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VáÏení
spoluobãané,
v kaÏdém novém ãísle
zpravodaje se dovídáte, co
se u nás, na poli kultur-
ním, událo nebo bude dít.

Málokdo ale ví, co, nebo
kdo se za tûmito akcemi
skr˘vá. Nûkteré jsou na
pfiípravu nároãnûj‰í, nû-
které ménû nároãné, takÏe je jasné, Ïe
KK (neboli kulturní komise) není je-
nom paní Hanzlíková, ale Ïe kolem
sebe musí mít partu ‰ikovn˘ch a spo-
lehliv˘ch „holek“, které zcela nezi‰tnû
– a to zdÛrazÀuji – vûnují svÛj ãas
a své nápady na oltáfi kultury v obci.
Bez jejich pomoci bych se neobe‰la.
Jen pfiíprava vánoãního a velikonoã-
ního zdobení zabere spoustu ãasu. Po-

roto mû tak tro-
chu mrzí, Ïe na
leto‰ní vánoãní
zdobení dorazila
jen hrstka zájem-
cÛ. Vûfiím, Ïe to
nebyl nezájem,
ale klouzaãka,
která ten den
zrovna nebyla
vhodná k vychá-
zení. Mikulá‰ská

nadílka a zpívání koled u vánoãního
stromeãku nám v‰echno vynahradily
a závûr roku byl spokojen˘.

Nebudu na tomto místû prezentovat
akce, které byly, nebo v leto‰ním roce
budou. V‰e bude vãas na internetu
a ve v˘vûsních skfiíních. 

Ráda bych objasnila termín „ruãní
práce“. Scházíme se kaÏdou stfiedu od
17 hodin. Nûkdo plete ko‰íky (teì uÏ

chystáme velikonoãní zdo-
bení), nûkdo si pfiijde jen tak
popovídat, dá si pivko nebo
káviãku. Zkrátka je to takov˘
„babosed“, na jehoÏ konci je
vÏdycky hmatateln˘ v˘sledek.
Pfiijìte a uvidíte sami.

Je‰tû jednou dík v‰em
holkám, ale i klukÛm, pro-
toÏe velk˘ kus práce pfii pfií-
pravách odvádûjí i pánové
z na‰ich TS (neboli technick˘ch slu-
Ïeb), ale i na‰i sousedé a sousedi
na‰ich sousedÛ….

Pfieji nám v‰em, aby se nám v no-
vém roce 2013 dafiilo a podle hesla
antického ¤íma „chléb a hry“ jsme si
tûch her uÏili dosytnosti od nejmen-
‰ích aÏ po dfiíve narozené.

Za kulturní komisi O.H.
(neboli Olga Hanzlíková)

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ÚŘADU

DNE 17. 12. 2012
� ZO povûfiilo starostku obce k podpisu

Plánovací smlouvy s firmou 1home s.r.o.
v pfiedloÏeném znûní.

� ZO rozhodlo o vydání Smûrnice ã.
1/2012 o rozli‰ení ãasov˘ch nákladÛ, Smûr-
nice ã. 2/2012 o aktuálním úãtovém rozvr-
hu, Smûrnice ã. 3/2012 o evidenci, úãtová-
ní a odepisování majetku, Smûrnice
ã. 4/2012 k finanãní kontrole, Smûrnice
ã. 5/2012 pro inventarizaci majetku, Smûr-
nice ã. 6/2012 pro evidenci, úãtování a oce-
Àování zásob, Smûrnice ã. 7/2012, upravu-
jící obûh úãetních dokladÛ a povûfiuje staro-
stku obce k jejich vydání.

� ZO souhlasilo s povolením provozu
VHA v Restauraci „Na Námûstí“ pro
r. 2013 a povûfiilo starostku k vydání roz-
hodnutí o povolení provozu VHA od
1.1.2013 do 31.12.2013 vã..

� ZO souhlasilo s uzavfiením smlouvy
s firmou A.S.A. spol. s r.o. a povûfiilo sta-
rostku obce k jejímu podpisu.

� ZO souhlasilo s uzavfiením smlouvy
s firmou Centropol Energy a povûfiilo staro-
stku obce k jejímu podpisu.

� ZO povûfiilo starostku obce pfiípravou
Nájemní smlouvy na pozemek parc.ã.255/2
a Budoucí kupní smlouvy na objekt M·
a Smlouvy o spolupráci.

� ZO souhlasilo s pfiedloÏen˘m Návr-
hem plánu investic na rok 2013 a schválilo
Plán investic a obnovy pro rok 2013.

� ZO souhlasilo s navrÏenou cenovou
kalkulací vodného a stoãného pro r. 2013
a stanovilo cenu dle návrhu, tj. cena stoã-
ného (1 m3) ãiní 38,69 Kã bez DPH, cena
vodného (1 m3) ãiní 24,88 Kã bez DPH.

� ZO souhlasilo s vydáním Obecnû zá-
vazné vyhlá‰ky ã. 2/2012 o poplatku za
svoz komunálního odpadu. ZO povûfiilo
starostku a místostarostku obce k jejímu
vydání. 

� ZO souhlasilo s uzavfiením Dodatku
ke smlouvû s firmou ROPID a povûfiilo sta-
rostku obce k jeho podpisu. ZO povûfiilo
starostku obce k jednání s firmou ROPID
a s firmou Jaroslav ·tûpánek za úãelem sní-
Ïení stanovené ceny.

� ZO souhlasilo s uzavfiením Dodatku
ã. 6 ke Smlouvû o dílo PG-127/2008 (po-
sun termínu dokonãení ulic Zahradní
a Na Váze) a povûfiilo starostku obce
k jeho podpisu.  

� ZO souhlasilo s pfiedloÏenou nabídkou
Muzea hlavního mûsta Prahy a povûfiilo sta-
rostku obce k pfiípravû nájemní smlouvy
(pozemek parc.ã. 683, k.ú. Vinofi)

� ZO souhlasilo s pfiedloÏenou nabídkou
firmy M.S.Invest a.s. a povûfiilo starostku
obce k pfiípravû kupní smlouvy (pozemek
parc.ã. 1344/1, 1337/82 k.ú. Vinofi)

� ZO souhlasilo s pfiedloÏenou nabídkou
firmy M.S.Invest a.s. a povûfiilo starostku
obce k pfiípravû nájemní smlouvy (poze-
mek parc.ã. 200/44, k.ú. Pfiezletice)

� Starostka obce vydala pfiíkaz k fiád-
né roãní inventarizaci a povûfiila k zaji‰-

tûní inventarizace
finanãní v˘bor a jím
urãenou inventarizaãní
komisi. Inventarizace bude provedena do
max. 15.3.2013.

� ZO povûfiilo starostku obce pfiípravou
smlouvy s vítûzem soutûÏe (Rekonstrukce
ul. Ka‰tanové) firmou Strabag. 

� ZO souhlasilo s uzavfiením nájemní
smlouvy na ãást parc.ã. 529/1, k.ú. Pfiezle-
tice (ul. Krátká) s pí. Kábelovou a povûfiilo
starostku obce k jejímu podpisu.

� ZO souhlasilo s uzavfiením Dodatku
k Rámcové smlouvû o spolupráci s firmou
Abbey s.r.o. a povûfiilo starostku obce k je-
ho podpisu.

� ZO rozhodlo o poskytování dárkov˘ch
poukazÛ pro jubilanty v r. 2013, a to ve v˘-
‰i 500,- Kã, za stejn˘ch podmínek jako v r.
2012. Dárkové poukazy pro r. 2013 budou
uplatnitelné v následujících provozovnách:
Potraviny Na Statku, Restaurace Na Statku
a prodejna KU-Î-EL. 

� ZO rozhodlo o poskytování pfiíspûvku
na stravné pro seniory s trval˘m pobytem
v obci a pro zamûstnance obce ve v˘‰i 25,-
Kã ke kaÏdé poukázce na stravné. Hodnota
poukázky zÛstává ve v˘‰i 55,- Kã, prodejní
cena je 30,- Kã za 1 poukázku. Poukázky
na stravné jsou uplatnitelné v Restauraci Na
Statku a v jídelnû p. Dvofiáka ve Vinofii.

� ZO souhlasilo s poskytnutím pfiíspûv-
ku pro r. 2013 sportovnímu spolku stfielcÛ
ve v˘‰i 20.000,- Kã.

Kameny, zábrany,
zákazové znaãky

Asi mnozí z vás zaznamenali, že na
území obce byla umístěna opět nová
zákazová značka – jedná se o obou-
směrný zákaz vjezdu a značka stojí
před příjezdem do obce směrem od
stodol (Čakovic). Ptáte se PROČ?  

Mnozí z automobilov˘ch fiidiãÛ se totiÏ
rozhodli, Ïe do Pfiezletic nebudou jezdit po
silnici, ale po soukromém pozemku podél
plotu zahrady ã.p.221. Je pravda, Ïe tuto
„cestu“ pouÏívali zahradníci pana Millera
pfii údrÏbû jeho zahrady a jemuÏ pÛvodnû
patfiil cel˘ pozemek, ale opût se potvrdilo
pravidlo, Ïe kde je naznaãena cesta, tam hu-
rá s autem. 

Bûhem dal‰ího a dal‰ího jeÏdûní po zele-
né plo‰e se z této „cesty“ stalo jedno velké
bahni‰tû a bláto na kolech aut odpadávalo aÏ
do poloviny ulice Modfiínové.

A tak jsme fiekli dost – po dohodû s maji-
telem pozemku jsme umístili u âakovické
silnice zákaz vjezdu a na konci ulice Modfií-
nové nainstalovali zábrany. A také jsme ra-
dûji hned pfiede‰li nápadu tûch, co zákaz vjez-
du nebudou respektovat a pokusí se do obce
vjet nûjakou dal‰í ulici, a doãasnû umístili zá-
brany i na ostatní ulice smûrem k louce (Hab-
rová, Javorová).    Kladné ohlasy (pravda, byl
i jeden hulvátsky negativní) nás zatím utvr-
zují v tom, Ïe jsme to mûli udûlat uÏ dávno.

Jen je ‰koda, Ïe opût musíme umisÈovat pev-
né pfiekáÏky do cesty tûm, ktefií odmítají re-
spektovat pravidla nejen silniãního provozu,
ale hlavnû slu‰ného chování.    

TakÏe máme kameny na kfiiÏovatkách uli-
ce Zahradní a v‰ech na ni kolm˘ch (jeÏdûní
do zatáãky pfies trávu), závory na ctûnické
cestû, na cestû na Zlat˘ kopec (bohuÏel je dí-
ky pouÏívání cesty pracovníky zemûdûlské-
ho druÏstva z Brázdimi neustále otevfiená
a není síly, která by je donutila po sobû zá-
voru zavírat – místo archeologického nale-
zi‰tû se tak opût stává smeti‰tûm!), v ulici
U Hfii‰tû  a na konci ulice V Podskalí je vy-
kopan˘ pfiíkop, aby si dal‰í „rallyeoví jezd-
ci“ netrénovali jízdu v orani‰ti (staveni‰tû
M.S.Invest v Nohavici). Tro‰ku smutn˘ v˘-
ãet, nemyslíte?

A to jsem zapomnûla zmínit jízdu kolem
závor na Ctûnické, hlavnû u zahrádkáfiské
kolonie i jízdu po obecním pozemku od Ctû-
nické cesty smûrem na âakovickou! Posled-
ní „perliãkou“ bylo trénování jízdy do kruhu
na snûhu nejspí‰ pomocí ruãní brzdy; a aby
dotyãn˘ závodník vidûl, Ïe jezdí pravidelné
koleãko, otáãel se kolem ko‰e na konci uli-
ce Ka‰tanové. A úplnû jsem zapomnûla na
jízdy ãtyfikolek po louce u Ctûnického háje
a dokonce pfiímo v lese, nebo na jízdu te-
rénních motorek po v‰ech moÏn˘ch polích
v okolí obce. Upfiímnû fieãeno, myslím si, Ïe
v tomto pfiípadû by bylo na místû pûkn˘ch
pár facek; pûknû zprava, zleva a byl by asi
klid. Nevím, jakou mûli dotyãní v˘chovu
v dûtství, ale jak se zpívá ve známé písni

„doma fiezali je málo, jak se zdálo, kam to
vede, se ptám!“. My se bohuÏel neptáme,
my to vidíme. A vy také.  

DÛleÏité upozornûní
Koncem roku se v Pfiezleticích opût objevi-

li zástupci firem dodávajících energie do do-
mácností (plyn, elektfiina) a zase pfiesvûdão-
vali lidi, aby jim podepsali pfiechod k jejich
spoleãnosti a slibovali ohromné úspory penûz.

Této problematice se chceme více vûno-
vat v dal‰ím ãísle zpravodaje, ale teì chce-
me upozornit v‰echny na‰e obãany, aby pfii-
stupovali k tûmto prodejcÛm s obezfietností
a na místû nepodepisovali Ïádné smlouvy,
které si v klidu dÛkladnû nepfieãtou!

V‰ichni pfiece sledujeme televizi a její
zpravodajství, ãteme noviny, kde stále do-
kola mluví zástupci Svazu na ochranu
spotfiebitelÛ a doporuãují nezvat prodej-
ce do bytu, nepodepisovat jakékoliv
listiny bez čtení a porady s někým
dalším, nedávat své osobní údaje
a už vůbec ne občanský průkaz, ne-
boť hrozí jejich zneužití.

Nenechte se pfiesvûdãit argumentem,
Ïe vá‰ soused to podepsal a kolik u‰etfiil,
ale sami si v klidu se svou rodinou ãi
znám˘mi ovûfite, Ïe v‰echny nabízené
v˘hody jsou skuteãnû pravdivé. A uÏ vÛ-
bec se nebojte prodejcÛm fiíct, Ïe nemáte
o jejich nabídku zájem a fiíci jim sbohem!
Oni jsou na to zvyklí.

— INFORMACE Z OBCE —SLOVO ZASTUPITELKY

Spoustu slziãek i bolesti zaÏila jedna ma-
lá holãiãka z Prahy, které pfii veãerním my-
tí a ãi‰tûní zoubkÛ ne‰lo do hlavy, co je to
za dírky v umyvadle. Kampak asi vedou?
A kam se ztrácí v‰echna ta vodiãka? „Co
kdybych tam zkusila sáhnout alespoÀ jed-
ním prstíãkem a zjistit, co se za tou mfiíÏkou
skr˘vá?“, pomyslela si holãiãka a na nic ne-
ãekala a strãila do mfiíÏky odtoku svÛj uka-
zováãek. Chvilku prstem zkoumala, co se
tam skr˘vá, ale vzápûtí chtûla zklamanû prs-
tík vytáhnout. JenÏe ouha! Prstík pevnû vû-
zel v otvoru a ne‰el holãiãce vytáhnout. Za-
ãala hned hlasitû plakat a volat na mamin-
ku, ale ani ona nedokázala holãiãce pomoci
prstík vysvobodit. 

Nezb˘valo nic jiného neÏ se obrátit na
linku 112, kde situaci ihned vyhodnotili
a poslali na místo ne‰tûstí hasiãe, ktefií si
s sebou vzali nezbytné vybavení v podobû
rozbrusky na prst˘nky. Pomocí ní chtûli

holãiãce víãko od
umyvadlového sifo-
nu rozfiíznout, coÏ
by nebyl ‰patn˘ ná-
pad, kdyby se víãko
nezaãalo po chvíli
silnû zahfiívat. Na-
‰tûstí staãilo pustit
proud chladné vody
na prstík a natékající prstík byl koneãnû
osvobozen! Po nezbytném zdravotnickém
o‰etfiení lehce poranûného prstu se tfii sta-

teãní hasiã‰tí záchranáfii
s uplakanou holãiãkou roz-
louãili a proti slziãkám
i bolesti jí nechali i „lék“
v podobû malého Ïlutého
dráãka Záchranáãka.

Jedním ze stateãn˘ch za-
chráncÛ byl i pfiezletick˘
profesionální hasiã Libor
Slavata a informace o jejich

zákroku se stala jednou z hlavních poledních
zpráv televize Nova a druh˘ den vy‰el i ãlá-
nek v novinách AHA! Lâ

Příběh se šťastným koncem
Příběh, kdy podobně jako

v pohádkách po mnoha útra-
pách a utrpení všechno na-
konec dobře dopadne.
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LEDEN...
Zatímco PraÏané se doãkali po mnoha le-

tech ohÀostroje tûsnû po silvestrovské pÛl-
noci a pfiedev‰ím mladé a turisty to potû‰ilo
(rodiny s dûtmi byly zklamány), v Pfiezleti-
cích bouchaly ohÀostroje od silvestrovského
veãera i cel˘ Nov˘ rok. Na‰tûstí nedo‰lo
k Ïádn˘m poÏárÛm a snad i bez pfiíkazové
a zákazové vyhlá‰ky o tom, kde, kdy a jak
lze pyrotechniku pouÏívat, probûhly oslavy
v relativním klidu. Snad jen na‰i domácí
mazlíãci potfiebovali zv˘‰enou péãi a lásku
sv˘ch páníãkÛ, aby se nestresovali z tûch
vûãn˘ch petard.

Od ledna si bylo moÏné pfiiplatit za nad-
standartní péãi u lékafie, tfieba za lep‰í sád-
ru, coÏ opût PraÏané mohli díky zákazÛm
solení chodníkÛ vyuÏít. U nás Ïádn˘ takov˘
zákaz neplatí, ale snaÏíme se solit „s rozu-
mem“ a jen na nejvíce frekventovan˘ch

místech jako autobusové zastávky, prostran-
ství pfied OÚ a chodník do Vinofie.

ÚNOR...
bíl˘, pole sílí. Skuteãnû napadl na chvíli
i sníh a mrzlo jen pra‰tûlo (10.a11.února
bylo ráno aÏ mínus 22°C). Ná‰ rybník se
díky péãi staré gardy dobrovoln˘ch hasiãÛ
promûnil ve skvûlé kluzi‰tû, které ponej-
víc vyuÏívali kluci k hraní hokeje; a kdyÏ
jich bylo málo, alespoÀ si zastfiíleli na
branku. Sem tam vyrazil i nûjak˘ bûÏkafi
do terénu a pro‰lápl sv˘m kolegÛm stopu.

To v praÏské Chuchli se mûli líp, tam na
dostihovém závodi‰ti díky b˘valé králov-
nû bílé stopy Katefiinû Neumannové vzni-
kl umûle zasnûÏen˘ skipark s témûfi kilo-
metrovou bûÏkafiskou tratí.

V polovinû února udefiily velmi silné
mrazy a zrovna v té dobû byla plánovaná
celodenní odstávka elektrického proudu
z dÛvodu pravidelné údrÏby a oprav na tra-
se vedení nízkého napûtí. Po mnoha boufili-
v˘ch reakcí obãanÛ (reportáÏ z Pfiezletic ve
zprávách televize Nova) a urgencích vedení
obce na âEZ ohlednû zkrácení odstávky v‰e
dobfie dopadlo a pÛvodní plánovaná osmi-
hodinová odstávka bylo jen tfiíhodinová.

Kulturní komise pfiipravila v dobû maso-
pustní jiÏ tradiãní dûtsk˘ karneval. Dûti si
uÏily mnoÏství soutûÏí a za doprovodu oblí-
bené kapely Boba a Bobka vyzkou‰ely
i první taneãní kroky.

Z dÛvodu pfiipravované rekonstrukce
Ka‰tanové ulice byl odbornou firmou po-

souzen stav ka‰tanÛ, podle kter˘ch se uli-
ce jmenuje; bohuÏel hned ten první byl do-
poruãen z bezpeãnostních dÛvodÛ k oka-
mÏitému pokácení. Pfiezletiãtí hasiãi, ze-
jména profesionál Libor Slavata, se toho
úkolu ujali a následnû pokáceli i stromy na
místû plánované nové autobusové otoãky
na konci Zahradní ulice.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání
schválilo opûtovn˘ pfiíspûvek ÏákÛm a stu-
dentÛm na dopravu ve v˘‰i 1.000,-Kã, dále
schválilo pofiízení územní studie na lokality
B a C podle Územního plánu, podpofiilo zá-
mûr darovat Mâ Vinofi obecní pozemky
(ulice Klenovská, Rosická, Lohenická vãet-

nû pfiilehl˘ch chodníkÛ a vefiejného pro-
stranství) a schválilo kolaudaci budovy
ã.p.63, která doposud nebyla zkolaudována
k uÏívání, jako technickou budovu.

BŘEZEN...
Noãní víkendov˘ provoz linky 302 moc

dlouho nevydrÏel; z dÛvodu nedostatku pe-
nûz ukonãil Dopravní podnik noãní pro-
dlouÏen˘ provoz praÏského metra. A tak si
na‰i mladí museli opûtovnû zvykat na to, Ïe
musí vyrazit z party opût o mnoho dfiív neÏ
jejich kamarádi.

Rãení „bfiezen, za kamna vlezem“ vyuÏí-
valy v hojné mífie pfiezletické pletafiky ko‰í-
kÛ ze v‰ech moÏn˘ch materiálÛ, zejména
tûch papírov˘ch, a pravidelnû stfiedu co stfie-
du se scházely ve spoleãenském sále. Pilnû
pracovaly a vyrábûly ko‰íãky na osení pro
dubnové velikonoãní zdobení.

Zastupitelstvo schválilo pfiípravu v˘bûro-
vého fiízení na v˘stavbu tolik potfiebné ma-
tefiské ‰koly. Dále odsouhlasilo pfiíspûvek
na‰im sportovcÛm na sportovní ãinnost
(stfieleck˘ oddíl a fotbalisté hanspaulské li-
gy), rovnûÏ byl schválen upraven˘ jednací
fiád zasedání a nov˘ ceník sluÏeb, zejména
pak vyuÏití obecní techniky.

DUBEN...
„Je‰tû tam budem“, fiekly si na‰e novodo-

bé draãky pefií, a ko‰íãky pletly je‰tû skoro
cel˘ mûsíc. V sobotu 6.dubna se totiÏ usku-
teãnilo dal‰í velikonoãní zdobení, o které
byl letos takov˘ zájem, Ïe málem nestaãily
ani Ïidle ani pracovní stoly. Kdo v‰ak chtûl,
místo si vÏdycky na‰el. Papírové hnûdû na-
tfiené ko‰íãky se staly jedniãkou mezi veli-
konoãními dekoracemi, proto se pletafiky
rozhodly, Ïe je‰tû cel˘ duben stráví v˘robou
ko‰íkÛ do zásoby na pfií‰tí rok. 

Ve stfiedu 11.dubna byl nahlá‰en oheÀ ve
‰karpû na âakovické u Ctûnické aleje, prav-
dûpodobnû od cigaretového nedopalku.

Ve ãtvrtek 12.dubna do‰lo k dlouho
avizované zmûnû pfiednosti v jízdû na kfii-
Ïovatce VeleÀská, âakovická a Na Ko-
candû; novû se hlavní stala VeleÀská a âa-
kovická. Smûrem na VeleÀ (a od Velenû)
je vedlej‰í sinice a ve smûru od Velenû
zde byla umístûna na kfiiÏovatce znaãka
STOP, dej pfiednost v jízdû. DÛvodem
zmûny bylo zpomalení aut vjíÏdûjících do
obce smûrem od Velenû a nerespektujících
znaãku zaãátku obce a druh˘m dÛvodem
bylo nárÛst zatíÏení ulice âakovické (tím,
Ïe se stane hlavní, bude správce komuni-

kace muset této ulici vûnovat vût-
‰í pozornost); pár t˘dnÛ po zmûnû
pfiednosti zde byli ãasto dopravní
policisté a ke smÛle mnoh˘ch fiidi-
ãÛ zde vybírali pokuty.

V Praze do‰lo na Václavském
námûstí k jedné velké zmûnû –
dolní ãást se stala pû‰í zónou
a mezi ulicemi Na Pfiíkopech
a Vodiãkovou uÏ nesmí jezdit au-
ta. To v Pfiezleticích si auta jezdí
kudy chtûjí a ani zábrany a závory
jim v tom nezabrání.

Do své 81.sezóny vstoupila
praÏská ZOO s nov˘m logem
a tradiãního konû Pfievalského na-
hradilo logo s otiskem stop nûko-
lika zvífiat. Holt zmûna je Ïivot.

Stfieda 23.dubna patfiila na‰im
seniorÛm, ktefií si chtûli zpfiíjemnit
odpoledne a veãer pfied zaãátkem
zahrádkáfiské sezóny nejen v pfiá-
telském hovoru se sv˘mi sousedy,

ale i zpûvem, pfiípadnû tancem, za doprovo-
du dua Zahradníãek a syn.

Poslední duben si nikdo nedovede pfied-
stavit bez pálení ãarodûjnic, které se opût
uskuteãnilo na prostranství vedle hasiãárny.
Hranice byla zapálena hned poté, co dorazil
prÛvod pfiezletick˘ch ãarodûjnic v‰eho vû-
ku, v˘‰ky i ‰karedosti. Slamûná ãarodûjnice
skonãila v plamenech a pak uÏ následovala
tryzna za kolegyni v podobû tance za do-
provodu tradiãní country kapely. A pekly se
bufity, pilo se pivo, tanãilo a zpívalo aÏ do
jedné hodiny po pÛlnoci, kdy oficiální pro-
gram skonãil. Neoficiálnû se pak „hlídal
oheÀ“ aÏ do rána bílého.

KVĚTEN...
Druhou kvûtnovou nedûli se v âechách

slaví Svátek matek a v Pfiezleticích dostá-
vají maminky dûtí, vítan˘ch mezi PfiezleÈá-
ky, kytiãku o den dfiíve. V sobotu 16.kvût-
na se konalo jiÏ tradiãní vítání obãankÛ,
které ale oproti letÛm minul˘m bylo trochu

jiné - 25 naroze-
n˘ch dûtí v roce
2011 a jejich rodi-
ãe i prarodiãe by se
v Ïádném pfiípadû
neve‰li do na‰eho
pidi spoleãenského
sálu, a tak bylo ví-
tání rozdûleno na
dopolední a odpo-
lední smûnu.

Je‰tû vût‰í poãet
smûn mûla jarní
Velká cena Pfiezle-
tic o putovní pohár
starostky obce ve
sportovní stfielbû,
která se uskuteãni-
la v sobotu
24,kvûtna. Bohu-
Ïel vítûzství neob-

hájil domácí Jirka Novák, kterého v pfiípra-
vû omezilo vleklé zranûní lokte; tak snad
za rok se pohár vrátí zase domÛ.

Zastupitelstvo obce schválilo zru‰ení
místní zásahové jednotky dobrovoln˘ch
hasiãÛ a uzavfie-
lo smlouvu s ob-
cí Podolanka na
zaji‰tûní poÏární
bezpeãnosti, je-
jíÏ jednotka má
kvalitní materi-
ální i odborné
zabezpeãení,
a to vãetnû zre-
konstruované
poÏární zbrojni-
ce. Dále bylo
schváleno v sou-
ladu se zákonem
na ochranu
osobních údajÛ,
Ïe v zápisech ze
zasedání, které
jsou vyvû‰ovány
na úfiední desce,

budou nûkteré údaje zaãernûny. Pro novû
vybavené dûtské hfii‰tû u rybníka byl
schválen provozní a náv‰tûvní fiád. Zastu-
pitelstvo vyhlásilo anketu na pojmenování
levostranného pfiítoku Ctûnického potoka
(v lokalitû Pod Zahrady).  

ČERVEN...
V sobotu 4.ãervna si dûti mohly uÏít

nové herní prvky na hfii‰ti u rybníka, kde
se letos konala oslava Mezinárodního dne
dûtí. Dûti strávily odpoledne rÛzn˘mi sou-
tûÏemi, závody, hrami i pfii vystoupení
klauna a jeho pejskÛ. Na závûr si v‰echny
vãetnû rodiãÛ mohli zatroubit pfii vyfuko-
vání balónku; to byl rachot!

Radní Prahy schválili rozsáhlé zmûny
v hromadné dopravû, které vstoupily
v platnost se zaãátkem ‰kolního roku.
Linky 302 se nedotkly.

V sobotu 8.ãervna se po pár letech pro-
mûnil ná‰ spoleãensk˘ sál opût v oddací
síÀ, kde si své ano fiekli novomanÏelé
Koudelkovi.

Jak plynul rok 2012
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Na závûr ‰kolního roku se v na‰í matefi-
ské ‰kole uskuteãnilo slavnostní stuÏková-
ní dûtí, které nastupují do 1.tfiídy. Nechy-
bûlo ani taneãní sólo rodiãÛ a dûtí, budou-
cích prvÀáãkÛ.

A zaãaly prázdniny.

ČERVENEC...
KvÛli stavbû komplexu Copa Centrum na

prostranství vedle obchodního domu My
u Spálené ulice bude na dva roky uzavfiena
stanice metra Národní a vlaky zde budou
pouze projíÏdût.

XXVI.roãník memoriálu Milana Javor-
nického v malé kopané, kter˘ se konal na
fotbalovém hfii‰ti u rybníka, vyhrál potfietí
v fiadû t˘m Kubelkov˘ch povstalcÛ.

SOKOL oslavil 150.let od svého vzniku
XV.v‰esokolsk˘m sletem, kter˘ se konal na
stadionu Eden v praÏsk˘ch Vr‰ovicích. Jest-
lipak se zúãastnil také nûkdo z na‰ich pfie-
zletick˘ch SokolÛ, ktefií mívávali v minu-
lém století hojné zastoupení?

Zastupitelstvo na svém letním zasedání
schválilo územní studii lokality B (Panská
pole smûrem na âakovice a lokalita smûrem
k areálu su‰iãky) a dále lokality C (v˘chod-
ní ãást obce mezi Ka‰tanovou ulicí a polní
cestu z Kocandy). ZároveÀ bylo zadáno po-
fiízení dal‰í studie (lokalita A Bílá vrátka).
Dále bylo odsouhlaseno aktualizované znû-
ní Strategického plánu rozvoje obce Pfiezle-
tice a zadána pfiíprava v˘bûrového fiízení
formou elektronické aukce na dodavatele
elektrické energie a také na svoz odpadÛ.

A byla okurková sezóna.

SRPEN...
1.srpna provedla âeská po‰ta reorganiza-

ci v doruãování po‰ty v na‰í obci a okolních
vsích. I teì musíme zkonstatovat, Ïe se jim
to moc nepovedlo – do té doby bezvadnû
fungující doruãování po‰ty na‰imi bájeãn˘-
mi doruãovatelkami paní Boudovou a Prá‰i-
lovou se rozpadlo vniveã; po‰ta chodí pozdû
odpoledne, ãasto s mnohadenním zpoÏdû-

ním a napfi. ãtr-
náctideník s in-
formacemi
z na‰eho okolí
Ná‰ region není
po‰ta schopna
doruãit od listo-
padu vÛbec. 

Druh˘ prázd-
ninov˘ mûsíc
byl ve znamení
tropick˘ch ve-
der, kdy do
Stfiední Evropy
proudil hork˘
vzduch ze Sa-
hary a v âesku
se teploty pohy-
bovaly okolo
40°C. Fuj, to
bylo vedro.

ZÁŘÍ...
První záfiijov˘ víkend

byl nabit sportem. V so-
botu se uskuteãnil turnaj
v nohejbalu trojic Swe-
den Cup, kter˘ se bohu-
Ïel musel odpoledne pfie-
ru‰it pro nepfiestávající
liják a dohrával se za
úãasti jen nûkter˘ch t˘-
mÛ v nedûli.

V nedûli se na sportov-
ní stfielnici uskuteãnil
0.roãník Pfiezletické trefy
do ãerného, coÏ byl závod
ve skorobiatlonu dvojic
Ïen pro vûkovou kategorii
spí‰e hodnû nad 40 let;
v˘jimky byly povoleny. Stfieleck˘ trénink
z maloráÏky vleÏe s oporou probíhal v nepra-
videln˘ch termínech za velké úãasti jiÏ od
kvûtna. Vlastní závod se skládal ze stfielby (5
ran), bûhu 990 metrÛ v lese a opût stfielby.

Druhá nedûle v Pfiezleticích Ïije posvíce-
ním, které se váÏe ke svátku panny Marie. Od
poloviny t˘dne lákala dûti stfielnice, houpaã-
ka, kolotoã i obfií klouzaãka na prostranství
pfied hospodou Na námûstí. Nedûlní sváteãní
program zaãal krátk˘m zastavením s vinofi-
sk˘m panem faráfiem u kapliãky Panny Marie
a pokraãovala hudebnû-taneãním programem

v podání ·palíãku Praha na Horní návsi.
A k tomu posvícenské koláãky, káviãka
i ochutnávka prvního leto‰ního burãáku.

V polovinû záfií byly pfiedány ceny le-
to‰ním vítûzÛm o nejrozkvetlej‰í okno
a pfiedzahrádku; slavnostní dekorace vítûzÛ
byla plánována na posvícenskou nedûli, ale
ani jedna z vítûzek tento den nebyla v Pfie-
zleticích, a tak byl diplom a finanãní pfiís-
pûvek ve v˘‰i 1.000,-Kã pfiedán v pondûlí
na „Pûknou“. 

V polovinû záfií vyhlásila vláda plo‰nou
prohibici na prodej tvrdého alkoholu kvÛli
hromadn˘m otravám metylalkoholem.

Tfietí záfiijovou nedûli se konala pro dûti
do 12 let tzv. „Koleãkiáda“, pfii které dûti
závodily na odstrkovadlech, kolobûÏkách,
bruslích i kolech. Závod se uskuteãnil na
ulici Zahradní, která sv˘m rovn˘m asfalto-
v˘m povrchem k tûmto závodÛm pfiímo lá-
kala. A odmûna ve formû ãokoládové me-

daile ãekala na kaÏ-
dého úãastníka. 

Hokejov˘m fan-
dÛm jistû udûlalo ra-
dost, Ïe se v Praze ve
sparÈanské Tipsport
Arenû usadil HC
Lev, klub sloÏen˘
pfiedev‰ím z âechÛ
a SlovákÛ, hrající
ruskou KHL.

V polovinû záfií
do‰lo k havárii na ka-
nalizaci v ulici Ve
Dvorci a neÏ byla zá-
vada odstranûna, za-
mofiily spla‰ky na‰í
de‰Èovou kanalizaci;
to byl ale smrad.

V sobotu 22.záfií
slavil v kruhu rodin-

ném, ale i kolegÛ hudebníkÛ a poetÛ, své
91.narozeniny pan Josef Huliãka; slavil jak
jinak neÏ hudbou, zpûvem a recitací básní.

ROPID jakoÏto zadavatel v˘bûrového
fiízení na nového dopravce pro linku 302
toto fiízení zru‰il a zaãaly práce na sestave-
ní nov˘ch a zcela jednoznaãnû dan˘ch za-
dávacích podmínek.

V nedûli 30.záfií se u hasiãárny se‰li v‰ich-
ni ti, co mûli chuÈ jednak na opeãen˘ bufit
a také ti, co si chtûli neformálnû s paní staro-
stkou i místostarostkou popovídat o tom, co
se v Pfiezleticích chystá a bude budovat.

Zastupitelstvo obce
na svém zasedání
schválilo zadání zpra-
cování dal‰í územní
studie, tentokrát lokali-
ty G (pod Ctûnick˘m
hájem). Krajské fieditel-
ství SDH potvrdilo Ïá-
dost o zru‰ení jednotky
SDH a tak byl schválen
zámûr darovat oba ha-
siãské vozy, plovoucí
ãerpadlo a dal‰í materi-
álové vybavení pfiezle-
tickému SdruÏení dob-
rovoln˘ch hasiãÛ. Byla
pfiijata zjednodu‰ená
obecní vyhlá‰ka o na-
kládání s odpady, která
fie‰í co je odpad, kde se
odkládá a jak se tfiídí.
Byl schválen finanãní pfiíspûvek pro dvû
sportovní akce – Sweden Cup a 0.Pfiezletic-
ká trefa do ãerného. Dále byla vyhodnocena
anketa o názvu potoka; vítûzn˘ návrh zní
Vrbov˘ potok (podle místa, kde pramení).

ŘÍJEN...
PraÏské ruzyÀské leti‰tû se od 5.fiíjna

jmenuje „Leti‰tû Václava Havla Praha“.
Pfiedpovûì poãasí slibovala na zaãátek

fiíjna hezké poãasí, ãehoÏ vyuÏily organizá-
torky dal‰í Pfiezletické drakiády a hned prv-
ní sobotu v mûsíci se tak vzná‰elo více neÏ
dvû hodiny pestrobarevné hejno drakÛ nad
polní cestou na Podolanku. Poté, co se dra-
ci vrátili zpátky do slují, se‰li se rodiãe
s dûtmi na opékání bufitÛ u hasiãárny; v‰ak
uÏ také v‰ichni mûli pûkn˘ hlad.

12.a13.fiíjna se uskuteãnily volby do kraj-
sk˘ch zastupitelstev; na celé ãáfie vyhrála
sociální demokracie a bohuÏel i komunisté
obsadili místo hejtmana v Severních âe-
chách; pravicové strany zcela propadly.

V sobotu 20.fiíjna oslavili manÏelé Bou-
dovi úÏasné jubileum – zlatou svatbu.
V kruhu rodinném si po padesátiletém spo-
leãném souÏití pfiipomnûli své ANO a dal-
‰ím polibkem stvrdili své rozhodnutí dál
kráãet bok po boku dal‰ím Ïivotem.

Zastupitelé schválili pronájem uliãky
Krátké paní Kábelové, která slíbila tento ne-
vábn˘ prostor upravit a udrÏovat jako za-
hrádku. Ve spoluprací s Mâ Vinofi bylo
schváleno zadání projektu na úpravu toku
Ctûnického potoka i obou jeho pfiítokÛ,
ãímÏ by mûlo dojít ke zlep‰ení odvodnûní
lokality dna Velikého rybníka.

LISTOPAD...
âeská republika se stala t˘movou teni-

sovou velmocí – ãeské tenistky obhájily
v Praze prvenství ve Fed Cupu a dva t˘d-
ny poté vyhráli ãe‰tí tenisté v domácím
prostfiedí po 37 letech slavnou salátovou
mísu - Davis Cup. 

Tradiãní podzimní setkání seniorÛ mûlo
opût zajímavého hosta, kter˘m byl princ
z pohádky, herec a zpûvák Jifií ·tûdroÀ. Ve-
ãer hráli k tanci i zpûvu jak jinak neÏ otec
a syn Zahradníãkové.

Zejména ti dfiíve narození uvítali otev-
fiení zrekonstruované restaurace Na Vla-
chovce, odkud pfiená‰ela televize tolik ob-
líbené pofiady s Josefem Zímou „Sejdeme
se Na Vlachovce“, synonymem pro ães-
kou dechovku. 

Katastrální úfiad pfiipravil návrh nového
operátu, kdyÏ slouãil do jedné mapy mapu
katastru nemovitostí a mapu parcel ve zjed-
nodu‰ené evidenci; nûkteré pozemky tak
zmûnily svá ãísla.

Obraz Panny Marie v na‰í kapliãce byl
pfiedán pfiezletickému obãanovi k jeho ãás-
teãnû restauraci; vlivem pÛsobení hlavnû

vlhka a stfiídání teplot se
v obraze opût objevily
díry. Po dobu opravy je
v kapliãce umístûn jin˘
obrázek Panny Marie.
Obraz je neodmyslitelnû
s na‰í kapliãkou spjat,
ale nikdo si nepamatuje
jak, proã a kdo tento ob-
raz do kapliãky vûnoval.
Ve Obecním zpravodaji
bylo vyhlá‰eno pátrání
po informacích ohlednû
na‰eho obrazu.

Zastupitelstvo na svém
zasedání fie‰ilo pfiípravu
smlouvy s vítûzem v˘bû-
rového fiízení na zhotovi-
tele rekonstrukce ulice
Ka‰tanové, schválilo zá-
mûr pronajmout poze-

mek pfied Ctûnick˘m zámkem Muzeu hlav-
ního mûsta Prahy i prodej pozemku
v k.ú.Vinofi spoleãnosti M.S.Invest, která
zde chce realizovat stavební zámûr.

PROSINEC...
Cel˘ mûsíc se nesl ve znamení ãasu ad-

ventního; konaly se jiÏ tradiãní pfiedvánoãní
akce jako rozsvícení vánoãního stromeãku,
mezi dûti pfii‰el Mikulá‰, probûhlo vánoãní
zdobení a samozfiejmû ‰tûdroveãerní pfied-
polední zpívání koled u stromeãku – více
v rubrice Od adventu po ·tûdr˘ den.

V nedûli 9.prosince do‰lo pfii kaÏdoroãní
zmûnû jízdních fiádÛ i k dlouho oãekávanému
prodlouÏení trasy 302 na novû vybudovanou
otoãku na konci ulice Zahradní a autobusy
obsluhují koneãnû i severní ãást obce.

Zastupitelstvo se se‰lo na své poslední
zasedání v roce 2012 v pondûlí 17.prosince
– více viz Zprávy ze zasedání ZO. Lâ
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PŘEZLETICE (a blízké okolí) V OBRAZECH Tohle pfieci
nechcete?! 

Je to otázka mÏiku, kdy mÛÏe
pod koly auta skonãit dítû, které vy-
bûhlo z postranní ulice v obytné zó-
nû, kde platí maximální povolená
rychlost 20 km za hodinu a hlavnû
pfiednost zprava! Staãí jet ãtyfiicít-
kou a sráÏka mÛÏe mít tragické ná-
sledky. Díky Bohu se zatím nic tfie-
ba v Okálovû nestalo, ale kdyÏ vi-
dím nûkteré fiidiãe i fiidiãky, jak
„vyrazí“ Topolovou zdola od poto-
ka a nûjaké pfiednosti zprava je vÛ-
bec nezajímají, tak se v duchu mod-
lím, aby nevyjelo nûjaké dítû na ko-
le ãi nevybûhl pes.

A ulice Ctûnická v tzv. my‰í dífie
je vûãn˘m problémem pro bezpeãn˘
provoz. Zdola do ulice není vÛbec
pfies rohov˘ dÛm vidût a kaÏd˘ fiidiã
by mûl skoro zastavit, aby bezpeãnû
mohl do ulice pokraãovat. To byste
nevûfiili, kolik se najde „frajerÛ“,
ktefií do zatáãky vletí a vÛbec ne-
pfiem˘‰lejí nad tím, Ïe v lep‰ím pfií-
padû pojede proti auto, v hor‰ím
pojede ulicí na kole, kolobûÏce ãi
odstrkovadle malé dítû! VáÏení fiidi-
ãi, myslete na ostatní úãastníky pro-
vozu, vy ve svém plechovém miláã-
kovi nejste králem silnic! AÈ vám
nezbydou oãi pro pláã… Lâ

FOTOGRAFIE SRAŽENÝCH
CHODCŮ A DÍTĚTE PO

AUTONEHODĚ V NEMOCNICI
NA PŘÍSTROJÍCH NESKÝTAJÍ

MOC HEZKÝ POHLED…

Kdopak nám tu nasypal kobližky? Stopa
na cestě nám napoví… a bohužel takto
okobližkovaných cest je v našem okolí
čím dál víc. Po psech si také uklízíme.

Není to
prostě zimní

nádhera?

Skoro přesně na rok a den, jen loni byl ten-
krát sníh, se na tomto místě objevila zá-

chodová mísa jako první počinek pro zříze-
ní veřejného záchodku podobně jako ve

Zvonokosech. Nyní Ježíšek radním nadělil
pro změnu umyvadlo i s nohou. 

V ten prosincový den to na louce
vypadalo jako v pohádce o vodníkovi

Kebule, kterak vařil mlhu. Všude
bylo krásně jasno, jen nad malým

kouskem louky se vznášel
mlžný opar.

Tak tady to není zimní
čtenářský kroužek, tady se,

mladý pane, zpívá!

Skončila besídka
mateřské školy a někteří

z herců si sundali
kostým ještě přímo
na jevišti. Ale i bílé
punčocháčky byly

moc slušivé. 

Sníh ještě
ani pořádně
nepokryl kra-
jinu, natož
cestu, a první
nedočkavec
už nazul běžky.
Jakápak asi
byla máza?



Americk˘ fotbal
Na podzim skonãil dal‰í roãník mistroství

âR, kde první tfii místa zcela ovládly t˘my
z Prahy – zvítûzil Prague Black Hawks pfied

Prague Panthers a Lions. JenÏe ãeská liga ne-
má takovou úroveÀ, aby její hráãi mohli v re-
prezentaãním t˘mu konkurovat evropsk˘m
a hlavnû svûtov˘m hráãÛm; proto nûkteré t˘-
my hrají i velmi kvalitní rakouskou ligu. Me-
zinárodní konkurence je pfieci jenom tro‰ku
na jiné úrovni, proto se rozhodli spojit dva
praÏské t˘my v jeden a v novém sloÏení
a s nov˘m názvem Prague Black Panthers se
budou prát o titul jak v ãeské a rakouské lize,
tak i v Evropské lize, která se hraje formou
vyfiazovacích turnajÛ.

Pfiezletiãtí hráãi Matûj Bolek a Pavel
Klem‰ jsou ãleny tohoto spojeného druÏstva
a mají dal‰í motivaci k pofiádné zimní pfiípra-
vû, aby uhájili svá místa v základní sestavû,
kterou tvofií 11 hráãÛ ze skoro 60 hráãÛ na
soupisce muÏstva. Vûfiíme, Ïe se jim
to podafií, protoÏe po juniorsk˘ch re-
prezentaãních v˘bûrech byli pozváni
i na v˘bûrové kempy seniorské, kde
na základû sv˘ch v˘konÛ postupují
pomalu, ale jistû, do uÏ‰ích a uÏ‰ích
v˘bûrÛ ãeské reprezentace.

Badminton
¤ady pfiezletick˘ch badmintonis-

tÛ roz‰ífiila Veronika Slunéãková,
která dala vale atletice a jejímu ví-
ceboji; ode‰la na vlnû úspûchu, pro-
toÏe na podzim v dorostenecké ka-
tegorii obsadila pfii Pfieboru Prahy
ve vícebojích skvûlé druhé místo.

Michal a Matûj Hubáãkovi jsou
i nadále oporou svého t˘mu Sokol
Meteor Praha Radotín a Matûjova
bronzová medaile v kategorii U 13

jednotlivcÛ na Ïákovském
mistrovství âR jistû nebyla
poslední. Na kvûtnovém MâR
Ïákovsk˘ch druÏstev U 15 by-
li oba ãleny sedmiãlenného
druÏstva a vybojovali v tvrdé
konkurenci 5.místo; úspûch to
je uÏ jenom proto, Ïe Meteor
reprezentovali 4 hráãi z kate-
gorie U 13 a skvûlé je, Ïe
v konkurenci o dva roky star-
‰ích protihráãÛ se neztratili, ba
naopak. Michal v létû absolvo-

val ve Slovinském Otoãci v˘bûrov˘ Badmin-
ton Summer School 2012, kde se sv˘m kole-
gou z t˘mu Deanem získávali pod vedením
evropsk˘ch trenérÛ v konkurenci mnoha hrá-
ãÛ nové zku‰enosti.
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ovlivnûni nûkolika zranûními klíãov˘ch hráãÛ
+ zmínûné absence hráãÛ, a na v˘sledku v ut-
káních se to muselo projevit. 

Po pûti soutûÏních kolech jsme se nacháze-
li na chvostu tabulky se dvûma body, ztráta
byla znaãná; proto jsme pfiehodnotili na‰e
ambice a zaãal tvrd˘ boj o záchranu. Po dÛ-
razné domluvû kapitána a mobilizaci sil jsme
ve zb˘vajících kolech nena‰li pfiemoÏitele.
Tímto jsme se vy‰plhali na pûkné páté místo
se ztrátou dva body od postupov˘ch pfiíãek.
Vstfielili jsme nejvíce branek ze v‰ech t˘mÛ -
úctyhodn˘ch 55 branek, tj. prÛmûr na zápas 5
vstfielen˘ch branek. Ná‰ zabiják Marek JirkÛ
byl vyhlá‰en nejlep‰ím stfielcem (20 gólÛ
v sezónû). Zaskvûl se i ná‰ brankáfi Michal
DoleÏal, kter˘ neinkasoval 133 min - rovnûÏ

první místo. Pokud se na‰e druÏina se‰la
v optimální sestavû, coÏ se nám povedlo jen
párkrát, nemûli jsme soupefie... kolikrát jsme
sl˘chali od soupefiÛ slova chvály na pfiedve-
denou hru ãi vyjadfiovali svou nechápavost,
proã jsme v tabulce tak nízko. 

Nakonec jde o dobr˘ pocit ze hry a ten
jsme koncem sezóny mûli, takÏe mÛÏeme b˘t
spokojeni. A uÏ se tû‰íme na dal‰í roãník...
a snad nám ten postup uÏ vyjde...“

Tolik malá kopaná a na‰e pfiezletická muÏ-
stva. Tzv. velk˘ fotbal hrají spí‰ mlad‰í vûko-
vé kategorie a nevede se jim v rÛzn˘ch praÏ-
sk˘ch t˘mech vÛbec ‰patnû. Jan Pokorn˘
patfií k nepostradateln˘m hráãÛm FC Vikto-
rie ÎiÏkov a v âeské lize dorostu U 19 ser-
víruje coby stfiední záloÏník pfiihrávky sv˘m
spoluhráãÛm jako na stfiíbrném podnose. Co
je to v‰echno ale platné, kdyÏ nûktefií jeho
spoluhráãi po pfiechodu do star‰í kategorie
zjistili, Ïe jsou i jiné aktivity neÏ fotbal a pak
je to na jejich pfiístupu ke hfie znát. A také na
umístûní v tabulce, protoÏe t˘m pfiezimuje aÏ
na 7.místû. Trenér druÏstva to hodnotí takto:
„Kluci chtûli pfied sezónou hrát o pfiední
pfiíãky, ale hlavnû venku prohrávají díky
‰patnému pfiístupu. Vypadá to, Ïe nechtûjí
obûtovat fotbalu v‰echno.“

To naopak t˘m Standy Pi‰tûka, kter˘ hra-
je také U 19, ale soutûÏ o stupínek niÏ‰í (PraÏ-
sk˘ pfiebor), si zatím nemÛÏe stûÏovat. Bohe-
mians Praha je na místû prvním, na druhého
v pofiadí mají náskok 9 bodÛ a mají tak velmi

reálnou ‰anci na postup do âeské ligy doros-
tu. Pokud se klukÛm povede i jarní ãást pfie-
boru a neztratí svÛj celkem slibn˘ náskok,
mohl by si Standa, aã vûkem patfií do ligy se-
dmnáctilet˘ch, zahrát nejvy‰‰í dorosteneckou
ligu. Tro‰ku to jen komplikuje fakt, Ïe vede-
ní Bohemky dalo jako podmínku postupu po-
Ïadavek, Ïe musí postoupit i B-t˘m, kter˘
hraje zatím 1.tfiídu. Béãko do pfieboru, Áãko
do ligy, a soupefii tfieste se. Standa se koneã-
nû po Vánocích
zapojil do zimní
pfiípravy, protoÏe
podzim si uÏil
místo na hfii‰ti,
tak na berlích.
Pfii tréninku si
poranil vazy
a zlomil jednu
z kÛstek u kotní-
ku; na‰tûstí uÏ to
vypadá, Ïe noha
drÏí a univerzální
hráã bude opût
nastupovat tam, kde to podle trenéra vÏdy nej-
víc hofií, coÏ je vût‰inou v záloze. DrÏme klu-
kÛm palce, aÈ se jim postup podafií a tfieba zís-
kají i nûjakou prémii od posily managementu
druÏstva Ivánka „kamaráda“ Horníka.

Lev˘ obránce FK Admiry David Milota
má pfied sebou podobn˘ úkol jako Standa –
vybojovat se sv˘m muÏstvem postup z pfiebo-
ru do celostátní ligy, tentokrát v kategorii

U 17. BohuÏel pfií‰tí rok uÏ nemÛÏe za sedm-
náctky hrát, ale vydrÏí-li mu forma, jistû si ho
trenéfii U 19 v druÏstvu nechají. Pozici nebu-
de mít lehkou, protoÏe je v Admifie pouze na
hostování ze svého domácího klubu FC Sata-
lice, a bude si muset sv˘m v˘konem na hfii‰ti
o prodlouÏení hostovaãky fiíct.

Jachting
Vnitrozemské Pfiezletice mají nejlep‰ího

ãeského jachtafie v dûtské kategorii Michala
Ko‰t˘fie! A kdyby jenom to, Mí‰a je nomino-
ván jako jeden z pûti nejlep‰ích mlad˘ch jach-
tafiÛ na Jachtafie roku v kategorii mládeÏ do 21
let. A to je Michalovi sotva dvanáct let.

Sv˘mi v˘kony se na jednoposádkové lodi
OPTIMIST nominoval jak na MS, tak na ME.
Vybral si start jen na ME a v ãervenci se zú-
ãastní závodÛ na maìarském Balatonu. A jak
se pfiipravuje na nároãnou sezónu, kdy od
dubna do fiíjna tráví kaÏd˘ víkend na závo-
dech? Na vodu pod Vy‰ehrad se vrátí zase aÏ
v dubnu, i kdyÏ v bfieznu si uÏ vyzkou‰í prv-
ní vítr v Chorvatsku a Slovinsku. Do té doby
se v‰ak musí pofiádnû vûnovat své fyzické
kondici, protoÏe co nezíská pfies zimu, to uÏ
na vodû nevylep‰í, a tak chodí kromû jiného

pravidelnû plavat. A pro
zpestfiení se pod vedením
svého tatínka vûnuje
snowkitingu a uÏ se tû‰í,
aÏ vyrazí v zimû na Lipno
a místo na lodi se bude
prohánût po zamrzlém je-
zefie na snowboardu s dra-
kem nad hlavou.

V ROCE 2012 — — — — — — — —
SPORT Rok se s rokem

se‰el a je tu leden dal‰ího roku. Pojì-

me se malinko ohlédnout za rokem uplynul˘m a podí-

vat se na to, jak se PfiezleÈáci zapsali sv˘mi úspûchy

do v˘sledkov˘ch tabulek ãi kolik získali ocenûní za své

v˘kony na poli umûleckém; kdo si prostû zaslouÏí po-

tlesk na otevfiené scénû, prostû standing ovation. 

— — — — — PŘEZLETICKÝ SUP

Fotbal
Marná sláva, je to jeden z nejpopulárnûj-

‰ích sportÛ u nás, proto i v Pfiezleticích má
mezi sportovci nejvût‰í zastoupení a dva t˘-
my, které hrají vyhlá‰enou Hanspaulskou li-
gu, mají Pfiezletice pfiímo ve svém názvu.
Dejme nejprve slovo kapitánÛm.

� Tomá‰ ¤íha, Pfiezletice SG:
„Skonãil nám rok 2012 a s ním zaãátkem

prosince i podzimní ãást „Veteránské ligy“
malého fotbalu. T˘m pfiezletick˘ch veteránÛ
„P¤EZLETICE SG“ skonãil na 7. místû
a z 11 zápasÛ získal za 4 v˘hry a 2 remízy
celkem 10 bodÛ s bohuÏel se záporn˘m skóre
28 : 33 brankám. Tímto v˘konem t˘m vlastnû
zopakoval v˘kon z jarní ãásti, kdy skonãil
taktéÏ na 7. místû a z 9 zápasÛ získal za 3 v˘-
hry a jednu remízu 7 bodÛ se skóre 24 : 36
brankám. Díky minimu zranûní a dobré do-
cházce hráãÛ se kádr vcelku stabilizoval a na-
konec také pomûrnû sehrál. Zvolen˘ systém
termínÛ zápasÛ v pracovním t˘dnu veãer se
taktéÏ osvûdãil, takÏe v nûm budeme i v jarní
ãásti sezóny 2013 pokraãovat. Domácím hfii‰-
tûm i nadále zÛstávají Kbely, kde se z dÛvo-
du chybûjícího umûlého osvûtlení a brzké tmy
sehrálo v podzimní ãásti sezóny 2012 jen pár
zápasÛ. Blízkost hfii‰tû a dobré zázemí nám
v‰ak naprosto vyhovují, takÏe se tam na jaro
opût tû‰íme. Pokud by mûl nûkdo bliÏ‰í zájem
o v˘sledky a komentáfie k jednotliv˘m zápa-
sÛm, lze je nalézt na webov˘ch stránkách
PraÏského svazu malého fotbalu ww.psmf.cz
v ãásti Veteránská liga a v ãásti v˘vûska také
v t˘deníku Hanspaulka. Nová, v pofiadí jiÏ 43.
Sezóna, JARO 2013 zaãíná 25.03.2013, ãímÏ
zveme pfiípadné pfiíznivce k náv‰tûvû na‰ich
zápasÛ. Samozfiejmû uvítáme i nové ãleny t˘-
mu, ktefií by si s námi chtûli zahrát a dovr‰i-
li jiÏ vûku 35 let. Pohyb nám v‰em urãitû pfii
dne‰ním Ïivotním stylu urãitû trochu schází.
Podmínky registrace Vám pfiípadnû sdûlí ve-
doucí t˘mu, pan Tomá‰ ¤íha (e-mail:
tomb12s@seznam.cz). 

� Luká‰ Kubelka, SK RSC Pfiezletice:
„Co fiíct úvodem? Do nové sezóny jsme na-

stupovali opût s nejvût‰ími ambicemi, coÏ byl
postup do 4. ligy hanspaulské ligy. Vítr z pla-
chet nám vzala hned úvodní kola, kdy jsme
prakticky nebodovali. BohuÏel máme t˘m slo-
Ïen˘ z aktivních fotbalistÛ, ktefií se vûnují je‰-
tû velkému fotbalu, takÏe kolikrát se dostane-
me do situace, kdy hráãi nemohou pfiijít
z dÛvodu kolize utkání. Ze zaãátku jsme byli

Matûj Bolek

Honza druh˘ zleva v dolní fiadû

David MILOTA

LeÏící nej-
lep‰í stfielec
Marek JirkÛ
z SK RSC,
zástupce
SG Josef
Slunéãko

stojí druh˘
zprava

Mí‰a Ko‰t˘fi s trofejí

Michal
pfii rozho-
voru ve

Slovinsku

Veronika druhá zprava, Michal Hubáãek
vpravo, oba se nominovali na MâR U19

do âeského Krumlova (9. února)



cyklistika + 42,2 km bûh). Nicménû je tfie-
ba objektivnû poznamenat, Ïe zlep‰ovat je
stále co - a ne málo. 

Pfiípravu na sezónu jsem zahájil intenziv-
ními plaveck˘mi tréninky s t˘mem HI-
SPORT, jehoÏ jsem ãlenem. SnaÏil jsem se
nejvíce vûnovat právû plavání, protoÏe je to
má nejslab‰í disciplína. Zde jsem bohuÏel
nezaznamenal takov˘ v˘konnostní progres,
jak bych si pfiedstavoval. Bûhem pfiechodu ze
zimního období k jarnímu jsem pfiidával pod-
le poãasí bûÏecké tréninky. Nejdfiíve del‰í
souvislé bûhy pro získání vytrvalostního zá-
kladu na sezónu a s blíÏícím se jarem se bû-
Ïecké tréninky zamûfiovaly pfiedev‰ím na zís-
kání rychlosti. Jako test bûÏecké v˘konnosti
jsem v dubnu sobotu 7.4. absolvoval 29.roã-
ník pÛlmaratonu v Bakovû nad Jizerou.

Poté se jiÏ
k tréninku zaãala
v˘raznû pfiidávat
dal‰í triatlonová
disciplína – cyk-
listika. V dubnu
jsem se zúãastnil
malého cyklistic-
kého soustfiedûní
v Mikulovû s mla-
doboleslavsk˘m
t˘mem ABT.

Prvním oprav-
du ostr˘m závo-
dem pro mne byl
1. závod FORD
CZECHMAN
TOUR – Mist-
rovství âR
v dlouhém duatlonu jednotlivcÛ. Tento zá-
vod se konal sobotu 5.5. v Kru‰n˘ch ho-
rách v areálu Klíny na tratích : 5 km bûh –
75 km cyklistika – 15 km bûh. Tento závod
povaÏuji, vzhledem k rozmaru poãasí,
k tûm nároãnûj‰ím. Na startu závodu bylo
sluneãno cca. 20 stupÀÛ a v polovinû závo-
du se spustila prÛtrÏ mraãen a kroupy, tep-
lota spadla rázem na 7 stupÀÛ. Následova-
ly dal‰í závody jak z FORD CZECHMAN
TOUR, tak i TRITOUR.

V závodní sezónû 2012 jsem je‰tû absolvo-
val dva plnohodnotné triatlony na ironman-
sk˘ch distancích. Prvním byl asi nejvûhlas-

nûj‰í ironmansk˘ závod staré-
ho kontinentu - Challenge
Roth (Nûmecko) a druh˘m
byl závod v rakouském Po-
dersdorfu, coÏ byl závod po-
fiádan˘ jako otevfiené meziná-
rodní mistrovství Rakouska.

Pfiípravu na sezónu 2013
jsem prakticky zahájil jiÏ
v fiíjnu 2012 plaveck˘mi
tréninky s t˘mem HI-
SPORT. O konkrétních plá-
nech nebo cílech na sezonu
se v mém pfiípadû nedá ny-
ní pfiíli‰ reálnû hovofiit, a to
pfiedev‰ím díky na‰emu
prvnímu rodinnému pfiírÛst-
ku, dcefii Magdalénce.“

A co by Tomá‰ doporuãil
tûm, ktefií by si chtûli triat-
lon vyzkou‰et, ale ty distan-

ce jednotliv˘ch disciplín jsou pro nû neú-
mûrnû dlouhé? „ Závody seriálu TRITOUR
mÛÏu doporuãit v‰em, kdo by tfieba jen
chtûli triatlon zkusit. Souãástí kaÏdého zá-
vodu TRITOUR je i minitriatlon (0,3 - 8,2
- 2,9 km), kter˘ zvládne i nesportovec.
V‰echny závody se konají v relativnû blíz-
kém okolí Prahy.“ A to je v˘zva!

Volejbal
Nedûlá mi nic vût‰í radost, neÏ psát o dal-

‰ím obhájeném titulu Mistra âR ve volejbalo-
vé extralize kadetÛ. T˘m Jakuba âervína
âZU Praha opût vybojoval v dramatickém zá-
vûru turnaje mistrovsk˘ titul a svého vûãného
rivala z Brna odsunul zase na druhé místo.

Ale BrÀáci, silnû ot-
rávení z vûãn˘ch ka-
detsk˘ch proher
s PraÏáky, se vyhe-
covali v kategorii ju-
niorÛ a poráÏku Pra-
ÏanÛm po 14 dnech
vrátili. Vzhledem
k tomu, Ïe v obou
kategoriích hrají sko-
ro stejní hráãi, stal se
Kuba i vicemistrem
âR ve volejbalové
extralize juniorÛ.
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Jezdectví
NemÛÏeme nezmínit úspûchy Dagmar Ne-

umannové, která reprezentuje JK jezdecké
spoleãnosti Ctûnice v parkurovém jezdectví.
V loÀském roce se zúãastnila 124 závodÛ jak
jednotlivcÛ, tak i t˘mÛ. V záfií na Císafiském
ostrovû v Praze vybojovala prvenství s kobyl-
kou Cesmínou v soutûÏi ve skoku se stupÀo-
vanou obtíÏností do 110 cm, s koníkem Gin-
ger 3 se umístila v soutûÏi S++ v TOP TEN.
S konûm Batman pak pomohla svému t˘mu
k prvenství na závodech ve Pt˘rovû. Konû
Ginger 3 sedlá i maminka Ilona Neumanno-
vá, která s ním získala bronzovou medaili na
závodi‰ti ve Staré Boleslavi.

Karting (motokáry)
Kdyby nám v Pfiezleticích fungovala âeská

po‰ta tak jak má, urãitû bychom mohli v no-
vinách Ná‰ region sledovat zprávy z úspû‰né-
ho taÏení italsk˘m motokárov˘m okruhem
Luká‰e Podobského. Noviny ale nejsou do-
ruãovány, tak jsme poÏádali o shrnutí ãlena
Luká‰ova t˘mu Pavla Hojdysze:

„V dobû, kdy se jiÏ mnohé t˘my chystají
na první leto‰ní testování, zb˘vá pfiece je‰tû
trocha ãasu na krátké ohlédnutí a zhodnocení
uplynulé sezóny.

Luká‰ v ní absolvoval jiÏ druhou komplet-
ní závodní sezónu v Itálii, ale na rozdíl od
pfiedloÀska, kdy jezdil tfiídu Easy 60, v loÀ-
ském roce akceptoval nabídku ‚juniorky‘ Bi-
relu, za kterou pak startoval ve tfiídû Mini 60. 

Luká‰ se tak ocitl v prostfiedí plnû profe-
sionálních t˘mÛ, za kter˘mi mnohdy stojí
pfiímo v˘robci motokárové techniky. Navíc
v seriálu, pfiedstavujícím v souãasnosti ne-
zpochybnitelnû nejprestiÏnûj‰í závody ‰ede-
sátek. Luká‰ kromû soupefiÛ museli pfieko-
návat i jazykové a i urãité kulturní odli‰nos-
ti. Se v‰ím se ale skvûle popasoval, do t˘mu
i prostfiedí italského ‰ampionátu rychle za-
padl a Luká‰ si rychle zaãal budovat reno-
mé velice rychlého jezdce. Ostatnû svoji vi-
zitku soupefiÛm pfiedloÏil hned pfii prvním
závodû sv˘m tfietím ãasem v mûfiáku. 

Za juniorsk˘ t˘m Birelu Luká‰ na úvod
absolvoval tfiídílnou sérii WSK Master Se-
ries, kde nakonec obsadil 11 místo. V tom-
to úvodním seriálu závodÛ platil Luká‰ vel-
mi krutou daÀ v podobû úãasti v nezvyklém
mnoÏství karambolÛ, které ho odsouvaly
z bodovan˘ch míst.

Do následujícího pûtidílného Italského ná-
rodního ‰ampionátu jiÏ Luká‰ nastupoval se

stejnû rychl˘m motorem jako konkurence
a hned v úvodní sezónû ve tfiídû Mini 60 zde
dokázal vybojovat koneãné ‰esté místo, kdy
dvakrát ze závodÛ odjíÏdûl se stfiíbrn˘m vûn-
cem. Navíc byl mnohokrát autorem nejrych-
lej‰ího ãasu závodního víkendu, coÏ mu sa-
mozfiejmû také v˘raznû pomáhalo budovat
u soupefiÛ náleÏit˘ respekt.

·est˘ dojel Luká‰ i v závûreãném WSK Fi-
nal Cupu Mini 60 a o jedno místo lépe pak
skonãil pfii svém rozluãkovém svezení v Easy
60 v rámci Mezinárodního finále.

Získaná umístûní v premiérové sezónû,
v nejsilnûj‰í konkurenci, naplnila oãekávání
a v‰echny konkurenãní t˘my byly nuceny
hned od prvních závodÛ Luká‰e zaregistrovat
jako jezdce s ambicemi na stupnû vítûzÛ.

Luká‰ tak naplnil oãekávání, které jeho
pfiedchozí úãinkování vyvolávala a bude mu
tak umoÏnûno i nadále jezdecky rÛst v atmo-
sféfie prestiÏních závodÛ na vûhlasn˘ch ital-
sk˘ch kartodromech.

Na úpln˘ závûr uÏ snad jen zb˘vá dodat, Ïe

v souãasné dobû probíhají jednání o Luká‰o-
vû angaÏmá pro nadcházející sezónu. A Ïe
z obdrÏen˘ch nabídek se prozatím nejzajíma-
vûj‰í jeví zase ta od Birelu.“ 

A zde mÛÏe na‰e redakce uvést nejnovûj‰í
informaci, Ïe v nejbliÏ‰ích dnech dojde s ‚Bi-
relem‘ k podpisu smlouvy na rok 2013. Tak
aÈ se Ti Luká‰i stále dafií.

Lední hokej
Pfiezletick˘ „‰védsk˘“ ho-

kej reprezentuje se ctí Ïák
8.tfiídy Matou‰ Horsk˘,
obránce HC Sparty Praha.
Hraje Ligu ÏákÛ 8.tfiíd a ne-
vede si vÛbec ‰patnû; v 16
odehran˘ch zápasech sezóny
2012/13 vstfielil 5 gólÛ a pfii-
psal si 13 asistencí a s 18
body je nejvíce bodujícím
obráncem svého t˘mu. Na
jafie se zúãastnil s v˘bûro-
v˘m ãesk˘m t˘mem „nejlep-
‰ího svûtového turnaje pro

13-leté hráãe“ v Itálii, kde na‰i kluci mezi 16
t˘my obsadili pûkné páté místo. Letos je ãeká
velká v˘zva, protoÏe turnaj se uskuteãní
v praÏsk˘ch LetÀanech.

Sportovní stfielba
SSK Pfiezletice je jeden ze tfií sportovních

klubÛ pfiímo s názvem na‰í obce (dal‰í jsou
fotbalisté a stolní tenisté), a proto v˘sledky
na‰ich stfielcÛ pfiiná‰íme pravidelnû v kaÏdém
ãísle zpravodaje ve Sportovních novinách.
Rok 2012 bychom zpûtnû mohli nazvat rokem
generaãní v˘mûny, protoÏe úspû‰ní stfielci ja-
ko Adam Cipro a Krist˘na Slavatová po-
malu pfie‰li do kategorie dospûl˘ch a do SSK
pfii‰lo skoro 15 nov˘ch ãlenÛ ve vûku 8 – 15
let, pfiiãemÏ nejvíc nov˘ch stfielcÛ je dvanác-
tilet˘ch. Na tváfii dlouholetého trenéra mláde-
Ïe pana Jifiího Nováka je vidût spokojen˘
úsmûv, protoÏe co jiného si mÛÏe úspû‰n˘ tre-
nér pfiát neÏ to, Ïe je o stfieleck˘ sport opût
mezi dûtmi zájem a kdoví, jestli mezi na‰imi
PfiezleÈáky Danem Kuãerou, Luká‰em Po-
dobsk˘m (kter˘ stfielbu pfies zimu bere jako
jeden z prvkÛ pfiípravy na jeho dal‰í závodní
sezónu na motokárov˘ch okruzích), Va‰kem
Hnûvskovsk˘m a Patrikem Janurou neros-
te dal‰í ãesk˘ reprezentant a moÏná mistr Ev-
ropy, svûta ãi olympijsk˘ vítûz.

Zatím se ale kluci musí vûnovat d˘chání,
uvolnûní a naopak zpevnûní tûla pfii trénincích
stfielby ze vzduchové pu‰ky na 10 metrÛ v na-
‰em spoleãenském sále. 

Triatlon
Pro mnohé z nás je závod v triatlonu,

a zvlá‰tû ten na nejdel‰ích tratí Ironman, nûco
nepfiedstavitelného; plavání, jízda na kole
a závûreãn˘ bûh, to je ìábelská kombinace, na
kterou se musí závodník sakra dobfie pfiipra-
vit. Podívejme se do tréninkového deníku To-
má‰e Tvrzníka, kterého jsme poÏádali o hod-
nocení jeho loÀské sezóny:

„Moje sezóna 2012 v celkovém pfiehledu
a fieãi ãísel ãítá necel˘ch 4.000 km na sil-
niãním kole, nûco málo pfies 500 km na ko-
le horském, dále nabûhan˘ch cca. 1.500 km
a odplaváno kolem 150 hodin. V roce 2012
se mi podafiilo vylep‰it svá osobní maxima
na dlouh˘ch triatlonov˘ch tratích - _ iron-
man a ironman (3,8 km plavání + 180 km

UMĚNÍ

Hudba
Pana Josefa Huliãku jistû nemusím na‰im

ãtenáfiÛm pfiedstavovat, zvlá‰tû byl-li jeho
Pfiezletick˘ pochod „pûknou teãkou“ za vy-
stoupením ·palíãku Praha pfii na‰em posví-
cení. Co ale moÏná málokdo ví, to jsou hu-
debnû-dramatická odpoledne, která se u Hu-
liãkÛ v loÀském roce pofiádala na jafie,
v pfiedvánoãní ãas a také u pfiíleÏitosti oslavy
úctyhodn˘ch 91.narozenin muzikanta a skla-
datele Josefa Huliãky. Více neÏ dvouhodi-
nov˘ program je vÏdy ladûn k nûjakému
nosnému tématu (vánoãní ãas, melodie
operet, apod.) a stfiídají se bloky mluvené-
ho slova a hudební - orchestrální skladby
v podání violoncelisty a kapelníka PraÏ-
ského salónního orchestru Václava Vo-
máãky, trumpetisty Milana Abíka, i dal-
‰ích houslistÛ salónního orchestru (a samo-
zfiejmû hráãe na akordeón Josefa Huliãky)
i písnû v podání Evy Dyndové pouze za
klavírního doprovodu jejího tatínka Josefa
Huliãky. Cel˘m programem pak slovem
provází pan Vladimír Hru‰ka, kter˘ kro-
mû úvodních vût k jednotliv˘ch skladbám
ãi písním uvádí i recitátorku básní vlast-
ních, i pfievzat˘ch z dílny Evy Dyndové,
paní Petronilu ·evãíkovou.  

Pfii jarním vítání obãánkÛ slavnostní den
zpestfiila svou hrou na housle a klávesy
Barborka Horská (na snímku) a musím
fiíct, Ïe její hru se zájmem sledovalo i mno-
ho dûtsk˘ch oãí, zejména pak star‰ích sou-
rozencÛ. A protoÏe je potfieba nûjak vyváÏit
nepohyb pfii stání s houslemi ãi u kláves,
zaãala Barborka na podzim zkou‰et tanec.

Dagmar Neumannová
na koni GINGER 3

Tomá‰ Tvrzník

Kuba âervín
stojí ãtvrt˘ zprava

Matou‰ stojí jako tfietí hráã zleva,
vpravo stojí vedoucí t˘mu Martin Horsk˘

Luká‰ Podobsk˘ (vlevo)



jsme se opût se‰li u pfiezletického vánoã-
ního stromeãku, abychom jej spoleãnû
s dûtmi z matefiské ‰koly rozsvítili. Dûti
si opût se sv˘mi uãitelkami pfiipravili
krátké vánoãní pásmo vãetnû závûreãné-
ho spoleãného pfiání JeÏí‰kovi.

Tûsnû po páté hodinû odpolední uÏ by-
lo prostranství pfied obecním úfiadem za-
plnûno rodiãi, prarodiãi, sourozenci
a mnoha dal‰ími PfiezleÈáky, Ïe by ‰pend-
lík mezi nimi nepropadl. Za chvilku se
ozvaly tóny vánoãní koledy a ze dvefií ke
spoleãenskému sálu vy‰ly dvû malé
past˘fiky, aby spoleãnû v‰echny pfiivítaly
a popfiály krásn˘ adventní ãas. A po
boufilivém potlesku uÏ taneãními kroky
pfiicházejí ke stromeãku dvojice past˘fiÛ
v kloboucích a past˘fiek v ‰átcích uváza-
n˘ch na babku, aby zazpívaly krásnou
ãeskou koledu o tom, jak pásli ovce Vala-
‰i. A na dÛkaz toho nám pak nechali na
dne‰ní podveãer u Beltéma dvû oveãky.

·koda Ïe dal‰í písniãky a taneãky se
musely obejít bez hudebního doprovodu,
protoÏe CD pfiehrávaã odmítl pfieãíst po-
‰krábané CD s pfiipraven˘mi písniãkami.
Ale nakonec vÛbec nevadilo, protoÏe dû-

tem koledy pomohli zpívat v‰ichni pfiítom-
ní. Pak zaznûlo v podání dûtí pfiání JeÏí‰-
kovi a ozvalo se CVAK a celé prostranství
se ponofiilo do tmy, kterou zaznûl hlas pa-
ní Hanzlíkové s prosbou, aby dûti pomoh-
ly sv˘m poãítáním rozsvítit ná‰ vánoãní
stromeãek. T¤I, DVA JEDNA…. a stro-
meãek se rozzáfiil a s ním i bohatá vánoã-
ní v˘zdoba, adventní ãas zaãal. 

� JiÏ ponûkolikáté se i v Pfiezleticích po-
fiádaly první adventní víkend adventní trhy, i kdyÏ vlastnû spí‰
minitrhy, doprovázené rodinnou atmosférou. VÏdyÈ kde jinde
v okolí byste si mohli dát ãaj, a tfieba i s kapkou rumu, ochut-
nat domácí vánoãku i bájeãné cukroví, které pfiímo navodí at-
mosféru blíÏících se Vánoc; a to v‰e jako milou pozornost po-

fiadatelky celé akce Danu‰ky Mourové?
Jenom u nás ve spoleãenském sále, kde to
voní perníkov˘mi Betlémy, medovinou
i jehliãím. A vÛbec se nemusíte bát, Ïe by
vám umrzly palce u nohou jako na jin˘ch
venkovních adventních trÏi‰tích. Pfií‰tí rok
urãitû pfiijìte, stojí to rozhodnû za to!
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Tomá‰e Pokorného jsme mohli na vlast-
ní oãi vidût a sly‰et zpívat pfii ‰tûdroveãer-
ním pfiedpoledním sousedském zpívání.
Kromû toho jsme vás uÏ nûkolikrát zvali na
pfiedstavení Dûtské opery, ve které Tomá‰
zpívá, a zvlá‰tû na pfiedstavení (Vy)prodané
nevûsty. A tak se ptám: jestlipak jste uÏ tu-
to dûtskou operu vidûli?

Tanec 
Na poli taneãním a baletním se PfiezleÈáci

rozhodnû neztratili. Vláìa Pokorn˘ se sice
na jafie vûnoval více ‰kole, ale od podzimu

se pak pfii studiu na V·CHT naplno za-
pojil do tréninkÛ na nová vystoupení
a soutûÏe. Jeho loÀské tfietí místo v due-
tech na taneãní soutûÏi Baletní mládí Pra-
ha ÎiÏkov urãitû trochu zavazuje k tomu,
dosáhnout v dal‰ím roãníku soutûÏe i na
pfiíãky vy‰‰í. A na‰lápnuto k tomu urãitû
má, zvlá‰tû proloÏí-li trénink vystoupením
v hlavní muÏské roli baletu Paquita.

Karolína Boudová se také loÀsk˘ rok vû-
novala více ‰kole; na podzim nastoupila na
studium aplikované chemie na stfiední zdra-
votní ‰kole, kde si na podzim zkou‰ela, co jí
ve ‰kole v‰echno ãeká a jak to zvládne se

v‰emi tréninky. Zvládá to pr˘
skvûle, a tak do roku 2013 mÛ-
Ïe vstoupit opût s chutí vyhrá-
vat s taneãní skupinou studia
FREE DANCE z LetÀan nebo
si to rozdat o prvenství v batt-
lu jednotlivkyÀ ãi dvojic. Je‰tû
si pfiipomeÀme dal‰í ãleny to-
hoto studia, a to jak Vojtu
Harta, tak i Tomá‰e Holce,
ktefií street dance fakt mÛÏou.

Jednu z v˘bûrov˘ch skupin Pop Baletu
taneãní ‰koly In Dance stále reprezentují
Bára Slunéãková s Vandou Hejnovou
a choreografie jejich souboru na jevi‰ti
vzbuzuje v hledi‰ti vÏdy potlesk.

Jorika Harazimová pokraãuje ve
sv˘ch jedenácti letech ve slibnû nakroãe-
né kariéfie v Hip Hopu a pfii nejvy‰‰ích
soutûÏích i na mezinárodní úrovni obsa-
zuje pfiíãky nejvy‰‰í.

PE¤Í âI P¤ÍRODA

Îádn˘ stfiedeãní podveãer se nemohu ne-
zastavit u na‰ich ko‰íkáfiek; jednak je zkon-
troluju, co jim zase pod rukama pfiibylo, jed-
nak si s chutí poslechnu pár novinek ze Ïi-
vota, ale HLAVNù ochutnám, co mají „hol-

ky“ dobrého – a tuhle to byla fakt
bomba. Pan Prá‰il poslal po své Ïe-
nû vynikající sulc vlastní v˘roby,
kter˘ ani nepotfieboval dochutit oc-
tem s cibulí; tak jsem pro pfií‰tû zvû-
davá, kdo zvedne hozenou rukavici
a co za pfiekvápko mû pfií‰tû ãeká. 

Ale pokraãujme na‰í rubrikou
dál - to se vûnujeme pofiád samému
vrcholovému sportu a nûjak zapo-
mínáme, Ïe nejen sportem Ïiv je
ãlovûk. Pro spokojenost potfiebují
zejména dûti kolektiv stejnû star˘ch
kamarádÛ, se kter˘mi by zaÏívaly
napínavé chvíle pfii hrách tfieba
v lese, uãily se poznávat Ïivot
v pfiírodû, zásady první pomoci, ale
i nebezpeãí nástrah ve mûstû, tfieba
pfii cestû do ‰koly. A v létû by vy-
razily na tábor pod stan! Tohle

v‰echno zaÏívají pfiezletiãtí Kuba Hart, ne-
bo vlastnû spí‰ Vlk, i Vojta BroÏ (v jeho
‰lépûjích se brzy vydají i mlad‰í sourozen-
ci), a vyrazí na schÛzku satalick˘ch skautÛ.
Pfied 12 lety byl totiÏ v Satalicích obnoven
skautsk˘ oddíl, kter˘ zde byl zaloÏen uÏ
v roce 1945. Své zázemí mají skauti v zá-
lesáckém srubu u satalické obory, takÏe do
lesa to mají cobydup. A jak sami fiíkají: co
se na skautsk˘ch schÛzkách nauãí‰, na let-
ním tábofie jako kdyÏ najde‰! Lâ

PEŘÍ
či PŘÍRODA

Tomá‰ zpívá mezi kytaristy

Vanda s Bárou v první fiadû

Vláìa Pokorn˘

Vlk Kuba Hart

Vojta BroÏ

� Na první adventní nedûli



� Pracovní t˘den
sotva zaãal a uÏ tu byla stfieda 5.prosince,
kdy chodí v‰em hodn˘m, ale i tûm tro‰ku
zlobiv˘m dûtem, nadûlovat dárky svat˘
Mikulá‰ se svou Andûlkou i ãertovskou
druÏinou. Ani letos na na‰e dûti nezapo-
mnûl; jak by také mohl, kdyÏ bylo pro nûj
pfiipraveno blankytné nebeské pódium
i ãernoãervené peklo, kde pod kotlem na
hfií‰níky problikávalo ãervené svût˘lko
pomyslného ohnû.

Padla tma, v‰ude spousta tû‰ících se
dûtí, které hrdinnû ãekaly na pfiíchod
Mikulá‰e a v duchu si i ti men‰í fiíkaly,
Ïe letos se urãitû bát ãertÛ nebudou.
KdyÏ se v‰ak ozvalo ze silnice fiinãení fie-
tûzÛ, prskání prskavek a syãení bengál-

sk˘ch ohÀÛ, mnoho „hrdinÛ“ se radû-
ji pfiimáãklo ke sv˘m rodiãÛm, za kte-
r˘mi opatrnû vykukukovaly, jestli se
blíÏí i Mikulá‰. Ten jedin˘ totiÏ doká-
Ïe houf ãertÛ zkrotit. JenÏe stra‰ní
ãerti stra‰í a stra‰í, a tak má Andûlka
plné ruce práce s chlácholením upla-
kan˘ch dûtí; slaìounká ãokoládiãka
z ko‰íku mizí a ãokoládovû upatlané
pusinky dûtí se pomalu roztahují do
úsmûvu. Ale Ïe to dalo Andûlce práce,
vÏdyÈ i ctihodn˘ pan Mikulá‰ se jí ne-
mohl na nebeském pódiu doãkat

a dlouho marnû volal: „Andûli,
andûli, kde jsi?“. Na‰tûstí se An-
dûlka koneãnû dostala k Mikulá-
‰ovi a nadílka mohla zaãít. K ne-
beskému páru chodili kluci, hol-
ãiãky i sourozenecké dvojice, aby
svou básniãkou ãi písniãkou pfie-
svûdãili svûtce, Ïe byli dostateãnû
hodní na to, aby si zaslouÏili vût‰í
ãi men‰í balíãky s pfiekvapením.
Zejména kluci se museli hodnû
snaÏit a pfiesvûdãit Mikulá‰e, Ïe
nezlobili, a kdyÏ náhodou ano, tak
slibovali, Ïe se pfií‰tí rok rozhodnû
polep‰í. A protoÏe Mikulá‰ si ne-
nechává v Ïádném pfiípadû vû‰et

bulíky na nos, sáhl tûm „ro‰ÈákÛm“
na jejich nos, jestli tro‰ku nelÏou. 

A najednou je mikulá‰sk˘ ko‰
prázdn˘ a Mikulá‰ se mohl zaãít lou-
ãit. Najednou se ale ozval holãiãí
hlas: „Já chci také fiíct básniãku!“.
Andûlka kouká do ko‰íku a dáreãek

uÏ Ïádn˘. Holãiãka ale fiíká: „Já mám
nadílku doma za oknem, ale chtûla bych
Mikulá‰ovi podûkovat a fiíct básniãku.“
Je‰tûÏe Andûlce v ko‰íãku zbyla ãokolá-
da, která byla sladkou odmûnou za po-
sledním vystoupením.

I Mikulá‰ si odnesl dáreãek, sourozen-
ci Sladk˘ch pfiinesli ctihodnému svûtci
krásné papírové figurky Mikulá‰e.
A pak se celá nebeskopekelná druÏina
vyfotila na památku, nûkteré stateãné
dûti se pfiidaly, a najednou …. najednou
tu nebyl Ïádn˘ Mikulá‰, Ïádná Andûlka
a i po ãertech jako by se zem slehla. ZÛ-
stal jen svítící ozdoben˘ stromeãek a na-
svícené figurky v Betlémû. 

� Adventní ãas jde dál,
ve v‰ech domácnostech probíhal vánoã-
ní úklid, po kterém se domovy ozdobily
do sváteãního ‰atu – adventní vûnce se
svíãkami, vánoãní vûnce na dvefiích,
spousta ozdob na stÛl, na poliãky, na
okna, ….prostû tak jak je kaÏd˘ zvykl˘.
A aby se dalo i nûco obmûnit, pfiipravi-
la kulturní komise v sobotu od 15 hodin
dal‰í vánoãní zdobení, kde si mohly ne-
jen dûti vyzkou‰et promûnit ke-
límek a víãko od PERT lahve
na snûhuláka, z nítûného zvo-
neãku vyrobit andûlíãka, z odli-
ãovacích tampónkÛ vytvofiit vû-
neãek jako z nad˘chané ‰lehaã-
ky z chvojí vûnec i svícen na
stÛl a samozfiejmû ozdobit cuk-
rovou polevou voÀavé perníãky
(a pak si samozfiejmû olizovat
prsty od Ïluté, bílé, rÛÏové
i modré dobroty).

V‰echno by to bylo fajn,

kdyby nepfii‰lo tak stra‰-
nû málo dûtí i rodiãÛ, coÏ
organizátorkám pfii‰lo po-
chopitelnû tro‰ku líto.
VÏdyÈ kolik stfiedeãních
podveãerÛ pfiipravovaly
spoustu „polotovarÛ“ pro
vánoãní zdobení. JenÏe
proti vût‰í úãasti byla ne-
vyzpytatelná pfiíroda, kte-
rá promûnila chodníky
i pû‰inky a silnice v jednu

velkou klouzaãku a nelze se asi divit, Ïe
spousta pravideln˘ch náv‰tûvníkÛ zdo-
bících akcí zÛstalo radûji pûknû bez-
peãnû v teple domova.

Snad poãasí nebude proti na ·tûd
r˘ den, na dal‰ím sousedském vánoã-
ním zpívání!
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� NeÏ v‰ak pfii‰el ·tûdr˘ den,
ãekala nás, respektive rodiãe i prarodiãe dûtí ze ‰kolky, vánoãní
besídka M· ve spoleãenském sále. Je stra‰ná ‰koda, Ïe v na‰em
sále stojí tfii podpÛrné sloupy, protoÏe ty uÏ tak mal˘ prostor je‰-
tû více znehodnocují. AÈ se rodiãe v hledi‰ti naklánûjí na kterou
stranu chtûjí, jejich dítko stojí vÏdycky za sloupem! 

Dûtem to ale vÛbec nevadilo a své vystoupení si náleÏitû uÏily.
A moc jim to slu‰elo – kluci v bíl˘ch ko‰ilích s modrou ma‰lí pod
krkem, holãiãky v bíl˘ch triãkách ãi blÛzkách a bíl˘ch punão‰-
kách s bledûmodrobílou sukní. Po zazpívání koled, písniãek i za-
tanãení doprovodn˘ch taneãkÛ pfiedaly sv˘m rodiãÛm dáreãky
v podobû andûla a plakát vánoãního stromeãku, na kterém kro-
mû ozdob záfiily rozesmáté obliãeje jejich dûtí i paní uãitelek. Ta-
ké jsme s paní starostkou jeden dostali a kaÏd˘, kdo pfiijde k nám
na úfiad, si ho mÛÏe prohlédnout na dvefiích do kanceláfie.

poslední adventní, a hned v pondûlí byl
tady ten v‰emi dûtmi dlouho a netrpûli-
vû oãekávan˘ nejvût‰í den v roce. I po-
ãasí se umoudfiilo – ne, Ïe by vykouzli-
lo vánoãní zimní atmosféru, ale na‰tûs-
tí po mnoha dnech nepr‰elo a na‰e sou-
sedské ‰tûdroveãerní zpívání v 11 hodin
dopoledne mohlo zaãít. Zdaleka lákala
k vánoãnímu stromeãku vÛnû svafiené-
ho vína, které prostû k atmosféfie Vá-
noc neodmyslitelnû patfií; a jak krásnû
zpûvákÛm zahfiálo hlas! 

Hudebníci doladili nástroje a dopro-
vodná kapela ve sloÏení Míla a Du‰an
Hanzlíkovi, Vladimír a Tomá‰ Pokor-
n˘ch s prvním hlasem Tomá‰e Mesnera
mohla po vánoãním pfiání paní starostky
nechat rozeznít tóny první krásné kole-

dy. Pfiezletic-
k˘ velk˘ smí-
‰en˘ pûvec-
k˘ sbor se
opût rozrostl
o dal‰í hlasy,
jen je ‰koda,
Ïe málokdo
zpíval oprav-
du z plna
hrdla. To ale
urãitû bûhem
dal‰ích let vy-
pilujeme a krásné vánoãní písnû se po-
nesou po celém ‰irokém okolí.

DÛleÏité bylo, Ïe si PfiezleÈáci na‰li
ve shonu pfiíprav na veãer chvilku pfied
polednem, kterou se rozhodli strávit

v kruhu sv˘ch sousedÛ, se kter˘mi si
zazpívali koledy, pfiipili svafien˘m ví-
nem a popfiáli

„·tastné a veselé“.

� A pfie‰la Zlatá nedûle,
� A právû pfiezletick˘
Betlém, kter˘ kaÏd˘ veãer svítí pod
vánoãním stromeãkem, pfiilákal
v pátek dûti z druÏiny vinofiské zá-
kladní ‰koly, které si se sv˘mi uãi-
telkami udûlaly tematick˘ v˘let do
Pfiezletic; v dobû v‰udypfiítomného
Santa Klause si u Betléma s dûtmi
pfiipomnûly historii narození JeÏí‰-
ka, jeho matky Marie, otce Josefa,
tfiech králÛ, past˘fiÛ a koneãnû
i volka s oslíkem. Páteãní odpoled-
ne se poté rozeznûlo nûkolika nej-
známûj‰ími ãesk˘mi koledami
a zpûv dûtí pfiilákal dokonce i nû-
které zastupitelky obce.



� A co to malování?
„K tomu se tfieba také nûkdy dosta-

nu, ale zatím se na dráhu akademické-
ho malífie jako tatínek, kter˘ byl i gra-
fikem a architektem, nechystám. O to
víc na nûj vzpomínám, zvlá‰È na star-
‰ích linkách metra, kdyÏ procházím nû-
kterou z tûch hal, které byly postaveny
podle jeho grafického návrhu. MoÏná,
kdyby pfied skoro 24 lety náhle nezemfiel,
jsem se mohl spí‰ neÏ hudebnû-dramatic-
kému oboru vûnovat v˘tvarnému umûní.
Ale k herectví jsem mûl pfieci jenom blíÏ.“

� Tatínek byl také herec?
„To ne, spí‰ maminka, která hrála pfii

Závodním klubu n.p.Polygrafie ochotnické
divadlo. A kdyby jenom hrála, ona byla do-
konce i baletkou a zpívala v pfiedstavení Pu-
dr a benzín. MoÏná díky její lásce k herectví
a také tatínkovu ‰irokému okruhu znám˘ch
napfiíã umûleck˘m svûtem jsem se záhy k he-
rectví dostal i já. Nejradûji vzpomínám na
·tûpánku Haniãincovou, se kterou jsem
úãinkoval v Malém televizním kabaretu
i Strejdovi Kop˘tkovi. Byl jsem py‰n˘ ja-
ko páv, kdyÏ o mnû fiíkala mé mamince,
Ïe jsem správn˘ kluk.“

� TakÏe jste kromû jiného i dûtská he-
recká hvûzda a po základce jste ‰el na
konzervatofi. A nebo Vás tfieba podobnû
jako Îanetu Fuksovou nevzali „pro nedo-
statek talentu“? 

„Skuteãnû mû napoprvé nevzali, ale s ta-
lentem to nemûlo nic spoleãného, spí‰ hrálo
roli to, Ïe moji rodiãe nebyli v partaji
a o mém dûdovi bylo dokonce známo, Ïe vy-
hodil ze schÛze ROH Antonína Zápotocké-
ho. To fakt nebyl ten správn˘ posudek.
Zkou‰el jsem se bezúspû‰nû dostat na kon-
zervatofi z 8. i 9.tfiídy a pak jsem to aÏ napo-
tfietí zvládl z 1.roãníku dopravní prÛmyslov-
ky v Masné a stal se studentem hudebnû-dra-
matického oboru.“

� A splnila ‰kola Va‰e oãekávání?
„Jak v ãem. Doba studií byla fajn, tak jak

uÏ studentská léta b˘vají, skvûlí spoluÏáci
Dan Landa, Martin Zounar, Michal Dlouh˘
nebo David Novotn˘ a já snil své sny, Ïe bu-
du hrát v Národním divadle. Po skonãení
‰koly to bylo tro‰ku jinak. Pravda, zahrál
jsem i v Národním divadle, kam jsem se do-
stal díky Ivanu Rajmontovi, hrál jsem jako
host v Divadle Na zábradlí v Caligulovi, ale
Cyrano ãi Romeo to nebyl. Ve filmu jsem si
zahrál v men‰ích rolích u Vûry Chytilové
a Víta Olmera v Tankovém praporu, ale ve
srovnání s m˘mi spoluÏáky se ty herecké sny
moc neuskuteãÀovaly.“

� A snil jste i o dabingu? Podle nûkte-
r˘ch Va‰ich fanou‰kÛ jste nejlep‰ím ães-
k˘m dabérem, pod to se s chutí podepí‰u
i já, a od mé maminky Vám musím vyfií-
dit, Ïe Denzel Washington získal díky
Vám úÏasn˘ sexy hlas.

„Tak to dûkuju, jsem rád, Ïe má tfiicetile-
tá práce si na‰la své diváky ãi posluchaãe.“

� Tak to rozhodnû. Myslím si, Ïe ne-
jsem sama, kdo si nedovede pfiedstavit
Wesleyho Snipse, Denzela Washingtona,
Willa Smitha, Owena Wilsona a Jima
Carreye bez va‰eho hlasu. A o vysmátém
zeleném Alzovi nemluvû. Je nûkter˘ z her-
cÛ obzvlá‰È va‰ím favoritem?

„Cartman z Mûsteãka South Park a jeho
hlá‰ky (smích). Ale nedá se fiíct, Ïe by byl
nûkdo mÛj jednoznaãn˘ favorit, protoÏe je-
jich role jsou dost odli‰né. Vezmûte si tfieba
akãního hrdinu Snipse a zvífiecího detektiva
Venturu se v‰emi jeho grimasami.“

� To tedy máte pravdu, nadabovat ty
jeho kroutící se obliãeje, to je pro mne ja-
ko pro laika nûco neuvûfiitelného. Pak za-
se namluvíte charakterního Washingtona
coby právníka ve Philadelphii; to bych
Vás hned navrhla na nûjakou dabingovou
cenu a jistû bych nebyla jediná.

„A víte, Ïe byla?! KaÏdoroãnû udûlovaná
Cena Franti‰ka Filipovského mû nûjak stále
míjí. Tfiicet let práce v oboru, to uÏ je poma-
lu na cenu za celoÏivotní dílo. Je to asi v‰u-
de stejné, subjektivní názory lidí, ktefií navr-
hují kandidáty na cenu, nejspí‰ pfievaÏují nad
tûmi objektivními. VÏdyÈ já vlastnû byl za
dabing navrÏen na cenu jen jednou …“

� Já bych Vám ji udûlila z fleku. Vy ale
nejen dabujete, ale i reÏírujete. Berete to
jako odpoãinek od vlastního dabování?

„To ani ne, je to prostû zase tro‰ku jiná
práce, o to zajímavûj‰í. Tfieba Gladiátor nebo
Alexandr Velik˘ se v‰emi bitvami ohrom-
n˘ch armád, to bylo docela nároãné v ãeském
znûní zreÏírovat. Teì jsem pro TV Barrandov
daboval v seriálu Velkolepé století a aãkoliv
je to telenovela z prostfiedí sultánova harému,
jsou tam zajímavé odkazy z turecké historie;
bohuÏel televize nedokoupila dal‰í díly. V‰ak
mi to také maminka vyãetla.“ smích

� KdyÏ zmiÀujete maminku, to se ne-
mÛÏu nezeptat na to, co ji pfiivedlo do
Pfiezletic.

„To byste se spí‰ mûla zeptat jí; ale proto-
Ïe vÏdycky touÏila po tom, pofiídit si na dÛ-
chod domeãek a odejít z ru‰ného centra Pra-
hy, zajeli se s Jirkou podívat na parcelu do
Pfiezletic, kde se jim na první pohled zalíbilo.
V roce 1996 se stûhovali. Do té doby bydleli
na SenováÏném námûstí v docela velkém by-

tû, kter˘ prapÛvodnû vlastnil pan Pecold, je-
hoÏ jméno si moÏná vybavíte v souvislosti se
seriálem SÀatky z rozumu, protoÏe on byl fie-
ditelem ‰peditérské firmy. Byt to byl oprav-
du krásn˘ a dokonce ‚hrál‘ v pár filmech;
maminka ho totiÏ i s vybavením pronajímala
filmafiÛm. A tak tfieba ve snímku z roku 1994
Vekslák mÛÏete vidût ná‰ ob˘vák ve v‰í krá-
se. A pfii filmování se i seznámila se sv˘m
souãasn˘m partnerem Jirkou, kter˘ tenkrát
a vlastnû stále pracuje jako zvukafi. No a od
té doby jezdím na svíãkovou ne na SenováÏ-
né námûstí, ale do Pfiezletic.“

� A chutná urãitû pofiád stejnû, ob-
zvlá‰È dodáte-li mamince nûjakou zvûfiinu,
tfieba nûjakého pofiádného dvanácteráka.
Stfielil jste uÏ nûjakého?

„Nûjakou tu trofej bych mûl. Ale pfií‰tí rok
bych si chtûl splnit pfiání a koupit si odstfiel
jelena v Bulharsku; to je vlastnû mé pfiání
pod stromeãek.“

� Tak to Vám, a jistû mohu mluvit i za
na‰e ãtenáfie, pfieji, aÈ své pfiání pod stro-
meãkem najdete a k tomu hodnû krás-
n˘ch rolí v divadle, ve filmu i v dabingu.
A my se na Vás i Vá‰ hlas budeme dál tû-
‰it a urãitû vydrÏíme i ty reklamy s vlez-
l˘m drz˘m Alzou. 

A pak jsem v‰em „pánÛm“ podûkovala
za ãas, kter˘ si na mne udûlali, a vlastnû
i dcefii Denise, která mi tatínka na chvíli
pÛjãila, a také mamince Irenû TÛmové za
pfiíjemné rodinné prostfiedí, do kterého mû
(a vlastnû i vás ãtenáfie) na chvilku rodina
TÛmÛ pustila. Lâ

Ale se‰lo se nás u velkého jídelního sto-
lu o mnoho víc, hodnû jsem se tû‰ila na
mého oblíbeného akãního hrdinu Wesley
Snipse i skvûlého Denzla Washingtona; tro-
‰ku jsem se sice obávala ztfie‰tûností zvífie-
cího detektiva v podání Jima Carreyho, ale
klidné hodinové povídání u kávy bylo hez-
kou ãástí sobotního odpoledne. V‰ichni si
skvûle pochutnali na obûdû, kter˘ moc
chutnal i mimozem‰Èanovi a AmeriãanÛm,
pro které je pfieci jenom „sirloin with dum-
plings“ tro‰ku exotické jídlo J. Teì mû na-
padá, Ïe vy vlastnû neznáte maminku paní
Bobíkovou? Tak to musím honem napravit
a pfiedstavit vám paní Irenu TÛmovou z ·e-
fiíkové ulice, maminku herce, dabéra a také
reÏiséra ãeského znûní Bohdana TÛmy, se
kter˘m si tentokrát chvilku popovídáme,
zvlá‰tû o tom Bobíkovi.

� Musím se hned zkraje pfiiznat, Ïe
právû postava Bobíka mi byla z celého
âtyfilístku nejsympatiãtûj‰í; vûãnû usmû-
vav˘ a stále tro‰ku hladov˘ Bobík nezka-
zil Ïádnou legraci.

„I já jsem Bobíka v novém celoveãerním
filmu namluvil rád a mohl tak trochu jeho
prostfiednictvím proÏívat dobrodruÏství se
âtyfilístkem, jejichÏ pfiíbûhy jsem si jako asi
vût‰ina dûtí moc rád ãetl. Tématem filmu je
úplnû nov˘ pfiíbûh, kter˘ se snad bude líbit
nejen dûtem, ale také jejich rodiãÛm, no
moÏná i prarodiãÛm, ktefií se âtyfilístkem vy-
rÛstali. Práce to nebyla úplnû jednoduchá,
protoÏe po zpracování pfiíbûhu v celé jeho ‰í-
fii by byl film neúmûrnû dlouh˘ a dûti by
skoro 3 hodiny v kinû rozhodnû nevydrÏely,
coÏ by byla ‰koda. A tak jsme zkracovali
a zkracovali, aÏ jsme se dostali na 1,5 hodi-
ny skvûle plynoucího pfiíbûhu v atraktivním
prostfiedí rudolfínské Prahy.“

� A co tam âtyfilístek z Tfieskoprsk za-
Ïije? Povídejte, prosím.

„To si budete muset zajít na film, premié-
ru má aÏ koncem ledna a do té doby jsem vá-
zán mlãením.“

� MoÏná byste mohl alespoÀ naznaãit?
Smích. „My nesmíme ani naznaãovat. Ale

jedno pfieci jenom prozradím: hudba a text
k na‰í úvodní písniãce je z autorské dílny
Soukup – Osvaldová, coÏ dodalo filmu je‰tû
nûco malinko navíc.“

� TakÏe to zatím lehce shrnu. Hrajete,
dabujete, zpíváte; je‰tû mi fieknûte, Ïe tan-
ãíte a vûnujete se v˘tvarn˘m umûním.

„Dnes uÏ závodnû netanãím a moje Ïena,
pÛvodní profesí baletka, mi vyãítá, Ïe s ní
málo chodím na plesy. A malovat jsem je‰tû
nezaãal, aãkoliv jsem urãitû po tatínkovi nû-
jaké geny podûdil.“

� No v˘bornû, takÏe v˘ãet Va‰ich akti-
vit je skuteãnû dlouh˘. Tak nejdfiív k tan-
ci a nebo malování?

„Asi k tanci, to bude rychlej‰í, to je dáv-
ná historie. Smích. Pfied mnoha lety i pár ki-
ly jsem dûlal závodnû sportovní akrobatick˘
rokenrol. Jako ãlen Rocky Clubu jsem se
tanci vûnoval skuteãnû na dost vysoké úrov-
ni. A malování? To bude vlastnû je‰tû krat‰í,
protoÏe se spí‰ vûnuji jiné tatínkovû zálibû,
a to myslivosti. Udûlal jsem si myslivecké
zkou‰ky a musím fiíct, Ïe je to úÏasná vûc na
dokonalé proãi‰tûní si hlavy – sedíte na ãe-
kané, jen vy, pu‰ka, les, zvûfi. I kdyÏ na dru-
hou stranu - vãerej‰í naháÀka byla na mou
hlavu dost nároãná …“. smích 
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končily Vánoce a s nimi i čas pohádek ve vysílání našich televizních
stanic. Naštěstí se blíží konec ledna a s ním dlouho očekávaná pre-
miéra kresleného filmu „Čtyřlístek ve službách krále“,

kde diváci zažijí dobrodružství Fifinky, Myšpulína, Pindi a hlav-
ně stále hladového Bobíka v dobách vlády Rudolfa II. A právě
s Bobíkem jsem si dala schůzku v sobotu 10. listo-
padu, těsně po obědě, po výtečné zvěřinové svíč-
kové z daňka, kterou jako dárek k svátku svému
synovi připravila jako každý rok jeho maminka.

Na slovíčko s...
Bobíkem ze âtyfilístku, ale i Alzou,
Cartmanem, Simirem Gerkhanem,
Ace Venturou a Denzlem
Washingtonem, Wesley
Snipsem i Willem Smithem;

S


