDPR. Nově najdete naši školu i na Facebooku.

-red-



Tuchoměřicích se po zkapacitně-
ní čističky odpadních vod začíná 
intenzivně stavět. Zejména v části 

Kněžívka rostou bytové domy společností, 
které mají stavební povolení již řadu let. 
Abychom měli možnost regulovat výstav-
bu v Kněžívce a měli vliv na budoucí po-
dobu místa, vzniká v těchto dnech územ-
ní studie, která bude zpřesňovat územní 
plán. Její zpracování schválili zastupitelé 
na svém květnovém zasedání. 

 Potíž je, že pravomoci obce v regulaci 
výstavby jsou omezené a všechna roz-
hodnutí zastupitelstva (povolující či za-
mítající stavební projekty) se musí řídit 
platným územním plánem a stavebním zá-
konem. Skladové areály v okolí naší obce se 
v územním plánu objevily již 12. 5. 1994, 
kdy byl schválen tehdejším zastupitel-
stvem územní plán Tuchoměřic, a zůstaly 
v něm i po schválení dalších změn. 
 Takže nyní musíme pracovat s tím, co 

nám připravila předchozí zastupitelstva, 
která vytvořila územní plán a jeho změny. 
V roce 2005 bylo přijato nařízení o staveb-
ní uzávěře, kde na pozemcích v tzv. lokalitě 
JIH není možné stavět do doby, než budou 
vybudovány inženýrské sítě a místní ko-
munikace s napojením na D7. Podmínkou 
rozvoje výše zmiňované zóny je zkapacit-
nění ulice Ke Kopanině právě v místech, 
kde zónou prochází. Na tomto projektu 
se v současné době intenzivně pracuje. 

Proč Tuchoměřice zarůstají sklady?

Fotbalisty čekají úvodní zápasy
Po letní přestávce se naše seniorské fotbalové týmy opět sešly a připravují se na začátek svých soutěží. Chcete-li podpořit 
naše kluky, domácí zápasy pro nejbližší měsíc můžete navštívit v těchto termínech:

     K U L T U R A , S P O R T , V O L N Ý  Č A S ,  Ž I V O T  V  O B C I4
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A-tým, Okresní přebor B-tým, IV. třída

31.8. 2019, 17:00 - Tuchoměřice vs. Zlatníky 8.9. 2019, 17:00 - Tuchoměřice B vs. Statenice

14.9. 2019, 17:00 - Tuchoměřice vs. Roztoky 22.9. 2019, 16:30 - Tuchoměřice B vs. Řevnice

18.9. 2019, 17:00 - Tuchoměřice vs. Dolní Břežany 29.9. 2019, 16:30 - Tuchoměřice B vs. Kazín B

Oskar Baschiera

inzerce

2019  |  8

Z V E M E  V Á S

29.9.
9:30

18.9.
17:00

Tušení

SOBOTA
14.9.

9:00-13:00
SOBOTA
21.9.

10:00-17:00

Tušení

SOBOTA
21.9.

7:00

26.9.
17:00

SOBOTA
7.9.
12:00

PÁTEK
6.9.
20:30

SOBOTA
7.9.
19:30

1.9.
10:30

Kostel Sv. Víta



e zájmem jsem si v dubnovém vydání 
zpravodaje přečetl článek s názvem 
Vzpomínka na legionáře z Tuchoměřic 

a Kněžívky od pana Buchteleho, jehož sou-
částí byl i seznam legionářů. Tento seznam 
vytvořila kdysi bývalá tuchoměřická kroni-
kářka paní Příhodová, a dokonce byl seznam 
zveřejněn v jakési knižní podobě. Bohužel je 
to vážný příklad toho, jak vypadá dílo, když 

se ho ujme někdo, kdo se v obci nenarodil, 
a ani se nenamáhá si údaje ověřit a zeptat se 
pamětníků. Někteří v seznamu uvedení legi-
onáři, jmenovitě: Franěk Josef, Matějovský 
Josef, Holý Josef, Feřtek Otakar, Liebel Jind-
řich, Mezera Emil a Sadil Antonín, z Tucho-
měřic nepocházejí, ani se sem nepřistěhovali, 
a pravděpodobně nešli ani kolem…. Vše jsem 
důkladně ověřil u dosud žijících pamětníků. 

Pro zajímavost přikládám fotografii našich 
legionářů. Zcela vpravo v klobouku je Josef Tu-
recký, italský legionář, vedle něj francouzský 
legionář Karel Plánský.
 Závěrem ještě dodám, že je smutné, jak pro-
fesionální historici jaksi pozapomněli na na-
vrátilce ze zajetí. Těch se do obce vrátilo víc než 
legionářů a také si užili své. 

Petr Jirásek

Ještě jednou legionáři

Hledá se válečný veterán z Tuchoměřic 
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Nové stavby v okolí Tuchoměřic
 Jak se v dalších letech promění okolí Tuchoměřic? Kde přesně se bude stavět a jak vypadají plány investorů, 
kteří se k nám chystají? Je šance ještě některé velké stavby vůbec zastavit? Jak obec s investory vyjednává? Co 
všechno v našem okolí vlastně povolil územní plán z roku 1994 a v jakém stavu je příprava nového územního 
plánu? 
 Přijďte diskutovat se starostou Pavlem Cihlářem a místostarosty. Pozvaní také budou zástupci velkých in-
vestorů, kteří chtějí v Tuchoměřicích stavět. Ptejte se na všechno, co vás o výstavbě v okolí Tuchoměřic zajímá.
 

Kdy: středa 13. listopadu od 18 hodin
Kde: na hřišti tuchoměřického sokola

pozvánka na diskusi
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Vladimír Hrazdil se narodil dne 
6. ledna 1914 v obci Dembrova 
v tehdejším carském Rusku jako syn 

Vladimíra Hrazdila a jeho ženy Theosofie. 
Hrazdilovi bydleli v oblasti Volyně, kde byla 
početná česká krajanská menšina. 
 V mládí se Hrazdil živil jako obuvník, oženil 
se a v roce 1936 se mu narodilo dítě. 
 V průběhu druhé světové války byla oblast 
Volyně okupována nacistickým Německem, 
ale po bitvě u Stalingradu zahájila sovětská 
Rudá armáda postup na západ. Během těž-
kých bojů dorazily jednotky Rudé armády 
i do této oblasti. Následně se většina našich 
krajanů hlásila do československé armády, 
jejíž jednotky pod vedením generála Ludvíka 

Svobody bojovaly po boku sovětské armády. 
 Jedním z těchto dobrovolníků byl i Vladimír 
Hrazdil, který do čs. zahraniční armády vstou-
pil dne 15. března 1944 v Rovně a byl zařazen 
k 2. praporu 1. československé brigády, poz-
ději k 3. československému dělostřeleckému 
pluku. 
 Účastnil se bojů na frontě jako sběrač raně-
ných a pomocník v polní nemocnici. Bojoval 
mj. na Dukle a je držitelem Dukelské pamět-
ní medaile. Po válce byl Hrazdil ještě nějakou 
dobu v armádě a demobilizován byl 15. ledna 
1946.
 Po odchodu z armády pracoval Hrazdil 
jako zemědělec. Bydlel v Lýčkově na Žatecku, 
později v Kněževsi. Občanem Tuchoměřic se 

stal v roce 1962 (jeho manželka Růžena Zají-
cová-Hrazdilová byla rodačkou z Tuchomě-
řic). Pracoval v JZD Tuchoměřice jako krmič 
a údajně se angažoval v místním spolku ba-
ráčníků. 
 Vladimír Hrazdil zemřel v Tuchoměřicích 
dne 31. srpna 1999.
 Pokud někdo ze čtenářů má nějaké další 
informace o válečném veteránu Vladimíru 
Hrazdilovi, zejména o době, kdy žil v obci 
Tuchoměřice, bude autor článku vděčný za 
jejich poskytnutí. 

Pavel Buchtele, 
Státní okresní archiv Praha-západ
e-mail: pavel.buchtele@soapraha.cz

Zástavbě v lokalitě JIH nejde momentálně 
nijak zabránit. V územních dokumentacích 
je lokalita k tomuto jasně předurčena, kar-
ty jsou rozdány a nám nezbývá než s nimi 
hrát, jak nejlépe umíme. Naším úkolem je 
snaha získat co možná největší výhody pro 
obec. K těmto účelů přijalo na svém dubno-
vém jednání zastupitelstvo usnesení, které 
stanoví výši poplatku a příspěvku na rozvoj 
infrastruktury, kde je uvedeno, za jakých 
podmínek lze uvažovat o jednání s případ-
ným investorem.  

Pavel Cihlář, starosta obce
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• TJ Sokol připravil i pro příští sezónu oblí-
bené fotbalové tréninky pro dětské věkové 
kategorie. Děti si osvojí fotbalové základy, 
taktiku i zodpovědnost. Najdou si nové ka-
marády a aktivně stráví čas u týmového 
sportování. Tréninky pro mladé sportov-
ce (ročníky 2006-14) odstartují první týden 
v září, a to v úterky a čtvrtky, od 17:00 hod. 
Na hřišti bylo již v minulé sezoně přes osm-
desát dětí, a proto se aktuálně řeší i možnost 
přidání tréninkových dnů, o kterém budou 
trenéři informovat zájemce po fotbalovém 
soustředění, které 52 tuchoměřických junio-
rů absolvovalo tradičně v Jablonci. V poslední 
prázdninový týden si užili dvoufázové tréninky 
a spoustu dalších týmových aktivit. 

Řadu volnočasových aktivit organizuje tradičně 
spolek Tušení.

• Pondělní odpoledne bude patřit pohybovému 
studiu s Veronikou Kacianovou a Janou Vörö-
šovou.

• 13:15 - 14:45 Létavice - pro děti 8 - 12 let (2400,-Kč/
pololetí, 1. lekce 23.9.) 

• 15:15 - 15:55 Halali - děti 3 - 4 roky, nabízíme mož-
nost vyzvedávání z MŠ Tuchoměřice (1500,- Kč/
pololetí, 1. lekce 23.9.)

• 16:05 - 16:50 Camino - děti 5 - 7 let (1500,- Kč/po-
loletí, 1. lekce 23.9.) 

•  Od 17:00 do 18:00 poskakující děti v Kotelně 
vystřídá soustředěná práce a nový kroužek 
nejen pro kluky - KUTIL.  (Cena je závislá od 
počtu dětí a je včetně veškerého materiálu 
a použitého nářadí: 1440,- Kč - 2080,-Kč/pololetí 
, 1. hodina 30.9. ) 

• Večer je na programu protažení a meditace 
s jógou a  Evou Chybovou (19:30-21:00).  

•  V úterý pokračuje výuka kytary s Kateřinou 
Molčíkovou. 16:15 - 17:00 malí kytaristé, 17:05 
-17:50 větší hráči. Ale pozor, místo výuky se 
mění, muzikanti budou muset dojíždět za svou 
učitelkou, naštěstí jen do Statenic. (2500,- Kč, 1. 
hodina 1.10.) Od 18:00 do 19:30 se Kotelna oteví-
rá opět pro jogínské nadšence, tentokrát s Alž-
bětou Slavík Živou a kurzem Kundalini jógy (10 
lekcí/1500,- Kč, 1 lekce/ 170,- Kč, 1. hodina 10.9.). 
Od 19:45 do 21:15 Kotelna ožije hudbou, zkoušet 
zde bude smíšený sbor La Folia pod vedením 
Jany Vöröšové (1. hodina 24.9.).

•  Ve středu se v Kotelně hraje a zpívá. 16:45 - 17:30 
sbor a kapela CVRKOT - děti 5 - 8 let (1200,-Kč/
pololetí, 1. lekce 25.9.), 17:45 - 18:45 dětský sbor 
La Folia - děti 9 - 14 let (1200,-Kč/pololetí, 1. lekce 
25.9.) pod vedením Jany Vöröšové. V 19:00 v Ko-
telně začíná hodina PILATES s Renatou Bárto-
vou (2000,-Kč/19 lekcí, 1 lekce/120,- Kč, 1. hodina 
11.9.). 

•  Čtvrtek je anglický.  15:00 - 15:40 je v mateřské 
školce první kurz pro nejmenší, 15:50 - 16:30 
pokračují v mateřské školce předškoláci, 17:00 – 
17:45 budou v Kotelně  konverzovat žáci 2. - 5. tří-
dy (1200,- Kč/pololetí, 1. lekce 3.10.), novou lektor-
kou je Galyna Bazif. Ve čtvrtek od 15:15 do 16:15 
ve frekvenci 1 x za 14 dní se budou v Kotelně 
dělat HOKUSY POKUSY - pro děti 6 - 12 let (750,- 
Kč/pololetí, 1. lekce 19.9.). Fyzikální zákonitosti, 
chemické jevy, optické klamy, světelné instalace 
a mnoho jiného z technického světa budou děti 
prozkoumávat a objevovat společně s Jiřkou 
Vítů. K čtvrtečnímu večeru již několik let patří 
vášeň kubánského tanečníka Arnelda Rodrígu-
eze a argentinské tango, 18:30 pokročilí, 19:40 
začátečníci (1600,-Kč/8 lekcí na osobu).

•  Pátek přeje bojovníkům Kung - Fu. Začátečníci 
13:15 - 14:00, skupina pokročilých bude letos cvi-
čit sestavu s holí 14:10 - 14:55 (1200,- Kč/pololetí), 
1 x za 14 dní, když nebude výtvarné odpoledne, 
budou mít zájemci možnost vyzkoušet si lekce 
čínského boxu. Vše pod profesionálním vede-
ním Petry Lorenzové. Týden zakončí Machovy 
proužky - výtvarné odpoledne 1 x za 14 dní 15:15 
- 17:15 pro děti 6 - 12 let (2000,- Kč/pololetí, 1. ho-
dina 27.9.) s novou výtvarnicí Mirkou Hubálko-
vou.

Zápis do všech krouků a kurzů bude v pon-
dělí 2.9. 2019 od 13:00 do 17:00 v Kotelně 
(Školní 70). Podrobnosti na www.tuseni.cz 

• Spoustu kroužků připravují také vychovatel-
ky ve škole. „Určitě bude opět angličtina, vý-
tvarný a pohybový kroužek. Chceme zase otevřít 
kroužek vaření, který je velmi oblíbený. Předpo-
kládám, že se děti rozdělí do dvou skupin, ale to se 
uvidí až na začát  ku školního roku. Podrobnosti 
se děti i rodiče dozvědí v průběhu září,“ vysvětlu-
je ředitelka školy Iva Zavadilová.  

 -red-

Volnočasové aktivity na nový školní rok
Fotbal, tanec, jóga, kroužek pro kutily nebo vaření – nabídka volnočasových aktivit pro 
děti i dospělé je v Tuchoměřicích obrovská. Níže najdete přehled toho, co pro vás spolky 
nebo třeba škola chystají.
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červnoví a červencoví oslavenci

Anna Maříková 75 let
Helena Knížová 75 let
Jaroslav Srba 75 let

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

Vážení čtenáři, ráda bych se 
omluvila za chybu zveřejně-
nou v letním dvojčísle Zpravo-
daje, kdy jsem napsala, že obec 
uvolní částku ve výši 150 000 
Kč pro projekt veřejných toalet 
v tuchoměřickém klášteře. Správ-
ná částka je 80 000 Kč. Moc mě 
mrzí, že k takové chybě došlo. Dě-
kuji za vstřícnost a pochopení.

Zuzana Škvorová
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Na jevišti Národního divadla jste zpíval od roku 1993 do 
roku 2008. Jak jste se k tak zajímavé práci dostal? 
Ona i ta cesta tam byla zajímavá (smích). Já jsem totiž 
původně chtěl být zubařem. Začal jsem studovat stoma-
tologii, ale nějak mě to přestalo bavit. Bylo po revoluci, 
začaly být jiné možnosti a v tu chvíli mě prostě nebavilo 
sedět ve škole a učit se, navíc stomatologie není zrovna 
jednoduchý obor. Takže jsem vyrazil do „velkého světa“, 
školu nedodělal a víceméně bokem jsem začal studovat 
konzervatoř. Poměrně mi to šlo a záhy jsem se uchytil ve 
sboru Národního divadla. Hodně jsme jezdili do zahrani-
čí.  Tehdy ještě nevěděli, kolik tady bereme. Takže výděl-
ky nebyly úplně špatné (smích). Bohužel to ale postupem 
času zjistili a i agentury začaly vystrkovat drápky. S peně-
zi už to nebylo tak růžové.

Kam všude jste se díky zpívání dostal?
Nejdál jsem byl v Japonsku a zpíval jsem také v Hongkon-
gu. To bylo s Národním divadlem. Tehdy to pro nás byla 
asi největší exotika. Pak jsem se tam podíval ještě dvakrát 
s jinými projekty.  Nezapomenutelné bylo i koncertování 
v Izraeli pod taktovkou Zubina Mehty, kde jsem byl asi 
třikrát. Izraelská filharmonie je opravdu skvělý orchestr 
a navíc je Izrael turisticky naprostá bomba.

V jakých operách jste zpíval a které jste měl nejraději?
Jako zaměstnanec Národního divadla jsem byl obsazen 
skoro do všech repertoárových představení. Co se mého 
vztahu k jednotlivým operám týče, některé kusy jsou 
výzvy, některé jsou zase „kasaštyky“, které se hrají pořád 
dokola. Repertoárové opery mají své výhody. Člověk si 
je pamatuje. Jakmile se je jednou naučí, má vystaráno.  
Když  jsem nastoupil do Národního divadla,  Prodaná 
nevěsta se dávala třikrát týdně. Už to byla taková rutinní 
záležitost. Nikdy to ale nesmí poznat divák!

Baví vlastně člověka zpívání, když se jím živí, nebo se 
z toho časem stane jen práce?  
V dnešní době hodně diskutovaný syndrom vyhoření je 
problémem v jakékoliv profesi a ani zpívání není výjim-
kou. Tomu se člověk nevyhne, ať už má svoji práci rád, 
nebo ne.  Nicméně já jsem se v tom oboru docela našel 
a nikdy jsem nevyhořel do té míry, že bych na něj úplně 
zanevřel. Ale na druhou stanu musím říct, že když jsem 
se potom začal živit něčím jiným, poměrně se mi ulevilo. 
Najednou jsem měl tu svobodu říct ne u projektů, které 
jsem prostě dělat nechtěl. 

Netrpěla vaše ctižádost, když jste byl stále „jen“ členem 
sboru? Netoužil jste zpívat sóla?
Občas jsem něco dělal i sólově, ale byly to, jak se říká, 
čurdy (malé role, pozn. red.). Mimo divadlo jsem ale čas 
od času dělal sólové koncerty. Zpíval jsem především árie 
z Mozartových oper. To jsou vděčné věci, velmi dobře 
udělané a dají se zpívat komorně jen s klavírem. Takže já 
jsem si ty velké role vlastně zazpíval, ale izolovaně. A co 
se týká ctižádosti, mám to nastavené tak, že když v něčem 
nemůžu být nejlepší, raději do toho v některých přípa-
dech vůbec nejdu. To je jako ve sportu, každý člověk má 
své fyzické i psychické limity. Když na první ligu nemá, 
nebo má, ale těžce při tom funí,  určitě to neznamená, že 
hraje špatně. Na druhou stranu je námětem k zamyšlení, 
jestli se radši neživit v druhé lize. Nemá cenu dělat věci 
za každou cenu. Zkuste si jen tak pro zábavu zaběhat 

s Usainem Boltem. Budete se tím chtít živit, když víte, že 
dostanete zaplaceno, jen když s ním udržíte krok? 

Proč jste vlastně v roce 2008 operní svět opustil?
Víte, zpěv, a zvláště ten sborový, je… takový zvláštní svět. 
V podstatě je každý každému konkurentem. A navíc jste 
ve velmi zvláštní situaci - jste zaměstnanec, chodíte nor-
málně do práce, ale vlastně se počítá s tím, že si vyděláte 
někde jinde, na svých soukromých projektech. Jistou roli, 
proč jsem se rozhodl pro změnu, hrálo i zmiňované vyho-
ření, a také jsem viděl i příležitosti někde jinde. I při svém 
bouřlivém životě jsem stihl vystudovat vysokou školu se 
zaměřením na ekonomiku. Inu, na medicíně mých ra-
ných let se říkal vtip. Proč má medik prázdniny? …Aby 
stihl vystudovat ekonomii, přece! I vzhledem k věku jsem 
už jako zpěvák neměl perspektivu. Pro zpěváka je zkrátka 
lepší být mladý a nadějný, než starý a beznadějný (smích).

Zazpíváte si ještě dnes?
Dělal jsem pár koncertů v tuchoměřickém kostele, zpíval 
jsem třeba Rybovku, ale jinak moc nezpívám. Stále se ak-
tivně vzdělávám. Statistika se čím dál víc posunuje k IT, 
takže studuji programování a software. Času na zpívání 
mi opravdu mnoho nezbývá.

Zmiňovaný software potřebujete jako analytik a statis-
tik Českého statistického úřadu. Pro vás asi statistika 
není nuda – jak se zpívá ve známé písničce?
No nuda to doopravdy není (smích). Poměrně známá zá-
ležitost je scénka Felixe Holzmanna s kuřetem, ve které 
jeden snědl celé kuře, zatímco druhý na něj jen koukal. 
Statisticky ale snědli oba polovinu. Legrace, která velmi 
trefně popisuje to, co všichni tak trochu známe. Já se 
osobně zabývám statistikou mezd a počtu zaměstnanců 
v České republice a průměrná mzda je jeden z ukazatelů, 
které každé čtvrtletí zveřejňujeme. Necítíte tam tu para-
lelu?

Za dva roky by se měli po deseti letech opět sčítat domy, 
byty a obyvatelé. Máte se sčítáním lidu co do činění?
Na tom já se pracovně nepodílím, jen dotazníky vyplňuji, 
jako všichni ostatní. Vím, že z toho lidé nemají zrovna ra-
dost, ale my ta data prostě potřebujeme, nejen statistici, 
ale všichni. Teď se vrátím ke své mzdové statistice. Když 
se třeba někdo bude hlásit o práci, určitě si rád přečte, ko-
lik lidé v dané profesi vydělávají. Statistiku prostě potře-
bujeme k orientaci v prostoru. A důležitá je i pro byznys. 
Ten je na ní přímo životně závislý. Paradoxní je, že byznys 
informace sice chce, ale data nerad dává. Zkrátka všichni 
chceme vědět, jak je na tom soused. Běda ale, když někdo 
nahlíží pod pokličku nám …

Když se podívám do vašeho životopisu, vidím v něm po-
ložku, která mě trochu překvapuje, a sice pozice vedou-
cího skladu ve Středoklukách. K tomu jste se dostal jak?
Tam jsem pracoval zhruba rok, byla to taková přestupní 
stanice po odchodu z divadla. Naučil jsem se tam jezdit 
s vysokozdvižnými vozíky, protože jsem prostě občas 
musel zaskočit za podřízeného, který třeba onemocněl, 
a někdo tu práce prostě udělat musel. Rozhodně to byla 
moc zajímavá životní zkušenost. Navíc si myslím, že 
člověk má ve svém životě měnit zaměření. To ho může 
jedině obohatit.  

Kateřina Kubalová

Jan Růžička: Nemá cenu dělat 
věci za každou cenu
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Možná i vás okouzlil při poslechu České mše vánoční Jakuba Jana Ryby v našem kostele 
sv. Víta sametový hlas Jana Růžičky. Špičkový pěvec, který už 20 let žije v Tuchoměřicích, 
působil v Národním divadle a koncertoval i za hranicemi České republiky. Proč jsou dnes 
jeho denním chlebem spíš čísla než noty? I to se dozvíte z následujícího rozhovoru.

Na hřiště za mnou přijel usměvavý statis-
tik - analytik Českého statistického úřadu 
Jan Růžička (49) na obří koloběžce se spe-
ciálním úchytem na psa. Ve volném čase 
se totiž kromě jiného věnuje takzvanému 
dogtrekingu.

První fotografie ho zachycuje jako Ri-
goletta. Tehdy mu bylo lehce přes 20 let 
a filmoví maskéři z něj udělali kmeta. Dal-
ší snímek je z kůru našeho kostela sv. Víta 
a na třetím je opět k nepoznání proměně-
ný, tentokrát během tuchoměřického ma-
sopustu.

Jan Růžička
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Foto. Soukromý archiv Jana Růžičky
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Už jen necelý 
měsíc můžete 
posílat své snímky 
do tuchoměřické 
fotosoutěže. Své 
obrázky posílejte 
do 22.  9.  2019 
na e-mail foto@
outuchomerice.
cz. Podtitulem 
letošního ročníku 
je Tuchoměřice 
a voda. 
Z vítězných fotek 
vznikne kalendář 
na rok 2020.

nepřehlédněte


