
SENIORSKÉ 

   
SURFOVÁNÍ

O
BE

C
NÍ

 Z
PR

AV
O

DA
J

druhých...



SLOVO STAROSTKY

OBECNÍ ZPRAVODAJ PŘEZLETICE     1   PŘEZLETICE.CZ

 Kdo pravidelně navštěvuje 
webové stránky naší obce, ten si jistě 
všiml, že zámek ve Ctěnicích nabízí 
spoustu pozvánek na výstavy, ale i na 
kulturní akce jako byly např. dožínky, 
ukázky staročeských řemesel a tradic a 
v neposlední řadě na pořady s názvem 
Literární kavárna, kde jako hosté vy-
stupují zpravidla rozhlasoví reportéři 
a publicisté.
 Další pozvánky se týkají spo-
lečenských akcí, pořádaných naší obcí, 
a po jejich skončení se zde můžete i 
podívat na fotogra+e z těchto akcí, a 
to včetně malého komentáře o této 

akci. Podobně si mohou 
rodiče školkovských dětí 
prohlédnou fotogra+e z 

akcí, kterých se děti z naší školky 
účastní; a není jich vůbec málo.
 Vzhledem k tomu, že se na 
náš úřad často obracejí lidé s pros-
bou o pomoc při hledání  ztraceného 
domácího mazlíčka, a nebo naopak 
chtějí oznámit, že našli zatoulané zví-
ře, zřídili jsme nový odkaz s názvem 
NALEZENÁ ZVÍŘATA. Tady mů-
žete uveřejnit fotogra+i ztraceného 
mazlíčka či vyvěsit fotogra+i nebo jen 
zprávu o tom, že jste našli zatoulaného 
psa či kočku a kde si mohou majitelé 
zvíře vyzvednout. Doufáme, že i touto 
službou pomůžeme ztraceným maz-
líčkům co nejdříve najít páníčka.
 Anketní otázka na webových 
stránkách by mohla fungovat jako 

zpětná vazba mezi občany a naším 
úřadem či zastupitelstvem. Už mno-
hokrát jsme vyzývali naše čtenáře, ať 
se zapojí do života v obci a třeba prá-
vě prostřednictvím ankety na webu 
získáme pro naši další práci nové po-
střehy. Snažíme se měnit otázku mini-
málně s frekvencí vydávání Obecního 
zpravodaje či k aktuálním událostem 
na celostátní úrovni,  ale podle množ-
ství odpovídajících to asi nejsou ta 
správná témata, která vás, naše čtená-
ře, zajímají. Opět vás proto žádáme 
o zasílání námětů na adresu 
zpravodaj@prezletice.cz a nebo pí-
semně či ústně na obecním úřadě. 

LČ

 Po mimořádném 
čísle, věnovaném pou-
ze mateřské školce, vás 
všechny v tomto podzim-
ním vydání moc zdra-
vím. A opět přicházím 
s informacemi, kterými 
bych vám chtěla  přiblížit 
aktivity, jimž se v sou-
časné době věnujeme.
 Výstavba školky na pár měsí-
ců přerušila naši práci na tom, co nás 
všechny asi nejvíce pálí, a to nevy-
hovující stav některých komunikací.
 Veliký  problém je v ulici Kaš-
tanová. Tato komunikace je dlouho-
době zatěžována především nákladní 
dopravou a školka samozřejmě při-
vedla do těchto míst i zvýšený provoz 
osobních aut. Naše technické služby se 
snaží ulici alespoň provizorně vyspra-
vovat, ale bude třeba zásadní rekon-
strukce. Proto nyní intenzivně pra-
cujeme na všech potřebných krocích. 
Projekt je již hotov, stavební povolení 
také, nicméně, jako vždy je problém 
ve /nancování. A tak opět pracujeme 

na žádosti o dota-
ci, kterou v těchto 
dnech podali.  Ale 
i přes to musíme 
hledat řešení, jak 
této ulici odlehčit 
a alespoň část do-
pravy vést jinudy. 
      V podobně špat-
ném stavu je ulice 

V Podskalí, a proto i pro rekonstrukci 
této ulice žádáme o /nanční zdroje.
 V běhu je stále práce na pro-
jektové dokumentaci potřebné pro 
rekonstrukci elektrického vedení v 
horní části obce a připravují se prá-
ce na projektování hlavních silnič-
ních průtahů v obci; Středočeský kraj 
nám zaslal návrh smlouvy o dílo na 
zhotovitele projektové dokumenta-
ce, která bude součástí zadávacího 
řízení a bude vyhlášeno v prosinci.
 S podzimem je, jako každý 
rok, mnoho práce s úklidem listí, ale 
jak je vidět, „naše technické služby“ si-
tuaci výborně zvládají – tak opět díky. 
 Také jsme zaznamenali, že 

obcí obíhají jakési fámy, že se chystáme 
ukončit provoz obchodu a restaurace. 
Ráda bych tyto „zaručené informace“ 
uvedla na pravou míru a vyjasnila. Na 
přání řady občanů se snažíme najít 
možnost, jak ve stávajících obecních 
prostorách najít větší prostor tak, aby 
obchod mohl fungovat samoobsluž-
nou formou a mohl vám tak nabídnout 
širší sortiment a pohodlí při nakupo-
vání. Samozřejmě chceme zachovat 
i restauraci, jen pravděpodobně v ji-
ných prostorách téže budovy. Opakuji 
a zdůrazňuji -  ani obchod , ani restau-
raci nemáme v plánu zrušit, naopak 
chceme zlepšit služby ve váš prospěch. 
 Až budete číst tyto řádky, 
budou předvánoční přípravy již v 
plném proudu a my se budeme spo-
lečně vídat při různých příležitos-
tech:  rozsvícení vánočního strom-
ku, na Mikuláše či u zpívání koled 
na Štědrý den.  A tak mi na závěr 
dovolte popřát klidný adventní čas. 

Vaše starostka 
Veronika Vrecionová

CO JE NOVÉHO NA    www.prezletice.cz

Vážení a milí spoluobčané.
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• ZO souhlasilo s převodem vodovo-
du a kanalizace v ulici Za Humny do 
majetku obce
• ZO pověřilo starostku podpisem 
Smlouvy o veřejných službách v do-
pravě cestujících ve veřejné linkové 
dopravě v systému PID pro období let 
2013 – 2023
• ZO akceptovalo zájem MAS Nad 
Prahou o výpůjčku části pozemku par-
c.č. 506 za účelem realizace projektu 
Rekonstrukce autobusových zastávek 
obcí regionu MAS Nad Prahou a po-

věřilo starostku podpisem smlouvy o 
výpůjčce části pozemku
• ZO akceptovalo zájem MAS Nad 
Prahou o výpůjčku části pozemku par-
c.č. 529/10 za účelem realizace projek-
tu Rekonstrukce autobusových zastá-
vek obcí regionu MAS Nad Prahou a 
pověřilo starostku podpisem smlouvy 
o výpůjčce části pozemku
• ZO pověřilo starostku podpisem 
smlouvy o výpůjčce odpadových ná-
dob s 5 rmou EKO-KOM, a.s.
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 
6/2013
• ZO souhlasilo s poskytnutím pří-
spěvku ve výši 2.000,-Kč na nohejba-
lový turnaj Sweden Cup 2013

• ZO souhlasilo se zněním Dodatku 
č.1 ke Zřizovací listině příspěvkové 
organizace MŠ Přezletice (změny síd-
la poskytování služeb)
• ZO souhlasilo se záměrem pronájmu 
budovy č.p. 417 za účelem provozová-
ní mateřské školy
• ZO vzalo na vědomí výsledek po-
ptávkového řízení na vybavení MŠ 
žaluziemi
• ZO souhlasilo s uplatněním           
Opčního    práva   k   zakázce   Svoz 
a       odstranění        odpadu   2013 
a   pověřilo starostku    podpisem             
smlouvy            na     pro-
dloužení smlouvy se svo-
zovou 5 rmou ASA

Ze dne 23.9.

ZASAHUJE

Na základě žádosti občanů o po-
sílení hlídek Obecní policie 

Koleč zejména v nočních a ranních 
hodinách, kdy opět docházelo ke 
krádežím a vloupání do rodinných 
domů, navýšila OP Koleč počet ho-
din, které stráví kontrolou veřejného 
pořádku v naší obci. Bohužel ani toto 
navýšení nepomohlo a na podzim 
vloupání a krádeže nabraly na síle. 
Důrazně jsme apelovali na pomoc 
Policie ČR, aby i ona věnovala ulicím 
v naší obci větší pozornost a skutečně 
dodržovala heslo zdobící boční dveře 
jejich vozidel, tj. pomáhat a chránit. 
Snad častější přítomnost policejních 
aut pomůže nárůst krádeží snížit.
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Ze dne 30.10.

Ze dne 30.9.

1) BUS 302 – zda nový provozovatel bude 1.1.2014 udržovat stejnou trasu, jakou dosud jezdí stávající bus 302 (tj. včet-
ně udržení prodloužené trasy na Palmovku)? – Odp. Ano, soutěžena byla naprosto stejná trasa i četnost autobusových 
spojení.

Dotaz: zda by nebylo vhodné zajistit, aby po dobu oprav komunikací mezi Prosekem a Palmovkou, byla trasa zkrácena 
(do Letňan). Cesta opravovaným úsekem zpožďuje autobusy.

Odp.: Toto vůbec není v možnostech obce. Podmínky pro výběr dopravce, trasu, četnost spojení apod. za-
dával ROPID, nezbytnými účastníky jsou dotčené městské části Prahy a obec měla a má možnost do určité 
míry ovlivňovat pouze dopravu na svém katastru. Občan se sám může dotázat na ROPIDu. 
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     VÝSLEDKY VOLEB
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     Tak jsem zase byla za Sancho Panchu 
… a snažila se zachraňovat svět – v mém 
případě ten knižní. Tedy úplně ne zachra-
ňovat, ale spíš těm polozapomenutým najít 
nové čtenáře. Jistě si vzpomenete na články 
o tom, jak vznikla čítárna pod širým ne-
bem, připravují se tematické výstavy knih 
a nebo se starší knihy prodávají jako v ho-
kynářství, tj. na váhu. To vše pro milovníky 
knih a četby připravovala obecně prospěš-
ná společnost Elpida.
Celé to vzniklo z pár dotazů přezletických 
čtenářů, jestli naše knihovna nepotřebuje 
nějaké knihy z domácích knihoven. Bo-
hužel to systém veřejných knihoven neu-
možňuje, aby tyto knihovny obsahovaly i 
knížky ze soukromých knihoven. Co s tím? 
A zrovna se objevila na internetu zpráva o 
činnosti sdružení Elpida. No sláva, najde-
me knížkám nové čtenáře ….
 … a ony se najednou nenašly ani 
ty knihy (tedy kromě jedné výjimky). Strá-
vila jsem se zástupci Elpidy docela dost 
telefonického a internetového času, aby-
chom dokázali vyjít vstříc našim čtenářům 
a pomoci jim „uklidit“ v jejich 
knihovnách. Škoda.  
                                 LČ

Knihy, kde 

jste?

2) dotazy ohledně změn v provozovnách (obchod, restaurace) v čp. 48 – budou zcela jistě probíhat jednání min. po dobu 
běžící výpovědní lhůty provozoven a obec se bude velmi snažit o vzájemně přijatelné řešení. Prioritou zůstává
možnost rozšíření obchodu. Pokud by nebyl projeven reálný záměr na rozšíření prodeje potravin, pak bude zvážena 
varianta ponechání stávajícího stavu tak, aby nedošlo ke zhoršení obsluhy občanů. Cílem obce je rozšíření komfortu a 
služeb, nikoli jejich zásadní snížení.

chom dokázali vyjít vstříc našim čtenářům 
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 Snad nejdůležitější infor-
mací je, že se opět rozmohly po-
kusy o vloupání do objektů, krá-
deže drobných věcí ze zahrad i 
teras domů. Vzhledem k tomu, že 
pachatel či pachatelé jsou čím dál 
drzejší a vnikají do zahrad i v pří-
padě, že je majitel doma, požáda-
li jsme Policii ČR o zintenzivnění 
hlídek ve všech ulicích Přezletic 
a zvláště těch, které jsou blízko 
Vinoři (je velmi pravděpodobné, 
že pachatel je z Vinoře; alespoň 
„šuškanda“ mezi lidmi to nazna-
čuje). Ačkoliv Policie ČR přislíbi-
la pomoc, přesto prostřednictvím 
OÚ apeluje na všechny občany, 
aby IHNED kontaktovali PŘÍMO 
Policii ČR!
  
 Teď pro změnu něco hez-
kého – na podzim byly dosazeny 
dva nové stromy do Zahradní uli-
ce. Oba původní uhynuly a ani prý 
nemuselo jít o čin vandalů. Každo-

pádně alej javorů už je zase kom-
pletní a ptáčci tak zís-
kali další místečko pro 
své hnízdečko. 

 A když jsme u té výsadby – 
na základě plnění smlouvy o pro-
nájmu obecního pozemku podél 
cesty u Ctěnického zámku bylo vy-
sazeno prvních 10 jabloní a hrušní 
dávných a tak trošku polozapome-
nutých odrůd. Sama jsem měla čest 
zasadit (respektive přidržet) jabloň 
s názvem skoro pohádkovým - 
Krátkostopka královská. A podob-
ně kouzelně znějících názvů je tam 
víc, a protože každá odrůda zasa-
zeného ovocného stromu má svou 
mnohaletou a vlastně spíš mnoha-
setletou historii, domluvili jsme se 
s panem zahradníkem Fousem, že 
se pokusíme příběhy stromů pře-
vyprávět pro náš zpravodaj. 
 Mnoho lidí se ptá, vlastně 
nám spíš občas sděluje zaručeně 
pravdivé informace o tom, že bude 
„třistadvojka“ jezdit zadem do Vi-
noře, vždyť už jsou tam přeci nové 
zastávky v ulici Rosická. Tyto za-
stávky požadovala zastupitelstvo 

Vinoře na developerovi výstavby v 
Žabokřiku, aby někdy v budoucnu 
mohla být i tato oblast po dokon-
čení výstavby a nastěhování se no-

vých obyvatel obsloužena autobu-
sovou dopravou. Jaký autobus zde 
bude jezdit, to zatím nevědí ani 
zástupci ROPIDu; jedno ale víme 
i my jistě – linka 302 má na 10 let 
vysoutěženého nového doprav-
ce (8rma About Me), který má i 
přesně danou trasu současné linky 
302.  
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 Koncem listopadu jsme 
konečně zrealizovali odstranění 
náletových stromů podél zámecké 
zdi. Vlastně se spíš jednalo o stro-
my, které rostly ze zdi  nebo svý-
mi kořeny či větvi do zdi zarostly, 
a hrozilo poškození jak zdi, tak i 
sousedního zahradnictví. Během 
týden byly pryč nejen stromy, ale 
i rozštěpkované větve.  A úplně 
nejlepší na tom bylo, že silné větve 
budou použity jako další prvek do 
školkovské zahrady a jeden silný 
kmen tam dokonce poslouží jako 
stojan na kola neboli kolostav. 

 
 
 
 

  Na závěr  lis-
topadu proběhla závě-
rečná prohlídka nových 
komunikací obytného 
komplexu Nohavice, 
čímž obyvatelé nejvý-
chodnější části obce zís-
kají komfortní napojení 
na Cukrovarskou ulici 
na samém konci obce. 
 

  A až se podaří zatím pro-
vizorně pomocí panelů upravit po-
vrch v další části ulice Kaštanové, 
aby nejen chodci a cyklisté, ale i 
děti ze školky, které tudy chodí na 
dětské hřiště u rybníka (a v nepo-
slední řadě také dopravní obsluha 
provozoven v Kaštanové ulici ne-
bude muset při jízdě směr Vinoř či 
Brandýs projíždět kolem školky a 
středem obce) mohli projít suchou 
a nezabahněnou nohou do nové 
lokality. Však si paní učitelky po-
steskly, že v Přezleticích při skvě-
lém podzimním počasí nemají s 
dětmi kam jít - po silnicích chodit 
nechtějí a když chtějí jít na hřiště a 
nejít po frekventované ulici Dolní 
náves a Cukrovarské (bez chodní-
ků), jdou pochopitelně Kaštano-
vou. Jen prý mají někdy obavy, že ty 
louže nebudou mít dno a některý 
školkáček do ní zahučí po pás. 

LČ
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Školní rok se de"nitivně rozběhl 
a dětem začaly jejich pravidelné 
desetiměsíční povinnosti. Aby-

chom jim přeci jenom trošku odlehči-
li od úkolů a učení, uspořádali jsme v 
sobotu 21. září od 15 hodin již druhý 
ročník Přezletické Kolečkiády. Po 
loňském velkém zájmu dětí o účast 
v závodech na všem, co kolečka má, 
jsme se jako organizátoři rozhodli 
připravit letos pro děti překvapení – 
stupně vítězů (za které touto cestou 
moc děkujeme přezletickému truhlá-
ři panu Kroupovi) a udělení zlatých, 
stříbrných a bronzových medailí pro 
všechny kategorie měly být tou krás-
nou třešničkou na závodním dortu. A 
opravdu byly!

Jen byla škoda, že letos se dětí zúčast-
nilo podstatně méně. Kdo však přišel, 
ten si závody skutečně užil  - už od 
nejmladších kategorií se sváděly na 
trati tuhé boje; na odstrkovadle přišla 
o vítězství na poslední chvíli Kačenka, 
která se zahleděla mezi diváky a mís-

to jízdy vysílala úsměvy na 
všechny strany. Nejpočetnější 
závodní kategorií byla kola 
bez šlapek, které jejich „piloti“ 
ovládali rychlostí blízkou sko-
ro Formuli 1 a tento fofr jim 
mohli závidět i někteří závod-
níci na opravdových kolech. 
Ti sice nejeli tak rychle, ale 
jejich nasazení do závodů – to 
by i i členové profesionálních 
cyklistických stájí koukali!
Však také byly všechny děti za 
své snažení náležitě oceněny, 
o čemž svědčí i správná ges-
ta vítězů, která zvládli úplně 
všichni. Sláva vítězům!
 
  Další přezletická –ki-
áda naopak soutěžní vůbec 
nebyla, protože 6. Přezletická 

Drakiáda má vítěze od začát-
ku jasné – jsou to všichni ti, 
kdo si přijdou v sobotní od-
poledne pouštět nad Přezle-
tice své draky. Letošní 8. říjen 
ale moc dráčkům nepřál, pro-
tože odpoledne se vítr rozho-
dl, že pořádně foukat nebude 
a nebude. Ti, co přišli už před 
třetí hodinou a vyslali dra-
ka do nebe, měli velké štěstí, 
protože ve vyšších sférách vítr 
foukal celé odpoledne, ti, co 

přišli později, se s draky trápili a trá-
pili; drakům se prostě k nebi nechtělo.
I přes nepřízeň větru drakiáda probí-
hala podobně jako každý rok – rodiče 
běhali po poli a pokoušeli se s drakem 
vzlétnout, zatímco jejich děti „spolu 
vedly řeči“ jako co je nového ve školce, 
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Co se u nás událo



kdo je nemocný, komu se na-
rodil sourozenec či komu by se 
mělo nabančit. 
A protože vítr pořádně foukat 
nechtěl, byli brzy draci uloženi 
do futrálů a všichni drakopou-
štěči se začali přesunovat k ha-
sičárně, kde už plápolal oheň, a 
do dálky se začala linout vůně 
pečených špekáčků. A když se 
nepodařilo vytvořit hejno dra-
ků na nebi, zkušení opékači 
vytvořili krásné hejno opéka-
jících se špekáčků nad ohněm, 
to byla pastva pro oči!
Ale na závěr odpoledne byl pře-
ci jenom vyhlášen neo�ciální 
vítěz v dospělé kategorii – drak 
pana Josefa Findejse z Podskalí 
letěl za svým „pánem“ od polní 
cesty až k rybníku, kde byl „pá-
níčkem“ přivázán k zábradlí u 
rybníka a celou dobu opékání 
buřtů se vznášel vysoko nad to-
poly. Společné usměvavé foto s 
paní starostkou a špekáček 
jako přídavek (včetně piva ) 
byly tou správnou odměnou za 
letecké umění jak draka, tak i 
jeho páníčka.

 Blížil se 28. říjen, státní svátek 
s názvem Den vzniku samostatného 
československého státu, který k rados-
ti nejen žáků, ale i pracujících rodičů 
připadl na pondělí. Hurá! Přestože děti 
měly podzimní prázdniny až do čtvrt-
ka, většina Přezleťáků zůstala doma a 
zúčastnili se i s rodiči našeho Lampi-

onového průvodu. Letošní baboletní 

počasí přilákalo do průvodu 
více než 50 „světlušek“ a jejich 
dospělý doprovod; však už se 
jistě těšili, protože loni bylo 
počasí spíše vánoční a kvůli 
sněhové čvachtanici byl prů-
vod zrušen. Tentokrát bylo vše 
jak má být -  tma byla skutečně 
tmoucí, ve které lampiony zá-
řily jako barevné korálky. Prů-
vod světýlek se již tradičně vy-
dal k nové konečné autobusu 
na konci ulice Zahradní, kde 
si pak všichni účastníci mohli 
zašeptat tajné přání na cestu 
do nebe čínskému lampionu 
štěstí. Lampion odletěl a naše 
světlušky se vydaly na Dolní 
náves k památníkům padlých, 
kde si připomněly výročí vzni-
ku československého státu v 
roce 1918. Děti pak zapálily 
svíčky u obou pomníků a zá-
stupkyně obce položily tradič-

ní květinové mísy s barevnými 
trikolorami. A málem bych za-
pomněla – dětské světlušky do-
staly za svoje svícení báječnou 
�dorkovskou medaili. 

 Jen jsme položili květiny na 
symbolický hrob našich legio-
nářů, začalo se na školkovské 

zahradě se sázením vrbových 

proutků, které zručné ruce pra-
covníků �rmy Vrbicky.net splé-
tali do úžasných staveb. Zahrada 
se začala proměňovat v kouzel-
ný svět dalekého eskymáckého 
severu, kdy iglú probouzí ve 
všech myšlenku, kdy se objeví 
první lední medvěd; snad hned 
za sáňkovacím kopcem? Indi-
ánské teepee nás pak zavede v 
myšlenkách na rozlehlé pláně 
amerického západu, kde si ná-
čelníci kmenů vykouří symbo-
licky dýmku míru; a projedou-
-li okolo koně, bude to divoký 
západ  se vším všudy. A večer, 
když se  setmí,  usednou  naše 
Hvězdičky i  Sluníčka   k  tábo-
rovému ohni, kde si budou ve 
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skrytu vrbového loubí 
zpívat písničky a opé-
kat špekáčky. A což 
teprve hra na vláček! 
Dlouhatánský tunel z 
proutků láká k seřaze-
ní dětských vagónků 
a hu húúú, už to jede, 
už to jede … jen po-
zor na přechodu pro 
chodce!
A protože není nad 
to rozvíjet dětskou 
fantazii, získala jsem 
od lesů ČR tří úžas-
né kmeny, která se 
pod zuby motorové 
pily proměnily v bá-
ječné prolejzačky. A 
počkejte na jaro, až 
se postaví i pískovi-
ště a vrbové proutky 
se zazelenají. Já chci 
jaro! Ba ne, nejdřív je 
potřeba řádně „zajezdit“ kopec na 
bobování a sáňkování.
 A přišel listopad. Nejprve 
jsme zakončili říjen oslavou svátku 
All Hallows Eve a leckde se rozsvíti-
ly před domem šklebící se vyřezané 
dýňové hlavy, pak jsme uctili naše 
Dušičky a blížil se svatý Martin. A 
s ním každoroční otázka, zda přije-
de na bílém koni a nebo ne? Nepři-
jel, ale alespoň přivezl první letošní 
víno zvané Svatomartinské, které 
pak ve všech odstínech ochutnali 

naši senioři při svém podzimním 

setkání seniorů.

Ve středu 20.listopadu se od 16 ho-
din začal zaplňovat náš společenský 
sál, kde na stolech vítali naše milé 
seniory báječné zákusky z dílny paní 
M e s n e -
rové, ke 
k t e r ý m 
se podá-
valo tra-
diční ka-
fíčko. A 
pro pány 
pivo, pro 
d á m y 
víno, pří-
p a d n ě 
o b r á c e -
ně; pro-
stě jak kdo chtěl a 
měl chuť. Doba po 
16.hodině je pra-
videlně vyhraze-
na pro klábosení, 
protože od 17 ho-
din začíná hudební 
program, a to už 
málokdo slyší svého 
souseda. Vzhledem 
k tomu, že se tento-
krát omluvila paní 
starostka z důvodu 
služební senátorské 

cesty, byla to paní místostarostka, 
kdo se nechal „grilovat“ od seniorů. 
A víte, že to bylo moc příjemné? La-
vičky na Vinořské a cestou do Ctě-
nic byly oceněny, vysvětlila jsem za-
tím nepoužívané zastávky v Rosické 
ulici ve Vinoři, probrali jsme nové 
přírůstky do záhonku u autobusové 
otočky, povídali si i o školce a dal-
ších plánech na rozvoj obce, zvláště 
na rekonstrukci veřejného osvětlení.
V 17 hodin začali hrát k poslechu, 
zpěvu i tanci otec a syn Zahradníčko-
vé. Unavení tancem i zpěvem se naši 
senioři posléze posilnili čerstvým 
smaženým kuřecím řízkem s domá-
cím bramborovým salátem a před 
20.hodinou přišli na pódium letošní 
hosté podzimního setkání – vokál-
ní kvartet #e Swings. Hodinovým 
vystoupením doslova „rozhoupali“ 
všechny přítomné rytmem swingu a 
na jeho vlně jsme se přenesli do 20. 
a 30.let, a to jak do Ameriky, tak i do 
éry Osvobozeného divadla. Krása; 
na parketu chyběli už jen pánové ve 
fracích či smokinzích a dámy v zá-
řivých róbách s blýskavými čelenka-
mi ve vlasech. Přesto i dva zpěváci, 
houslista a kytarista dokázali svými 

houpavými melodi-
emi přitáhnout na 
parket tanečníka na 
slovo vzatého.
Po zaslouženém 
potlesku kvarte-
tu sympatických 
„mladíků“ se na 
pódium vrátilo duo 
pánů Zahradníčků 
a parket patřil zase 
českým polkám, 
valčíkům, foxtrotu 
či klasickému „zelí“, 
respektive jeho šla-
pání; že to byla také 
dřina, o tom svěd-
čí rychlost, jakou 
zmizely organizá-
torkami připravené 
obložené chlebíčky 
na druhou večeři. 
A pak se pilo, jedlo, 
zpívalo a tančilo až 
do hodiny před půl-
nocí; prostě zábava 
jak má být.          
     LČ
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     Když v neděli 10. listopadu uvádě-
la ČT 1 další díl cyklu České století s 
názvem Kulka pro Heydricha, připo-
mněla jsem si Historické dr(o)bečky 
z června 2012, kde jsme vzpomínali 
na atentát z trošku jiného pohledu 
a seznámili jsme se i s žádostí Joze-
fa Gabčíka o přeložení od pěchoty k 
letectvu. Tento zajímavý dokument, 
zvláště stránku s podpisy a razítky, 
jsme zapomněli otisknout, což bych 
teď ráda napravila.
 
 Chtěla bych snímek této ko-
pie v Obecním zpravodaji věnovat 
Tonovi Dobešovi, i když on si náš 
zpravodaj bohužel již nepřečte. (Právě 
Tono Dobeš získal listinnou pozůsta-
lost po poručíkovi Jozefu Gabčíkovi, 
se kterou seznámil svého kamaráda a 
spolužáka z Urgentné zdravotné sta-
rostlivosti, přezletického Honzu Mo-
ravského, a my jsme získali zajímavé 
téma do naší vzpomínkové rubriky.) 
Tono Dobeš tragicky zahynul v červ-
nu letošního roku pod horou Nanga 
Parbat (8 125 m) v Pákistánu, kde se 

spolu se svým slovenským kolegou a 
s dalšími členy mezinárodní expedi-
ce stali obětmi teroristického útoku 
militantního hnutí Džundulláh, které 
má blízko k al-Kajdě a Tálibanu. Ex-
pedice se připravovala na výstup Kin-
shoferovou cestou v Daimírské stěně. 
Po více jak týdenní práci ve stěně při-
šel v noci nečekaný útok, který udělal 
smutnou tečku nejen za mezinárodní 
expedicí, ale i za životem našim čte-
nářům známého milovníka vojenské 
historie Tona Dobeše.

 Nelítostný osud ukončil ži-
vot čerstvému padesátníkovi (nar. 
10.4.1963) a ze „střechy světa“ se 
bohužel živý nevrátil, podobně jako 
kanadská horolezkyně v roce 2012, 
která zahynula pod vrcholem Mont 
Everestu. O tom, jaký Tono Dobeš 
byl, svědčí to, že této horolezkyni 
obětoval svůj výstup na nejvyšší horu 
světa, protože nesnesl pomyšlení, 
že by zůstala pohřbená pod věčným 
ledem a z posledního výškového tá-
bora se místo cesty na vrchol vydal  

dolů do základního tábora a snesl 
tak z hory svou mrtvou kolegyni. O 
rok později našel svůj hrob v horách i 
Tono sám.     LČ
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 A vůbec k tomu nepotřebu-
jí slunce, oceán a vlny, stačí jim jen 
notebook, připojení na internet a 
už to jede!
 Na jaře oslovil naši obec 
Nadační fond manželů Livie a Vác-
lava Klausových, zda bychom měli 
zájem zapojit naše seniory do bez-
platného kurzu Senioři komuniku-
jí. Tento program v letošním roce 
vstupuje do sedmého ročníku a 
správní rada fondu vybrala na zá-
kladě výběrového řízení 15 vzdě-
lávacích institutů pro 160 kurzů v 
celé republice. Podle předběžného 
průzkumu mezi přezletickými se-
niory jsme se do programu přihlá-
sili a bylo docela překvapením, že 
Přezletice byly do projektu vybrá-
ny.
Jihočeský institut celoživotní-
ho vzdělávání s lektorkou Evou  
Adamcovou    připravil   pro   10 
přezletických seniorů čtyřdenní 
kurz v termínu od 12. do 15. lis-
topadu. Kurz byl sice zaměřen na 
úplné začátečníky, ale přesto i ti 
lehce znalí počítačů si během kur-

zu přišli na své. Čtyři 
vyučovací hodiny den-
ně ve společenském 
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sále obecního úřadu proměnily 
sál doslova v posluchárnu vyso-
ké školy 3. generace, jen trošku 
s malinko uvolněnou atmosfé-
rou; tedy pochopitelně jen o 
přestávkách (posilování paměti 
obloženými chlebíčky, připíje-
ní na zdraví čerstvě narozeného 
vnoučete či dobré espresso – to 
vše přispělo k utužení kolekti-
vu Absolventů ročníku 2013). 
Došlo i na domácí úkoly, jejichž 
tématem bylo např. najít jména 
všech sedmi trpaslíků či najít bez 
pomoci Googlu 10 slov, která ob-
sahují příponu DEL (ano, i toto 
hojně používané slovíčko naši 
senioři do svého seznamu zařadili 

).
Středeční dopoledne bylo jako ma-

lované a tak naši komunikující se-
nioři vyrazili na virtuální výlet po 
vlastech českých i evropských – tu 
na Karlštejn, tu z Benátek do Bená-

tek či do Karlových Varů. 
Předposlední den  přišla  mezi 
naše kurzisty  zástupkyně České 
spořitelny, aby je naučila základům  
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ovládání svého účtu, pomocí inter-
netového bankovnictví, což bylo 
všemi zúčastněnými náležitě oce-
něno.
 A v pátek po poledni nasta-
lo loučení, i na polibky došlo. Ještě 
skupinové foto i s absolventským 
diplomem a …. honem napsat Je-
žíškovi o notebook či počítač. A 
také o trpělivost svých dětí a vnou-
čat, aby si naše mámy i babičky, 
tátové i dědové mohli pod jejich 
laskavým odborným vedením do-
vednosti získané na kurzu dnes a 
denně  procvičovat. 

LČ

P.S. A i když toho spoustu ti úplní 
začátečníci třeba zapomenou, ni-
kdo jim nevezme vzpomínky na to, 
jak se po šedesátce i sedmdesátce 
ocitli znovu ve „školních lavicích“, 
nosili si svačiny, o vyučovací hodi-
ně trošku vyrušovali a o přestávce 
plánovali dělat věci, které by hro-
zily dvojkou z mravů. A o to asi 
šlo především. A propos, dokážete 
vyjmenovat všech sedm trpaslíků? 
Cože, nejste si jistí? No vidíte a oni 
jo.
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HISTORICKÉ DR(O) BEČKY

Podzim už skutečně přišel a s ním to pravé listopadové počasí. Nízké tmavé mraky, ze kterých 
občas mží, kolem třetí hodiny odpoledne se začíná stmívat, stromy shodily listí a k šedivému 
nebi ční jen prázdné smutné větve. Občas se ozve krákaní havranů, kteří v hejnech přilétávají 
na vysoké stromy. Šedivost a ponurost počasí mnoho z nás nazývá „dušičkové“, protože zpra-
vidla začíná zkraje listopadu, kdy hned druhého slavíme památku zesnulých neboli Dušičky.

P
ojďme si trošku připomenout 
vznik tohoto svátku, Památky 
zesnulých(2.11.), kdy navště-
vujeme hroby svých blízkých, 

zapalujeme zde svíčky a v dobrém vzpo-
mínáme na své blízké, kteří již nejsou 

mezi námi. Tento svátek 
navazuje na Svátek všech 
svatých (1.11), jehož tra-

dice se datuje už od dob 
Keltů (oslavovali konec 
léta). Svátek všech sva-
tých vychází z doložené 
historické události, jíž 
bylo vysvěcení Pantheo-
nu (antický chrám, kde se 
uctívali všichni římští bo-
hové) v Římě v roce 609 



P.S. A nezapomeňte, že budeme sou-
těžit i příští rok, a to o nejhrůzostraš-
nější dýni, kterou si sami vypěstu-
jete. Já si pár semínek po vydlabání 
schovala a jdu do toho! Doufám, že 
se přidáte i vy a příští 31.říjen bude 
mihotavé světlo svíček uvnitř vydla-
baných dýní krásně zářit 
po celých Přezleticích.  
                        LČ
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a slaví se zde všichni ti, kteří došli věč-
né blaženosti. Pantheon byl původně 
antický chrám, v němž se uctíval kult 
všech římských bohů. Svátek všech 
svatých je tak vzpomínkovou oslavou 
těch zemřelých, kteří již dosáhli věč-
né blaženosti. Dušičky neboli duše v 
očistci jsou proti tomu vzpomínkou na 
ty, kteří této blaženosti zatím nedošli a 
svou duši očišťují od méně závažných 
hříchů a nedokonalostí před vstupem 
do nebeského stavu. Pouze jedenkrát 
za rok, v předvečer Dušiček,  mohou 
očistec opustit a odpočinout si od 
očistných plamenů. Říká se, že prší-li 

na Dušičky, duše zemřelých oplakávají 
své hříchy. Dokonce se prý ve Vinoři 
povídalo o tom, že Dušičky přinášejí 
šedivá mračna, ze kterých lije jako z 
konve – to už prý duše těch, kteří si 
sáhli na život a za trest se vznášejí v 
podobě šedivých temných mraků nad 
zemí, neunesli tíhu svých hříchů a v 
podobě prudkého deště je pouští na 
zem (zdroj: České tradice, knižní archiv 
České tradice, internet). Koukneme-li 
se z okna na šedivou oblohu, kdoví? 

Ponurost evropských svátků rozjasňu-
je 31.10. svátek anglosaský zvaný Ha-

lloween (zkrácený původní název All 
Hallows Eve neboli Podvečer všech 
svatých), který pomalu nastrkuje 
drápky i k nám, alespoň co se vydlaba-
ných osvětlených dýní týká; převléká-
ní se za strašidelné bytosti a obcházení 
sousedů a koledování sladkostí (zpívá 
se  pořekadlo Trick or treat: Dejte mi  
koledu  nebo vám něco provedu) se  
zatím  neujalo. I když kdo ví? Prý se 
i  u  nás v  Podkrkonoší  slavívaly 
Dušičky v prů-
vodu strašidel-
ných masek. Svět 
je prostě malý.

     I my jsme chtěli ponuré dušičko-
vé dny rozjasnit a tak jsme vyhlásili 
soutěž O nejstrašnější strašidelnou 
dýni. V předvečer Svátku všech sva-
tých jsem večer projížděla na kole 

obcí a hledala oranžově zářící hrůzo-
strašné dýňové obličeje. Nebylo jich 
sice moc, zato byly všechny krásně 
strašidelné – některé se šklebily se 
zubatou pusou od ucha k uchu, dal-

ší     vypadala    jako  
když koulí  očima, 
jedna byla  přímo 
obří; prostě  a  jasně:   krásné byly 
všechny. Ostatně posuďte sami:



 Jaroslavem      

 
Urbanem.
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 Te n t o k r á t 
jsem si „slovíčka-
ření“ skutečně ne-
mohla lépe načaso-
vat – ve čtvrtek 14. 
listopadu jsem se se-
šla   s  dlouholetým 
trenérem mnoha 
Přezleťáků, Vinořá-
ků, Kbeláků, Satalá-
ků i fotbalistů z Čakovic, ale hlavně 
se skvělou staženou levou spojku, 
tzv. halfíka, nikoho menšího než 
ŽELEZNÉ SPARTY! Té Sparty, která 
hned o dva dny později oslavila 120 
let od svého o� ciálního založení; to 
jsem však jako zapřisáhlá slávistka 
nemohla pochopitelně vědět      .
 A o tom, že pan Urban hrál 
skvěle za dorostence Sparty, jsem se 
také dozvěděla více méně náhodou 
– stalo se to při srpnovém vystou-
pení country skupiny Holokrci, kdy 

frontman kapely Marian 
Kadlec zdravil od mikrofo-
nu svého nejmilejšího tre-
néra Jardu Urbana. A už byl 
pan Urban můj, respektive 
váš.
„Vždyť to nebude ani niko-
ho zajímat“, zkoušel to na 
mě pan Urban; přesto mi 
podával  fotogra* e z dob 

své největší hráčské slávy. Při pohledu 
na ní jsem nevěřila tomu, že se jedná 
o dorostenecké mužstvo, které se fotí 
před zápasem na letenském stadionu a 
za nimi je v ochozech 20.000 lidí!
• Na dorostence tolik diváků? Tolik 
dneska přijde maximálně na Ligu 
mistrů, a to ještě musí u nás hrát 
přinejmenším Bayern a nebo Barca. 
Tomu se nedá věřit.
„Ale bylo to skutečně tak. Tahle fotka 
je z roku 1962, kdy jsme hráli * nále 
Přeboru ČSSR se Slovanem Bratislava 

a musím říct, že pro kluky ze Slova-
nu to nebylo vůbec jednoduchý projít 
tunelem na trávník, kde na ně čeka-
ly plné tribuny. My na to byli zvyklí, 
protože naše zápasy jsme hráli jako 
předzápasy Áčka, a to už bývalo divá-
ků plno. A když jsme hráli s nějakým 
dobrým manča8 em, tak lidi chodili i 
na nás. Často jsme se s klukama smáli 
a říkali jsme soupeřům, ať jdou tune-
lem první – a my za nimi sesbíráme 
bobky smích.“
• To vás museli mít jistě hodně rádi. 
Jako by nestačilo, že jste Pražáci a 
ještě k tomu Sparta. A jak jste se vů-
bec ve Spartě ocitnul, vy Přezleťák?
„To jsem ještě Přezleťák nebyl, narodil 
jsem se v Radonicích, bydlel na Podo-
lance a do Přezletic se až přiženil. A 
z Podolanky bylo kousek do Vinoře, 
kde bylo dobré fotbalové zázemí a já 
tam začal v 9 letech kopat za žáčky. Asi 
to i docela šlo, protože ve 14 letech mě 
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začali lanařit do Sparty. No to by byl 
sen, říkal jsem si a myslel jsem už na 
to, jak do nové sezóny obléknu spar-
ťanský dres. Jenže oni mě z Vinoře ne-
chtěli pustit! Až po dlouhých vyjedná-
váních dokázal vinořský pan Hladík 
to, že jsem byl vyměněn do Sparty za 
5míčů a dvě sady dresů.“
• To by dnes bylo tak 5 milionů a 2 
roky opce, ne?
Smích „V dnešní době určitě. Ale řek-
nu Vám, že jsem měl docela strach, 
že mě opravdu do té Sparty nepustí. 
Když mě prvně oslovili, že mají o mě 
zájem, byl jsem v sedmém nebi a na 
nic jiného jsem nedokázal myslet. Na-
štěstí se mi sen podařilo uskutečnit a 
já mohl hrát 4,5 roku dorosteneckou 
ligu a stát se dokonce i Přeborníkem 
ČSSR. Zahrál jsem si i za dorostenec-
ký výběr Prahy, to byla taková malá 
reprezentace.“
• Při pohledu na fotogra" e to mu-
sel být opravdu zážitek hrát před 
zaplněnými tribunami. A když jste 
pak přešel do Áčka, tak už jste byl v 
podstatě mazák a nemohl Vás křik 
fanoušků rozházet.
„To by asi opravdu nerozházel, jenže 
mě kariéra v Áčku nečekala, nějak se 
to zvrtlo. Když jsem měl jít na vojnu, 
jednal jsem s nejlepším tehdejším ar-
mádním klubem Duklou Tábor, který 
o mě moc stál a pochopitelně i já o něj. 
Jenže zasáhl osud, respektive jistý ma-
jor, a já musel zůstat v Praze a naruko-
val jsem do Rudé hvězdy.“
Rudá hvězda a fotbal? Já ji mám spoje-
nou spíš se skvě-
lým volejbalo-
vým týmem.
• Rudá hvězda 
a fotbal? Já ji 
mám spojenou 
spíš se skvělým 
v o l e j b a l o v ý m 
týmem.
„No právě, fotba-
lově hrála praž-
ský přebor a hro-
zilo jí, že spadne 
do nižší soutěže a 
mě povolali pro-
to, abych jí po-
mohl zachránit 
se v přeboru. To 
se sice povedlo, 
ale liga to nebyla. 

Dvakrát týdně tréninky, to výkonosti 
moc nepřidá a když jsem se po vojně 
vrátil na Spartu, sice jsem si zahrál 5- 
6 zápasů za Áčko s Kvašňákem, Vojna-
rem, Vencou Maškem, Dybou, Vojtou, 
Mrázem, ale nakonec jsem skončil v 
Béčku a hrál s Frantou Chovancem. 
Ač si mě Sparta vychovala, po návratu 
z vojny už dostali přednost jiní fotba-
listé z jiných klubů; je to stejné dnes i 
před 50 lety – odchovanci nemají šan-
ci. A je to škoda.“
• Takže místo hraní jste zahříval la-
vičku?
„A to jsem právě nechtěl, tak jsem v 
roce 1967 šel hrát do Čakovic; neměl 
jsem to daleko, dělal jsem v Avii. Ale v 
68. roce jsem přestoupil do Motorletu 
do 3. ligy, kde jsme se ale neudrželi a 
pak jsme hráli 4,5 roku divizi. Mezitím 
jsme si s kamarádem Pepou Koubkem 

odskočili do Kostelce nad Labem do 
krajského přeboru – teď už to říct 
můžu, protože jsme nastupovali na re-
gistračky jiných hráčů, abychom po-
mohli Kostelci nesestoupit. Sice jsme 
se opět zachránili, ale bylo to hodně 
na hraně. Zvláště v Poděbradech, kde 
jsme vyhráli 3:0, což bylo velmi neče-
kané, protože oni byli druzí v tabulce. 
Pak jsme vyhráli ještě ve Slaném 2:1 a 
bylo to doma smích.“
• Trošku nečestné, ale určitě už pro-
mlčené . A kdy jste se stal trené-
rem?
„Vrátil jsem se do Vinoře, kde jsem 
hrál a udělal si nejprve 2. trenérskou 
třídu a pak i ty vyšší. Teď si tak uvě-
domuju, že jsem trénoval celé okolí. 
Nejúspěšnější družstvo asi byla Duk-
la Kbely, za kterou   hráli kluci, kteří   
sem narukovali     z nejlepších      týmů 



M
ožná se ptáte, kam 
odlétl náš SUP; ne-
odlétl, ani neumřel, 

prostě   se jen odmlčel. Čas 
kvapí a během pár dnů na-
stane adventní čas, čas zapa-
lování svíček na adventním 
věnci, čas mikulášské nadílky, 
čas psaní dopisů Ježíškovi, no 

ano, i čas gruntová-
ní.

     Díky mimořádnému podzim-
nímu číslu, které jsem věnovali škol-
ce, se nedostalo na tradiční podzimní 
akce jako Drakiáda, Kolečkiáda a tak, 
a je opravdu nejvyšší čas si co nej-
dřív tyto akce připomenout. Hektický 
podzim s přípravou podkladů pro žá-
dosti o dotace a s prací místostarostky 
obce vůbec, mi velmi odebral čas pro 
přípravu přezletického SUPa. Proto-
že bychom rádi připravili povánoční 
zpravodaj se všemi adventními udá-
lostmi a pochopitelně také s ohlédnu-

tím za úspěchy Přezleťáků nejen spor-
tovních, ale i těch na poli uměleckém, 
dostanou zbylé části SUPa prostor tam 
a dnes se podíváme jen mezi fotbalisty 
a do vinořské sokolovny mezi hráče 
stolního tenisu vulgo ping pongu.

Než jsme se dostali k vydání tohoto 
podzimního zpravodaje, končí sezóna 
PODZIM Hanspaulské ligy malé ko-
pané a hráče čeká začátkem prosince 
poslední kolo. Oba naši zástupci SK 
RSC i  SG  postoupili  na   podzim  do
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         SPORT

dorostenecké ligy. Ale když se mi na-
rodil narodil kluk, tak jsem ho pocho-
pitelně trénoval od nejmenších žáčků. 
A s ním pochopitelně jeho vrstevníky 
Pepu Slunéčka, kluky Slavatovy, Pepu 
Medřického, … Kulicha (ten chytal), 
Jirku Horálka, Tondu Pokorného; v 
dorostu pak i Kbeláky jako byl i Vámi 
zmiňovaný Marian Kadlec – to byl 
taky moc šikovnej kluk, ale pak si po-
ranil koleno a bylo po fotbale.“
• Kolena a křížové vazy, to věčný 

evergreen sportovců a fotbalistů 

zvlášť.

„To je pravda, vždyť i já měl v kolenou 
sedmkrát pořádný výron a párkrát na-
tažené vazy, ale vydržel jsem hrát za 
Vinoř až do 49 let.“
• Aktivní fotbal, trénování, to z Vás 

musela mít Vaše paní radost.

„Měla. Ona totiž chodila na fotbal se 
mnou smích. Měla pro sport pocho-
pení, to víte, Havazíková za svobod-
na. A byla nejen na sport, ale uměla 
vzít pořádně i za práci, vždyť jsme si 
vlastnoručně přistavěli 3+1. To byly 
časy – ráno do práce, 3 x týdně od 14 
hodin na  Motorletu trénink a pak do 
Přezletic  na stavbu. A to jsem dokon-
ce šetřil  čas cestou z práce, kdy jsme 

měl na   kole   složenou plachtu a sekal 
jsem v   úvozu na    Ctěnické pro 50 
králíku trávu. Pak do     montérek a 
už jsem míchal maltu, ručně a na celý 
dům.“
• Počítám, že mi teď     řeknete, že 

jste se seznámili na fotbale a nejlépe 

na Spartě –mladí kluci, hezké slečny 

čekající před kabinou …

„No vidíte, to jste mi připomněla – sa-
mozřejmě na nás čekaly, ale to jsem se 
se svou paní ještě neznal. Občas jsme 
s děvčaty vyráželi na čaje do Slováče; 
jenže tam jsme s klukama zjistili, že 
umíme spíš fotbal než tancovat, a tak 
jsme párkrát vyrazili do Juldy Fuldy na 
dechovku, kde nás učily čtyřicetileté 
dámy tancovat. A v Savarinu jsme už 
byli za žádané tanečníky smích. Díky 
tanečním lekcím jsem pak na zábavě 
ve Dřevčicích vyzval k tanci ‚nápadně 
hezkou dámu‘ a po dvou letech jsme 
měli v roce 1967 svatbu. A to potom 
už chodila na fotbal se mnou a pak i s 
naším Jardou.“
• Takže fotbalumilovná celá rodina. 

Povězte mi ještě na závěr, jak se dí-

váte na dnešní fotbal, kde se manča" 

v   soutěži    nezachraňuje  tajným 

nastupováním  hráčů,  ale spíš se zá-

pasy prodají.

„To k fotbalu tak nějak vždycky patři-
lo, ale musím říct, že ty aféry dost roz-
čeřují novináři, kteří všechno pitvaj a 
myslím si, že 90% penalt opravdu je; a 
když pak napíšou, že jich 20 napískali 
Plzni, to je pak v hospodě téma.“
• Ale jak se říká ‚Na každém šprochu 

pravdy trochu‘. Známé ‚Ivánku, ka-

maráde‘ asi stálo trošku na reálném 

základě.
„No jo, Ivan Horník. Ať je to jak chce, 
něco pro ten fotbal udělal, dokon-
ce i tady u nás, protože dokázal jako 
trenér málem dotáhnout Brandýs do 
ligy. To je podobný s Mirkem Peltou, 
párkrát jsem se s ním potkal i já, pro-
tože jezdil do Přezletic za svým kama-
rádem Milanem Švecem, náplavou z 
Čakovic smích, chytali pár sezon spolu 
v Teplicích. Škoda, že Milan už není 
mezi námi, ten by k tomu řekl svoje.“
 A svoje si vlastně řekl i pan 
Urban. Skončil nám totiž ‚řádný hrací 
čas‘, který jsme si spolu domluvili, a i 
když jsme ho malinko nastavili, stejně 
to nestačilo a bylo by si pořád o čem 
povídat. Vlastně ne ‚o čem‘. Prostě o 
fotbale. 
LČ



vyšší ligy a my se teď podíváme, jak si 
přezletičtí vedli ve 4. lize hlavní soutě-
že, tak i ve 3. lize veteránské soutěže:

Přezletice SK RSC    liga 4. E

V 1. kole zahájili přezletičtí výhrou 
3:2 nad týmem MTPCH. Toto remí-
zové utkání dokázali naši otočit v 51. 
minutě tzv. gólem do šatny. Druhé 
kolo naopak prohráli 2:4 s týmem 
HOSTHUNTERS – v hodnocení zá-
pasu se objevila krásné slovní hříčka: 
Klíčový hráč soupeře Klíč dal dva roz-
hodující góly. Ve 3. kole si naši borci 
spravili chuť proti ROSS CROCKu, 
který smetli 4:1, a to ještě spoustu šan-
cí spálili. Na vítězné vlně pokračovali 
naši fotbalisté i v kole čtvrtém, kdy 
těsně 5:4 porazili SAS Fans. A násle-
dující kolo – to byla přehlídka střelce 
Marka Jirků. Svými 5 góly přispěl k 
výhře 9:7 na týmem Devils of Zderaz, 
a kdyby Přezleťáci po jasném více-
gólovém vedení nepolevili, nemuseli 
dostat tolik gólů. Po sérii výher přišla 
v kole šestém těsná prohra s týmem 
Hustec 2:3; přesto byl nejlepším hrá-
čem utkání David Rek. Nejlepší hráč 
zápasu 7. kola Marek Jirků, autor 3 
gólů, pomohl svému týmu k vítězství 

7:6 nad Normálními Chlapy. I v dal-
ším kole byl hodnocen Marek jako 
nejlepší hráč utkání a svými 2 góly při-
spěl k vítězství SK RSC nad Dynamem 
UK 6:2; tohoto utkání se zúčastnil asi 
největší počet našich hráčů najednou 
a bojovali ve 12 lidech. Následující 9. 
kolo odehráli   naši  fotbalisté opět ve 
velkém počtu, ale tentokrát jim to k 
výhře nepomohlo. S vedoucím týmem 
tabulky mužstvem S.N.F.A. prohráli 
1:6. Nejlepším hráčem utkání byl To-
máš Zemánek, domácí brankář, pro-
tože nebýt jeho zákroků v malém váp-
ně, rozdíl ve skóre by byl daleko větší. 
Předposlední kolo přivedlo na domácí 
kbelské hřiště tým Gentle-Yeti, tým ze 
3. místa tabulky, který prověřil kon-
covku přezletického týmu – bohužel 
byla žalostná a ačkoliv byl náš tým v 
pohledném utkání o něco lepší, střelci 
totálně vyhořeli. Je pak trošku parado-
xem, že nejlepším hráčem utkání byl 
náš nejlepší střelec Marek Jirků, který 
však v tomto zápase nedokázal vstřelit 
jediný gól.
V neděli 1. prosince je na programu 
poslední 12. kolo, ve kterém se SK 
RSC utká s 10. týmem tabulky Kliďa-
sem, ale ani výhra nedokáže posunout 
naše fotbalisty ze 4. místa výše; na 

bronzovou příčku ztrácejí 4 
body a i kdyby 3. tým tabul-
ky (Gentle-Yeti) své utkání 
prohrál, na třetí místo nedo-
sáhneme. Naopak prohra na-
šeho týmu v posledním kole 
by mohla odsunou přezletic-
ké dokonce až na 6. místo (to 
v případě výhry týmů o dvě 
místa pod námi). To se do-
zvíme ale až v dalším vydání 
zpravodaje.

Přezletice SG    liga veterán-
ská 3. C

Veteránům se na podzim ne-
dařilo tak jak by si asi před 
začátkem soutěže předsta-
vovali. Po deseti odehraných 
kolech jsou na posledním 
sestupovém místě a i když 
by dokázali v závěrečném 
kole s týmem Dřeváků vy-
hrát, body jim v žádném 
případě nebudou stačit 
pro udržení v této soutěži. 

První kolo sehráli přezletičtí s týmem 
Lisako ve velmi vyrovnaném utkání. 
Ačkoliv byl Miloslav Mazura vyhlá-
šen nejlepším hráčem a vstřelil je-
diný gól, SG těsně prohrálo 1:2. „Co 
dodat, byli lepší“, tak by šlo hodnotit 
2. kolo, kde naši fotbalisté prohráli s 
týmem Po Útlumu 06 docela velkým 
rozdílem 2:7. Ve 3. kole naši fyzicky v 
2.půli odpadli a nestačili tak na Reka 
Group – Calvados a prohráli u nich 
na hřišti 0:4. Nadějně vypadal zápas 
4. kola s Vršáky, kde SG prohrávalo 
1:3. V 51. minutě se podařilo Tomá-
šovi Hájkovi vstřelit kontaktní gól, ale 
ani mohutný závěrečný tlak nedoká-
zal přinést gól vyrovnávací. Utkání 5. 
kola s týmem #e Penguins 6:5 XXL 
bylo od samého začátku vyhecované 
a velmi nervózní a SG prohrálo doma 
4:7. Stejným výsledkem 4:7, ale na hři-
šti soupeře Touš KK, dopadl i zápas 
kola šestého. Tady bychom měli velmi 
ocenit jednak to, že nejlepším hráčem 
utkání byl opět přezletický Miloslav 
Mazura, autor 3 gólů, ale hlavně to, 
že náš tým hrál POUZE v počtu 4+1, 
ačkoliv na   hřišti má být hráčů 5 plus 
brankář.  Nejlepším hráčem 7. kola byl 
v utkání s   týmem  Tycho de Brahe 
náš brankář Petr Panocha, který svým 
výkonem, zejména v druhém poloča-
se, dokázal udržet počet inkasovaných 
gólů „jen“ na 5; zvláště  v druhé půli 
měl soupeř velmi navrch. Snad nej-
horší zápas potkal přezletické v kole 
osmém, kdy hostovali na hřišti Bles-
ku. Prohra 9:0 vypadá strašně a ještě 
horší je, že podle hodnocení zápasu 
mohl tým Blesku vstřelit jednou tolik 
branek. I v dalším kole dostali SG gólů 
vrchovatě (8), ale alespoň dokázali 
vstřelit 3 branky, jejichž autorem byl 
Jarda Urban. Naši fotbalisté dokázali v 
1. půli držet se soupeřem krok a hrát s 
nimi vyrovnaně, ale v 2.poločase opět 
nestačili fyzicky a rozhodla přesnější 
koncovka soupeřů.
Celý PODZIM  byl  jako začarovaný 
a  korunoval to  zápas předposledního 
10. kola,  kde se našim  nedařilo  snad 
vůbec nic a soupeř  Čechie 12° para-
doxně se štěstím vyhrál 2:0. Trošku 
nás   může  hřát, že  nejlepším  hrá-
čem utkání byl opět přezletický Milo-
slav Mazura, ale je  to  jen 
chabá náplast na poslední  
místo v tabulce.
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STOLNÍ TENIS

Sokol Přezletice A – D nastoupil do 
dvou soutěží krajských a dvou okres-
ních. Tým Áčka si po 8 odehraných 
kolech vede celkem dobře, zatím drží 
3. příčku v 
krajské sou-
těži 2. třídy 
skupiny D, 
a to se 6 ví-
t ě z s t v í m i , 
1 remízou 
a 2 prohra-
mi. Bohužel 
má o zápas 
víc než sou-
peři na 4. a 
5. místě a 
v případě 
jejich vý-
her spadne 
Áčko až o 
dvě místa 
níž. Druž-
stvo nastu-
puje nej-
častěji ve 
složení Ra-
dek Slunéč-
ko, Robert 
Weishaupt, 
O l d ř i c h 
W i l h e l m 
a Martin 
Hataš.  Na 
ž e b ř í č k u 
ú s p ě š n o s -
ti dvouher 
stojí nejvýš 
W i l h e l m , 
a to na 18. 
místě s 
úspěšností 
63 %. V posledních 4 kolech poskočili 
na žebříčku čtyřher ze 13. na 7. místo 
Weishaupt s Wilhelmem a dostali se o 
příčku výš nad druhou dvojici Slunéč-
ko, Hataš.

Béčko letos postoupilo také do krajské 
soutěže, kde hrají v 2. třídě skupiny 
B, ale spíše si zde zkouší jen atmosfé-
ru zápasů ve vyšší soutěži. Po 9 ode-
hraných kolech jsou na posledním 

12. místě s 9 prohrami. 
Tým ve složení Jiří Ho-
rálek, Roman Havazík, 

Stanislav Teplý st., Roman Merkl, Fi-
lip Šostý, Martin Macho, Ivana Nová-
ková, Petr Poláček hraje velmi dobře, 
o čemž svědčí výsledky utkání, které 
vůbec neodpovídají poslednímu mís-
tu v tabulce; prohry jsou dost těsné 

např. 8:10 nebo 7:11, a to se nejedná 
o zápasy s týmy, které jsou těsně před 
Béčkem. Vzhledem k tomu, že od 8. 
místa tabulky mají týmy maximálně 
3 vítězství, dává to našemu družstvu 
velkou naději, že v odvetných utká-
ních strhnou alespoň nějaké vítězství 
na svou stranu a třeba se i odpoutat z 
posledního místa tabulky. fota

To přezletické Céčko, které hraje 
okresní přebor 2. třídy v nejčastější se-
stavě Petr Poláček, Martin Hron, Sta-
nislav Teplý a Jiří Potůček, kterým ob-

čas vypomáhají Martin Burša, Hana 
Rabochová či Ivana Nováková, si vy-
zkoušelo pozici lídra skupiny a po 8. 
kole je na prvním místě se 6 výhrami 
a 2 prohrami. Asi si tuto pozici po do-
hrávce kola neudrží, protože soupeři 

z 2.a 3. mís-
ta tabulky 
v případě 
jejich výher 
p o s u n o u 
Céčko smě-
rem dolů. 
Ale to vůbec 
nic nezna-
mená, pro-
tože výkony 
zejména Pet-
ra Poláčka v 
dvou h r á ch 
(na 1. místě 
úspěšnosti se 
skóre 30 vy-
hraných zá-
pasů a jen 2 
prohraných) 
dokáží udr-
žet i v dal-
ších kolech 
Céčko na 
pěkném mís-
tě tabulky. K 
tomu jistě 
přispěje Po-
láček i v de-
blu se svým 
p a r t n e re m 
M a r t i n e m 
Hronem (6 
výher a 1 
prohra).

Déčko stále 
hraje okresní 

přebor 3. třídy ve složení Martin Bur-
ša, Luboš Ptáčník, Jerzy Spretka, An-
tonín Weishaupt a dále Hana Rabo-
chová a Jiří Potůček a po odehraných 
7 kolech je na 8. místě s 2 vítězstvími, 
1 remízou a 4 prohrami.  Protože ale 
má Déčko o dva zápasy míň, je šance 
poskočit před skončením podzimní 
části na místo vyšší, zvláště budou-li 
ve čtyřhrách podávat Burša s Ptáční-
kem i nadále skvělé výkony (4 zápasy, 
4 výhry).

LČ
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     Malý a milý fejeton o tom, jak se slavili úctyhodné narozeniny v Přezleti-
cích. Autorka, baráčnice Drahomíra Juráková ze Slaného, ještě ke svému fejetonu 
připojila seznam všech zúčastněných včetně „vypíchnutí“ organizátorů, což si z 
důvodu místa dovolím vynechat, ale shrnu to 6 slovy – prostě skoro celá ulice V 
Podskalí. A teď už fejeton „Ohlédnutí za létem 2013 – můj fejeton – Přezletice“:
     Jednoho krásného květnového večera, sladce jsem snila, a v tom telefon! 
Hanča! To je moje nejlepší kamarádka. Známe se moře let, moje děti, její děti 
chodily do stejné školy a některé i do třídy. Ozvalo se: „Co děláš? Chci ti říci, 
že si nic nevymýšlej na 15. června, jedeme do Přezletic za panem Tupálkem, 
oslavuje 90. Slaví devadesáté narozeniny!“
Krása, krása, krása a co teprve vidět pana Tupálka naživo, jeho mladistvý 
vzhled, štíhlý a hlavně zdraví a pohoda mu vždy koukala z očí. Sehnala jsem 
řidiče, mého vnuka Davida, aby nám dělal sluhu. Vymyslely jsme si s Hančou 
(maminkou Hany Suntychové), že půjdeme v krojích, obě jsme v XVII. župě 
Fr. Holého ve Slaném. Náš David je také baráčník v této župě a proto jsme po-
dávali poctu – chléb se solí. Potom to přišlo!
     Lojzík Tupálek zářil radostí a zároveň hrdostí, co se to tam valí; prostě a jasně 
celá ULICE tam byla, k jeho spokojenosti, že je účast tak hojná. Nám se tam také moc líbilo a bylo nám skutečně líto, že 
jsme museli zpátky „domů“. Ty krásné gratulace a pěkné chutné obžerství, to bylo ono. A co pak večer, ten ohňostroj a vše 
ostatní; to už jsme ale byli doma a přemýšleli o tom, jak je krásně na světě, když jsou k tomu tak skvělí lidé.
Chtěla bych všem, co se věnovali přípravě, přinesli dary a dárky a o vše se postarali, srdečně poděkovat za krásný den a 
klobouk před nimi dolů. Ulice je prostě ULICE. Panu Lojzíkovi Tupálkovi a všem dobrým lidem z Přezletic jen to nejlepší 

a hodně zdraví do dalších let! Bylo nám ctí a potěšením se této oslavy zúčastnit.   Drahomíra Juráková

A místo P.S: připojila paní Juráková ještě přání:
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Zastupitelé obce Přezletice přejí hezké prožití vánočních svátků a mnoho 

zdraví a štěstí v roce 2014
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