
  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ
AKCE UKLIĎME ČESKO 

V dubnu proběhla v Tuchlovicích i v Srbech celorepubliková akce 

UKLIĎME ČESKO 2017. Děkujeme všem, kterým není lhostejné, v 

jakém prostředí žijí a  raději toto dopoledne věnovali úklidu v obou 

částech obce Tuchlovice a okolí. Stále se bohužel najdou tací, kterým 

je úplně jedno, kde a  co odloží, i přesto, že tu máme 8 stanovišť na 

svoz separovaného odpadu, možnost zpětného odběru 

elektrospotřebičů, svoz biopopelnic a svoz velkoobjemového odpadu. 

Toto vše je pro občany trvale žijící u nás v obci  zdarma. I přes toto 

všechno máme stále co uklízet. 

Ale sešla se nás dobrá parta a po skončení úklidu jsme se sešli při 

opékání vuřtů, kde vládla skvělá nálada. 

Ještě jednou velice děkuji všem zúčastněným za pomoc a obětavost. 

Pencová Iva 

 

3. ČERVNA 2017 ZVEME VŠECHNY DĚTI 

NA DEN DĚTÍ NA TUCHLOVICKÉ NÁMĚSTÍ 
 Tento den patří dětem, proto jsme pro ně připravili akci, kdy se 

tuchlovické náměstí promění v jeden velký zábavní park. 

Od 14:00 hodin budou na děti čekat atrakce, stánky se sladkostmi, pi-

rátská stezka za pokladem a v 16:00 hodin nás přijede navštívit zná-

má moderátorka rádia Relax Bára Ladrová se svojí dětskou show 

Diskotačení – pořadem plným hudby, her, zábavy a tanečků. 

Program dětského dne se bude postupně přesouvat do areálu letního 

kina, kde se bude promítat populární pohádka Trollové. 

 A pro děti letní kino v červnu ještě nekončí.                                                                               

30. června 2017 máme připravenu další akci v letním kině a to VÍ-

TÁNÍ PRÁZDNIN. Jelikož se jedná o poslední den, kdy dostávají 

děti vysvědčení, bude areál letního kina otevřen již od 15.00 hodin a 

odpolední program bude věnován právě jim. Budou zde připraveny 

soutěže, fotografování s pohádkovými postavami, interaktivní diva-

délko, skákací hrad, různé stánky. Nebudou chybět stánky 

s občerstvením i pro dospělé, pro které je od 19.00 hodin naplánován 

koncert skupiny Anopheles, která má připravena další překvapení pro 

malé i dospělé. 

Po setmění bude probíhat promítání dobrodružné pohádky Sirotčinec 

slečny Peregrinové pro podivné děti. 

Areál letního kina však bude ,,žít“ i mimo  tyto dny. Každý pátek po 

setmění bude probíhat promítání nějakého zajímavého poutavého 

filmu. Jen namátkou – Zmizelá, Teorie všeho….Všichni jste zváni a 

vítáni, občerstvení zařízeno. Tak- hurá do kina. 

Pencová Iva 

 

 

 

VANDALOVÉ OPĚT ŠKODÍ 
Chtěli jsme mít Tuchlovice hezké, ale někteří smýšlí jinak. 

Ráno 22. 5. 

2017 byly na 

nově vybudo-

vaném odpo-

činkovém 

místě na cyk-

lostezce nale-

zeny zuhelna-

tělé zbytky 

dřevěného ko-

še, které ještě 

doutnaly. Mrzí nás, že mezi námi žijí i tací lidé. Prosíme pří-

padné svědky, kterým to není také lhostejné, aby se obrátili 

na obecní úřad. 

OBECNÍ ÚŘAD

 

 BĚŽECKÝ ZÁVOD HALDA 
 Maratón klub Kladno a OÚ Tuchlovice pořádá 19. 7. 2017 od 18. 00 Běžecký závod Halda“.  Start je v Srbech u Hotelu Fiala, délka 

 trati 5 240 m (převýšení 114 m), startovné 50,- Podrobnější informace na  vomastek.milan@seznam.cz, tel:724 264 588. 
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HISTORIE 

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 
K událostem posledního desetiletí 19. století v Tuchlovicích 

patří založení Vzdělávacího spolku Havlíček v roce 1892. Úko-

lem spolku bylo rozšiřování vzdělání a ochotnická činnost. 

Pravděpodobně to byla první organizace v obci, v níž se pravi-

delně nacvičovalo ochotnické představení. Zakládajícími členy 

byli Václav Votava, Antonín Dryják, Josef Zahrádka, Hynek 

Štros, Antonín Svatoň, Josef Červenka a další. 

 Při větších vojenských cvičeních v roce 1893 se v naší obci 

usadili vojáci. V prostranství domů čp. 69 – 74 na pokraji 

Hradčan byli dragouni. Protože potřebovali pro koně vodu, vy-

hloubili studnu, které dodnes říkáme Císařská – vyhloubili ji cí-

sařští dragouni. Domečkům kolem se říkávalo V Maštalích. 

 Z téhož roku se připomíná též Okrašlovací spolek Pokrok v 

Tuchlovicích, jehož předsedou byl MUDr. Jakub Koutník, poz-

dější dlouholetý lékař v Lánech. Tuchlovičtí měli tedy lékaře 

dříve než Lánští, ti však měli vrchnost, a proto se lékař musel 

přestěhovat do Lán. Tuchlováci k němu pak dlouhá léta ještě 

docházeli. V zápise staré kroniky je zprávička z tohoto okrašlo-

vacího spolku, v níž se píše o tom, že jeho člen Josef Landa z 

čp. 5 dával  na schůzi návrh, „aby se Na Prameni upravily lávky 

tam se nalézající, aby se tam bezpečně choditi mohlo.“ 

 Jak žili naši lidé na přelomu století? Skromně, ale spokojeně. 

Ve většinou nízkých jednopatrových domech, často ještě kry-

tých došky, s malými okénky v létě zaplavenými květy mušká-

tů, rozmarýny, zelené myrty. 

 Na dvorcích stály kůlny a chlívky, všude chovali drůbež, ko-

zy, chalupníci pak krávu, někde i několik krav. Zahrádky a za-

hrady byly plné ovocných stromů. 

 Po práci se v létě lidé scházívali před domy, sedávali na la-

vičkách nebo na zápraží u domů, v zimě pak při draní peří, kte-

rého měli dost, neboť husy se chovaly téměř v  každé domác-

nosti. 

 Žilo se klidněji, život nebyl tak uspěchaný, každý nechtěl vše 

mít a vše stačit. 

 A zábava? O masopustě to byly bály, na které se všichni těši-

li. Pouť a posvícení byly opravdovými svátky vesnice. A na 

poutě a posvícení se chodilo široko daleko do okolních vesnic, 

na některá místa i s procesím – např. do Tuřan, na Smečno – 

všude pěšky. Někteří šli pěšky i na Svatou Horu do Příbrami.  

Mladí nezapomínali z jara jít k „Jiřímu“ nad Libušín. Tradičně 

velkým posvícením bylo to svatováclavské ve Stochově. 

 Po založení Sboru dobrovolných hasičů přibyla i cvičení v 

okolních obcích, kam se jezdívalo v žebřiňácích. 

 Dost navštěvované byly i hospody, kde se hodně hrály karty. 

Mnohý z našich pradědů nechával skromný výdělek v hospodě, 

rodiny, většinou početné, pak strádaly hladem a nouzí. Přes 

chudobu a nouzi však nebylo tolik závisti a z toho plynula i ona 

spokojenost, trpělivost a smířenost drobných lidí s tím, co měli 

a jak žili. 

Helena Sokolová – kronikářka
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24. ROČNÍK FESTIVALU TUCHLOVICKÁ POUŤ ANEB ….MÁME TO ZA SEBOU! 
Kdo na druhý květnový prodloužený víkend z Tuchlovic neod-

jel a mezi kolotoči si našel cestu až do amfiteátru v areálu letní-

ho kina, našel si volné místečko v příjemně zaplněném hledišti,  

jistě mi dá za pravdu, že to letos stálo za to. Krásné počasí, po-

hodová atmosféra, pozitivní nálada na jevišti i mezi diváky, pří-

jemné úsměvy všude kolem….nedá se to vše popsat – zkrátka 

paráda. 

 Už od pátečního úvodního koncertu v kostele, kde se předsta-

vila Cimbálová muzika souboru Jasénka, přes velmi zdařilý no-

vostrašecký  pořad „Vítejte u nás“, kde se vedle domácího Čtyř-

lístku a Lístečku představil ještě Nisanka, dále během naprosto 

programově naplněné soboty a svátečního nedělního dopoledne, 

jsme se my (pořadatelé) pořád průběžně ptali sami sebe, kdy se 

to „podělá“? V neděli, když jsme už vše uklidili a sedli si na-

prosto unaveni na „štáb“, řekli jsem si – „nepodělalo se asi fakt 

nic“!  

 Z Tuchlovic odjely spokojené soubory – do Prahy  Rosénka, 

Gaudeamus, Moták a  Valášek, do Hradce Králové Kvítek, do 

Rakovníka  Borůvky, do Řevnic Notičky, do Mělníka Jarošovci 

s Jarošáčkem, Víťa Marčík ml. se svým divadlem do jižních 

Čech,  Tomáš Kočko se svým orchestrem do Frýdku Místku, 

nadšená Jasénka s Nisankou do Vsetína a Jablonce nad Nisou a 

v neposlední řadě i my „domácí“ Lístečci a Čtyřlístci do Nové-

ho Strašecí. Všichni se při odjezdu ubezpečovali, že za rok zase 

„touhle dobou“…Je nám velikou ctí, že pomáháme touto netra-

dičně tradiční formou Tuchlovice prezentovat po celé republice. 

Všichni, kdo se do Tuchlovic na festival pravidelně vrací, už ví, 

na co se těšit-ať už na účinkující soubory, prezentující se nezis-

kové organizace z okolí, řemeslné stánky….je toho spousta. A 

všem patří veliké díky za to, že zcela nezištně pomáhají k tomu, 

aby náš festival byl tím, nač si všichni pokaždé začátkem květ-

na udělají čas. 

Musím zmínit 

také báječnou 

několikaletou 

spolupráci s 

Obecním úřa-

dem Tuchlovice, 

základní školou 

a její školní jí-

delnou, s Českou 

hospodou, míst-

ní kynologickou 

organizací, ale i 

s mnohými dal-

šími, kteří po-

máhají například 

sponzorským 

darem.  

Pokud byste 

chtěli alespoň na 

chvíli vrátit čas 

a připomenout si 

ty prima dny, 

navštivte webo-

vé stránky 

(www.tuchlovic

kapout.cz) či 

facebook, kde už 

koluje spousta 

krásných foto-

grafií  a  různých 

postřehů.  

 

Za všechny, kdo 

se kolem festiva-

lu „motají“, moc 

děkuji a po tom, 

co letošní  roč-

ník MÁME ZA 

SEBOU, může-

me zvesela pro-

hlásit, že 25. 

ročník (4.-6. května 2018) MÁME PŘED SEBOU. 

Tereza Mlynaříková  

 

 

TUCHLOVICKÝ HUDEBNÍ PODZIM 
Vážení posluchači koncertů vážné hudby, konečně 

Vám mohu sdělit radostnou novinu, že podzimní 

festival vážné hudby s názvem „Tuchlovický hu-

dební podzim“ je tady.  Má naplánovány tři kon-

certy. Ten první zazní 24.9. 2017 v 16 hodin v kos-

tele sv. Havla a hlavním protagonistou bude světo-

vě uznávaný houslista Václav HUDEČEK, který je 

mým dlouholetým kolegou a kamarádem a jak sám řekl na tuchlo-

vické publikum se velice těší. Dalším koncertem bude varhanní 

podvečer, který je plánován na říjen a celá koncertní sezona vyvr-

cholí vánočním, tradičním koncertem. Podrobnosti a koncertech v 

říjnu a prosinci přinesou další vydání Tuchlovických novin. 

Mgr.M.Laštovka 
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SPOLEČENSKÝ SERVIS
Co se dělo na základní škole 
 

Je neuvěřitelné, jak to letí, ale konec školního roku se blíží velmi 

rychle. Jaké akce se v naší Barevné škole konaly od posledního 

vydání Tuchlovických novin? 

Ve středu před velikonočními prázdninami navštívila část dětí 

z prvního stupně skanzen v Přerově nad Labem. Žáci si prohlédli 

interiéry některých chalup, dozvěděli se mnoho nového o tradi-

cích našich předků a v dílničkách si vyrobili velikonoční dekora-

ce. 

21. 4. se konal výchovný koncert, kde se žáci 2. stupně dozvěděli 

mnoho zajímavého o skupině Beatles. 

24. 4. jsme si připomněli Den Země. Pod taktovkou školního 

parlamentu, který připravil několik zajímavých stanovišť, mohli 

žáci otestovat své smysly, prozkoumat, jak se chová ropná skvr-

na, projít se po šiškách či kopřivách, vyrobit si vlastní ekologic-

kou modelínu apod. Akci připravily vlastně „děti dětem“, což 

umožnilo i organizátorům získat mnoho nových zkušeností. Na 

nádvoří si na novém informačním panelu mohou zájemci zjistit, 

za jak dlouho se různé materiály rozpadnou v přírodě. U tělo-

cvičny zasadili žáci 7. třídy vrbové pruty, ze kterých by 

v budoucnu mohl vyrůst vrbový příbytek. 

25. 4. se na výstavu Body The Exhibition vypravili tentokrát 

osmáci. 

26. 4. žáci devátých tříd vyrazili v rámci projektu Národního 

muzea "Zažijte dějiny 20. století" do kina Lucerna na projekci 

filmu Masaryk. Poté jsme se přemístili do Armádního muzea Vo-

jenského historického ústavu na Žižkově, kde jsme zhlédli expo-

zici V Protektorátu Böhmen und Mähren a Druhá světová válka.   

 Mgr. Martina Holečková 

 

Žáci 9.B se rozhodli, že pomohou psímu útulku Bouchalka v 

Buštěhradě.  

Uspořádali proto dobročinnou akci v rámci školy a obrátili se na 

své spolužáky, učitele a ostatní personál, aby přispěli jakoukoli 

finanční částkou. 

Výsledná suma činila 2750 Kč. Peníze jsme předali osobně ve-

doucí útulku. Děkujeme všem, kdo se do akce zapojili a snažili 

se pomoci. Největší dík patří téměř všem žákům 9.třídy (pouze 

tři žáci se nezapojili ), především Tereze Švejcarové a Marušce 

Průšové, které  si vzaly na starost organizační záležitosti. 

Michaela Křižanová 

 

11. 5.  se několik tříd prvního stupně vzdělávalo v pořadu o 

zdravé výživě, sedmáci a osmáci řešili s lektorkami nástrahy 

volby povolání. 

12. 5.  se do nově zrekonstruovaného kladenského divadla vy-

pravila 8.A, 8.B a 9.B na představení Romance pro křídlovku. 

7. 4. se zúčastnili hoši ze třetích až pátých tříd základních kol 

turnajů ve vybíjené pod hlavičkou Asociace školních sportovních 

klubů. Reprezentanti naší školy základní kolo v Kladně vyhráli a 

postupují do okresního finále.  

 

V úterý 2. 5. 2017 se na kladenském Sletišti uskutečnily atletické 

závody Poháru rozhlasu. Původní termín byl pro nepřízeň počasí 

zrušen. I přes vzniklé komplikace jsme dokázali dát dohromady 

družstvo 12 závodníků, kteří reprezentovali naši školu 

v kategorii 8. - 9. tříd. Děvčata i chlapci podali výkony na hranici 

svých možností a v konkurenci atletických specialistů se někteří 

rozhodně neztratili.  Nejvýše hodnocené je celkové čtvrté místo 

Davida Balána ve vrhu koulí a 9. místo Romana Makového ve 

sprintu na 60 m. I výkony ostatních zasluhují poděkování. 

Mgr. Jana Drechslerová 

 

5. 5. se v Praze v nové budově Národního muzea konalo celo-

státní finále matematické soutěže Pangea. Do něj se probojovala 

Lída Kačenková, která nakonec obsadila v kategorii 7. tříd 23. 

místo z 54 finalistů. 

V okresním kole soutěže Matematická olympiáda, které se kona-

lo v Kladně, nás reprezentovali v kategorii 6. tříd Zuzana Smržo-

vá a Filip Frolík. Filip byl vyhodnocen úspěšným řešitelem 

okresního kola. V kategorii 7. tříd byla úspěšnou řešitelkou Lída 

Kačenková, která vybojovala pěkné 5. – 7. místo. 

 

Během Tuchlovické pouti se naše škola již tradičně stala hostite-

lem některých folklorních dětských souborů. Pro ubytování sou-

borů slouží školní třídy, o plné žaludky vystupujících se staraly 

paní kuchařky. 

 

Děkujeme všem, kteří přispěli škole v jarním sběru papíru. Se-

bralo se opět více než 21 tun této suroviny a na nejlepší sběrače 

čeká jako vždy nějaká odměna.   

 

Do první třídy pro další školní rok bylo přijato 26 žáků. 

 

Z příspěvků kantorů sestavila Mgr. Olga Kačenková 
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OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Před Velikonocemi jsme pořádali Jarní prodejní výstavku, která se jako každý rok vydařila. Výstavka byla spojena s degustací jídel,  

které konzumují děti ve školní jídelně.  Degustace jídel bylo jedním z kritérií pro vstup do projektu  

" Zdravá školní jídelna" ( pod záštitou Ministerstva zdravotnictví). Tento projekt byl doporučen hygienickou stanicí  na základě kon-

troly kvality stravy a skladby jídelníčku. Zpětná vazba od rodičů a veřejnosti byla skvělá.  

Naše paní kuchařinky Martina Černá a Taťána Kočová jsou prostě k nezaplacení. Patří jim velké poděkování za jejich píli, obětavost, 

sebevzdělávání. 

Mgr. Šárka Dutkovičová 

 

ZDRAVÁ ŠKOLKA 
11.4.jsme přijaly pozvání na prezentaci moderního stravování do naší mateřské 

školky. 

Paní kuchařky připravily pro veřejnost ukázku jídel, která nejsou ve školních jí-

delnách zcela běžná, ale v tuchlovické  školce ano. Paní Táňa Kočová nás 

ochotně seznámila s jednoduchou úpravou pohanky, cizrny, ryb, zeleniny atd. 

Veškeré pokrmy nejen báječně chutnaly, ale lahodily i našemu oku. O tom, že 

jídlo pro malé strávníky připravují s velikou láskou, nebylo pochyb!  

Celému kolektivu školní jídelny držíme palce a přejeme další malé spokojené 

strávníky! 

Irena Lažanová, Eva Abrhámová, Iva Lukavská 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji obecnímu úřadu, všem přátelům a zná-

mým za blahopřání k narozeninám. Pokorná Sa-

bina 

Děkuji Obecnímu úřadu Tuchlovice za dárek a 

blahopřání k narozeninám. F. Skalník 

Paní Božena Špičková děkuje obecnímu úřadu za 

milé blahopřání k životnímu jubileu. 

Pan Zdeněk Vajt děkuje obecnímu úřadu za bla-

hopřání k narozeninám 

Paní Anna Žůčková děkuje obecnímu úřadu, ro-

dině a známým za milé gratulace k životnímu ju-

bileu. 

Paní Jindřiška Čermáková děkuje 0becnímu úřa-

du v Tuchlovicích za blahopřání k narozeninám 

Križan Timotej děkuje obecnímu úřadu, rodině a 

známým za milé blahopřání k výročí narozenin. 

 

LETNÍ KINO TUCHLOVICE 
26.5. Zmizelá 

2.6. Hanebný pancharti 

3.6. Trolové 

9.6. Teorie všeho 

16.6. Dítě Bridget Jonesové 

23.6. Kingsman: Tajná služba 

30.6. Sirotčinec slečny Peregrinové pro podiv-

né děti 

 

Promítá se vždy od 21:00, vstupné 75 Kč. 
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SPORT 
TUCHLOVICKÝ MLADÍK VÁCLAV KINDL POKOŘIL MEKKU AUTOKROSU 

Vynikající podívanou nabídly v Nové Pace všechny tři divize 

Racer Buggy. Početně obsazené "dvěstěpadesátky" vyhrál Vác-

lav Kindl, "stopětadvacítky" Tomáš Sulek a nejslabší "stošede-

sátky "ožívající po loňské krizi Jan Matějka. 

 

RB250 

Nejsilnější divize Racer Buggy - "dvěstěpadesátky" - přilákala 

do Štikovské rokle jedenáct účastníků. Nejrychlejším tréninko-

vým časem vstoupil do závodu Tomáš Vejmola, rozjížďkám 

však vládli Václav Kindl a Dominik Starosta. Oba třikrát vyhráli 

své skupiny a ve prospěch tuchlovického pilota hrál pouze rych-

lejší čas. Václav Kindl následně navázal na humpolecké vítězství 

i ve finále a po dvou odjetých mistrovských závodech neztratil 

ani bod ze sedmdesáti možných. 

A zde jsou jeho poznatky: "Do Nové Paky jsem se moc těšil a ta-

ké jsem si strašně přál ji vyhrát. Jak se totiž 

říká: " Kdo vyhrál Paku, je nesmrtelný .......:-)))"  Po tréninkách 

jsem byl druhý. Jelikož nás bylo v divizi jedenáct, jeli  

jsme rozjížďky opět na dvě skupiny. Vyhrál jsem všechny tři, 

stejně jako Dominik Starosta ve druhé partě.  Mezi námi tedy 

rozhodovala závěrečná runda, kdo zajede rychleji. Podařilo se to 

mně a zajistil jsem si tak deset mistrovských bodů a pole position 

pro finále.  To bylo opět těžké. Záleželo hlavně na startu.  Ten se 

mi naštěstí podařil a finále jsem opět stylem -  start cíl - vyhrál. 

Tentokrát jsem ale Dominika viděl v zrcátkách po celou dobu 

jízdy. Jsem moc rád, že za celý víkend nedošlo k žádnému kon-

taktu a všichni jeli fair play. Také chci poděkovat kamarádům z 

mého hokejového teamu HK Lev Slaný, kteří mne přijeli podpo-

řit. A v neposlední řadě pořadatelům. Sobotní druhou rozjížďku 

jsme sice jeli na hodně rozbité a neupravené trati, ale jinak vše 

proběhlo perfektně. Závody jsem si velice užil a jsem moc šťast-

ný, že jsem pokořil Mekku autokrosu. " 

Václav Kindl

 

 

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ S KLUBEM SKK KLADNO 
Od září minulého roku působí na naší základní škole sportovní 

klub SKK Kladno, který se v Tuchlovicích zaměřuje na rozvoj 

pohybových dovedností bez specializace na jeden sport a bez 

tlaku na výkony. V září se přihlásilo 20 holek a kluků ve věku od 

7 do 10 let a v průběhu roku se jich ještě pár přidalo. Sportují 

každou středu od 14:30 do 15:30 v tělocvičně nebo na hřišti. Děti 

si už vyzkoušely atletiku, softball, gymnastiku, florbal, parkur, 

judo, jógu a basketbal.  

Vybudují si tak širokou základnu dovedností, vyzkouší pestrou 

paletu sportů a mohou potom začít trénovat některý z konkrét-

ních sportů, kterému se budou věnovat intenzivně.  

Zápis do SKK na nový školní rok 2017/2018 začíná v červnu. 

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím vyplněné přihlášky, 

kterou najdete na www.skk-kladno.cz  / dokumenty.  Přihlášku 

vytisknete a můžete ji přinést na trénink, nebo poslat naskenova-

nou i s podpisem na email: skk.kladno@seznam.cz. První trénin-

ky a zahájení dalšího tréninkového roku bu-

de od září 2017. 

Petra Herdová 

 

        Občasník č.4/ 2017                                                              str.6 



 

SPORT 
AFK Tuchlovice  

MINIPŘÍPRAVKA 

V září loňského roku pořádal fotbalový klub 

AFK Tuchlovice nábor dětí do minipřípravky, 

která je určena především dětem ve věku od 4 do 6 let. Starší děti rovněž procházejí 

úvodní přípravou a následně jsou zařazeny do starších kategorií: mladší přípravka 

(ročníky 2010-2008), starší přípravka (ročníky 2007 a 2006). U dívek je věková ka-

tegorie posunuta o jeden rok (mladší přípravka 2010-2007, starší přípravka 2006-

2005). 

Cílem minipřípravky je adaptovat se na systém tréninků, zvládnout všeobecné po-

hybové dovednosti v maximálním rozsahu, získat základní dovednosti s míčem. 

Tréninky minipřípravky probíhají na fotbalovém hřišti AFK Tuchlovice v úterý a ve 

čtvrtek od 16.30 – 18.00 pod vedení trenéra Pavla Hafenrichtra. 

Minipřípravka se neúčastní jako samostatný tým mistrovských utkání v rámci soutě-

že FAČR. Šikovní hráči a hráčky po dovršení věku 6 let mohou být nominováni na 

mistrovská utkání za mladší přípravku. Dále se mohou účastnit zimních turnajů a 

přátelských zápasů společně s mladší přípravkou. Chceš začít? Stačí přijít na trénink 

a na místě se dohodnout. 

 

 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

Mladší přípravku tvoří hráči věkové kategorie 

7-8 let. V sezóně 2016/2017 se jedná o hráče 

ročníků 2008 a mladší. Hraje se systémem 4 

+ 1 na hrací ploše o rozměrech 19 x 30 metrů 

s míčem o velikosti č.3 nebo 4. Hrací doba je 

2 x 20 minut s 10ti minutovou přestávkou. 

Tréninky probíhají na fotbalovém hřišti AFK 

Tuchlovice v úterý a ve čtvrtek od 17.00 – 

18.30 pod vedením trenérů Václava Klíra a 

Ondřeje Pilaře. V zimním období (zpravidla 

polovina listopadu – polovina března) probí-

hají tréninky v tělocvičně ZŠ Tuchlovice.  

Tým mladší přípravky hraje v soutěži mis-

trovských utkání okresní přebor. Po úspěšném 

umístění na 1. příčce tabulky v podzimní části 

byl tým podle pravidel soutěže zařazen do 

lepší výkonnostní skupiny pro jarní část utká-

ní. 

V zimním období se přípravka účastní turnajů 

a přátelských utkání. 

 

Zleva stojící: trenéři Ondřej Pilař a Václav Klír, hráči: Daniel Křižan, Dominik Hájek, Tomáš Soukup, 

Richard Trávníček, Mikuláš Holan, Adam Štros 

Zleva sedící: Jan Šubin, Daniel Pergl, Pavel Bučko, Tadeáš Vondrovský, Matyáš Pavelák, Vít 

brankář: Petr Bučko (na fotce chybí hráči Josef Lavička a Ondřej Drobný) 

 

 Rozpis zápasů  

 27.5. SO 13.00   hřiště Tuchlovice 

 AFK Tuchlovice – SK Buštěhrad 

 AFK Tuchlovice – TJ Unhošť 

 SK Buštěhrad – TJ Unhošť 

2.6. PÁ 17.00 hřiště Buštěhrad 

SK Buštěhrad – SK Vinařice 

SK Buštěhrad – AFK Tuchlovice 

SK Vinařice – AFK Tuchlovice 

10.6. SO 13.00 hřiště Tuchlovice 

AFK Tuchlovice – SK Buštěhrad 

AFK Tuchlovice – SK Slaný “A“ 

Sk Buštěhrad - SK Slaný “A“ 

 

 

AKCE „PŘIJĎ MEZI NÁS“ 
Fotbalový klub AFK Tuchlovice připravuje na měsíc září již druhý ročník ná-

boru malých dětí do minipřípravky. 

V následující sezóně 2017/2018 budou do soutěže okresního přeboru přihlá-

šeny dva týmy přípravky (mladší přípravka ročník 2009 a mladší, starší pří-

pravka ročníky 2008 a 2007). 
 

Více informací najdete na nových stránkách fotbalového klubu AFK Tuchlo-

vice www.afk-tuchlovice.cz 

 

 

AFK Tuchlovice
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REALITY
NEMOVITOSTI 
 

Vážení spoluobčané, 

přináším vám pravidelný příspěvek ze světa nemovitostí. Dnes se zaměřím na upozornění proti nekalým praktikám některých realit-

ních makléřů a představím nabídku prodeje bytu v Tuchlovicích – Dřevěnkově. 

 

PRODÁVÁTE NEMOVITOST? POZOR NA LÍSTEČK V POŠTOVNÍ SCHRÁNCE „KOUPÍM DŮM 

V TÉTO LOKALITĚ“ 
 

Vzhledem k tomu, že se zákon regulující trh s nemovitostmi projednává a stále upravuje, může se realitní činnosti věnovat kdokoli. 

Kvantita by nevadila, kdyby nebyla na úkor kvality. Někteří realitní makléři stále ještě dnes používají klamavé a podvodné praktiky. 

Jednou z nich je prostý lístek vhozený do poštovní schránky se sdělením „Koupím dům v této lokalitě“. Někdy je letáček doplněn o in-

formace typu „ platba v hotovosti“ nebo „jsem přímý zájemce“. Ve valné většině případů (cca 90%) se však jedná o realitního makléře 

nikoliv přímého zájemce.  

V minulém týdnu se mi svěřila s touto zkušeností paní Alena ze Stochova. „Na lísteček v poštovní schránce jsem zareagovala, 

v domluveném termínu přišla na první pohled solidní paní, prošla dům, vychválila a řekla, že se jí moc líbí. Ptala se na běžné věci 

např. jací jsou sousedé, jaká je výše měsíčních nákladů atd. Potom mě požádala, jestli si může pro manžela pořídit několik fo tografií, 

aby viděl, jaký dům vybrala. Ujistila mě o svém nadšení a poprosila, abych dům již nikomu dalšímu neukazovala a chtěla po mě pode-

psat nějaký formulář“. Následně paní Alena zjistila, že šlo o makléřku nejmenované realitní kanceláře, která chtěla takto získat jen dal-

ší nemovitost do nabídky.  

Za předpokladu, že se přeci jen rozhodnete na podobné letáčky ve své poštovní schránce reagovat, doporučuji, prověřte si, s kým sku-

tečně jednáte a pečlivě si prostudujte, co podepisujete!  

V případě, že uvažujete o koupi či prodeji své nemovitosti nebo máte zájem jen poradit, zavolejte a rád vám pomůžu.  

PRODEJ BYTU 3+1 s garáží a bazénem, TUCHLOVICE - DŘEVĚNKOV 

Prodej bytu 3+1 s garáží a bazénem, výměra 71 m2, osobní vlastnictví, Tuch-

lovice – Dřevěnkov. 

Jedná se o bytovou jednotku, která se nachází ve druhém patře cihlového 

domu a je ve velmi dobrém, udržo-

vaném stavu. Dům prošel revitali-

zací (zateplení domu, fasáda, nová 

střešní krytina, plastová okna). K 

bytové jednotce náleží také sklep. 

Garáž má výměru 20 m2. Vedle ga-

ráže je možné využívat montážní 

jámu pro drobné opravy automobi-

lu. 

Možnost financování hypotečním 

úvěrem, který vám v rámci našich služeb rádi 

vyřídíme. 

 

Cena: 1.950.000,- Kč 

 
Lukáš Hajník 

certifikovaný realitní makléř  

dle normy ISO 17024 

RE/MAX Consult 

Tel. 731 618 477

    

 

INFORMACE  
   MĚSTSKÁ POLICIE NOVÉ STRAŠECÍ              

Tel.: 602 395 312                                                         

E-mail: mestska.policie@novestraseci.cz 

HASIČI 

(Jednotka dobrovolných hasičů Lhota) 

TEL.: 724 896 063                                                                                     

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO TUCHLOVICE         

Praktický lékař MUDr. Brejník :  

312 657 073               

Zubní lékařka MUDr. Jaklová: 

312 657 304 

Dětská lékařka MUDr. Bumbová :  

312 657 017 

web : http://mudrbumbova.webnode.cz 

Lékárna : 312 657 038 

POŠTA TUCHLOVICE 

TEL.:  312 657 091 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 

Hasičský záchranný sbor 150 

Záchranná služba první pomoci 155 

Policie ČR 158 

Pohotovost - Elektrický proud 840 850 860 

Voda 840 121 121 

Plyn 1239 

 

Obecní úřad Tuchlovice nabízí následující 

služby CZECH  POINT : 
Výpisy z katastru nemovitostí  

Výpisy z obchodního rejstříku  

 

Výpisy z živnostenského rejstříku 

Výpisy z rejstříku trestů  

Výpisy z bodového hodnocení řidiče 

Autorizovaná konverze dokumentů 

 

Úřední hodiny Obecního            

úřadu Tuchlovice :                       
Pondělí:  7:00 – 12:00  13:00 – 17:00 hod.  

Úterý:   7:00 – 12:00  13:00 – 15:00 hod.                   

Středa :  7:00 – 12:00  13:00 – 17:00 hod. 

Čtvrtek:  7:00 – 12:00  13:00 – 15:00 hod.                    

Telefon : 312 657 020  

E-mail :  outuchlovice@volny.cz                                 

Webové stránky: www.ou-tuchlovice.cz 

 

Tuchlovické noviny vydává Obecní úřad Tuchlovice. Místo vydání: Tuchlovice 

Obecní úřad Tuchlovice,  IČO 00235041, U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice. Telefon: 312 657 020, e-mail: outuchlovice@volny.cz.   

Redakce a grafická úprava: Lucie Lédlová. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.                       

Datum vydání: 22.5.2017  Evidenční číslo: MK ČR E 22120                                                 

Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: tuchlovickenoviny@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla: 19.6.2017 
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