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VAŠE DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ČI POCHVALY PŘEDÁVEJTE,
PROSÍM AŤ UŽ V PÍSEMNÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO SCHRÁNKY OÚ!

Správce obce (první pomoc)
Zdeněk Jílek:

725 183 169
Opravy ãerpadel – AQ SPOL:

274 811 876
724 816 990
Provozovatel vodovodu

a kanalizace – VHS Bene‰ov:
zákaznické centrum

317 723 371
dispeãink (pohotovost)

317 721 866

Tímto bychom Vás rády pozvaly do na‰eho salonku
v Pfiezleticích, kde nabízíme v˘‰e uvedené sluÏby.

� Manikúra a nehtová modeláÏ
— gelová modeláÏ (490Kã, doplnûní 350Kã)
— gel laky (250 Kã)
— P-shine (190Kã)

� Kosmetika
O‰etfiení EXTRA (ãas 90 min. cena 490Kã)
Pracujeme s bio kosmetikou pfiírodního charakteru Canaderm

� ProdluÏování fias
— metodou fiasa na fiasu - cena 1200Kã za nové fiasy v cenû

je jiÏ první doplnění a kartáček na pročesávání ZDARMA
— doplnûní fias po 3 t˘dnech - 400Kã

� ProdluÏování vlasÛ
— ceny individuální jiÏ od 7800Kã

Martina Drexlerová – 723 528 088 (Martina.V3@seznam.cz)

KOSMETICK¯ SALON
V P¤EZLETICÍCH!

Důležitá
telefonní čísla

(pfii poruchách kanalizace)

TÉMA ČÍSLA: Léto, sport, zahrádka
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VáÏení a milí
spoluobãané.

Nejprve mi dovolte pozdravit vás
v novém ‰kolním roce a pfiivítat v‰ech-
ny po dovolen˘ch ãi prázdninách.
V‰em dûtem tak pfieji úspû‰né zaháje-
ní dal‰ího studia, rodiãÛm samé ra-
dostné zprávy o v˘sledcích práce je-
jich ratolestí. V opaãném pfiípadû snad
jen pevné nervy. 

Jak b˘vá m˘m zvykem, pokusím se
opût shrnout jednotlivé úkoly a pro-
jekty, na kter˘ch pracujeme, pfiípadnû
ty, které povaÏuje stávající zastupitel-
stvo za své priority. Dovoluji si vám
pfiipomenout, Ïe jsme na jafie leto‰ní-
ho roku zaktualizovali Strategick˘
plán obce, kter˘ si mÛÏete proãíst na
na‰ich webov˘ch stránkách nebo je
k nahlédnutí na OÚ.

V první polovinû leto‰ního roku
jsme zrekonstruovali a zavedli plyn do
obecního objektu v Cukrovarské ulici,
kde bude, resp. jiÏ je, zázemí pro na‰e
technické sluÏby. Vím, Ïe tato infor-
mace pro vás asi není moc zajímavé,
ale ráda bych upozornila, Ïe prÛbûÏnû
dokupujeme techniku, díky které se
nám dafií udrÏovat pofiádek v celé ob-
ci. Bez tohoto zázemí by tyto práce ne-
bylo moÏno plnit na stávající úrovni.

Bûhem leto‰ního podzimu vystaví-
me otoãku autobusu na kfiiÏovatce uli-
ce VeleÀská, Zahradní, tak aby byla
dopravnû obslouÏena i „horní ãást ob-
ce“. Vzhledem k tomu, Ïe bylo zru‰e-
no v˘bûrové fiízení na nového doprav-
ce (o dÛvodech se doãtete dále ve
zpravodaji), jednáme nyní s tím stáva-
jícím – panem ·tûpánkem, o podmín-
kách, za kter˘ch bude ochoten pro-
dlouÏit trasu autobusÛ. 

JiÏ jsem vás mnohokráte informova-
la, Ïe za jednu z priorit povaÏujeme vy-

budování vlastního ob-
jektu pro matefiskou
‰kolku. V‰e máme jiÏ pfii-
praveno, jako vÏdy je
problém s financováním.
JiÏ podruhé jsme neu-
spûli s Ïádostí o dotaci na
Krajském úfiadû Stfiedo-
ãeského kraje (tzv. ROP
Stfiední âechy). UÏ druh˘
rok byla na‰e Ïádost za-
mítnuta. Nyní hledáme
jinou moÏnost finanã-
ních zdrojÛ. V souãas-
nosti jednáme s jedním
s vût‰ích investorÛ o fi-
nanãním zaji‰tûní celého
projektu. Dosavadní jed-
nání jsou velice nadûjná, nicménû do-
kud nejsou podepsány smlouvy, není
nic jistého. Bude-li vás zajímat dal‰í
prÛbûh tûchto jednání, sledujte zápisy
z jednání zastupitelstev.

Dále jsme vypracovali projekty
a získali stavební povolení na v˘stav-
bu kanalizace v posledních dvou uli-
cích, kde není obecní tlaková kanali-
zace. Jde o ulice Pod Hájem a Jilmo-
vá. Nyní budeme Ïádat o dotaci.

Neustále jednáme s âEZem o mo-
dernizaci elektrické sítû v „horní ãásti
obce“. Zatím máme pfiíslib, Ïe alespoÀ
v ãásti této lokality by rekonstrukce
mûla probûhnout v roce 2015. Bude-
me se snaÏit o rychlej‰í prÛbûh.

V souvislosti s touto rekonstrukcí by
také probíhala rekonstrukce vefiejné-
ho osvûtlení a vefiejného rozhlasu.

Jistû budete v‰ichni souhlasit, Ïe
hlavní silnice v na‰í obci (ulice VeleÀ-
ská, Dolní náves, Cukrovarská a Vi-
nofiská) jsou v katastrofálním stavu.
Vzhledem k tomu, Ïe tyto silnice ne-
jsou v majetku obce, n˘brÏ jsou kraj-
ské, nezb˘vá nám nic jiného neÏ vyví-
jet tlak na majitele, tzn. Krajsk˘ úfiad.
I zde se pfiedpokládá finanãní spoluú-
ãast obce (v rámci této akce máme
v úmyslu vystavût kruhov˘ objezd na
Cukrovarské ulici, obrubníky okolo
budovan˘ch silnic, pevné zpomalovací
pruhy a pfiechody pro chodce.) 

Dovolte mi v této souvislosti jeden
apel: Stávající vedení stfiedoãeského
kraje, bohuÏel, po dobu cel˘ch ãtyfi let

v podstatû nereaguje a za
pár dní tu budou opût vol-
by, prosím zvaÏte dobfie, ko-
ho v tûchto krajsk˘ch vol-
bách podpofiíte.

Na rozdíl od Kraje, my
plánujeme v˘stavbu ãi re-
konstrukci komunikací,
které jsou v obecním ma-
jetku. V souãasnosti máme
pfiipravené projekty na do-
budování chodníkÛ a par-
kovacích stání v ulicích
Zahradní a Na Váze. Také
povaÏujeme za prioritu re-
konstrukci uliãního pro-
storu v Ka‰tanové ulici,
ulici Spojovací, pfiipravu-

jeme i v˘stavbu komunikace v ulici
V Podskalí, kde v‰ak je‰tû nejsme
vlastníci celého uliãního prostoru.

Samozfiejmû, problematick˘ch ko-
munikací je daleko více, ale jistû
pochopíte, Ïe nemÛÏeme fie‰it v‰e
najednou.

SnaÏila jsem se zmínit alespoÀ ty
nejdÛleÏitûj‰í a aktuální problémy
a práce, projekty, na kter˘ch pracuje-
me je samozfiejmû více, ale to by mi
nestaãil cel˘ zpravodaj.

Je‰tû mi dovolte jednu poznámku,
prosbu. Budete-li mít jakékoli dotazy,
nejasnosti, podnûty, moc vás prosím,
kontaktujte kteréhokoli zastupitele ãi
zamûstnance obecního úfiadu. Nespo-
léhejte na „zaruãené informace“ od
sousedÛ ãi z povídání v hospodû. Veli-
ce ãasto se stává, Ïe se od nûkoho do-
zvíme, Ïe plánujeme nûco, o ãem nikdo
ze zastupitelstva nic neví, ãi naopak.
Jsou to zcela zbyteãná nedoro-
zumûní, která mohou vést i ke
zbyteãn˘m nepfiíjemn˘m situ-
acím. Proto opakuji, chcete-
li si cokoli vyjasnit, prosím
neváhejte, zavolejte, napi‰te
ãi pfiijìte, rádi vás budeme in-
formovat. Opravdu nemÛÏeme
nést odpovûdnost za informa-
ce, poskytnuté, byÈ i v dobré
vífie, panem ãi paní XY.

Na závûr vám pfieji co nej-
pfiíjemnûj‰í podzim a v zimû na
shledanou.

Veronika Vrecionová

SLOVO STAROSTKY

Letní prázdninov˘ ãas patfií prostû létu
a nicnedûlání, takÏe oba prázdninové mûsí-
ce se ani v obci relativnû nic nedûlo. Aktu-
ality se plnily vesmûs sam˘mi úfiedními
zprávami a je ‰koda, Ïe se nûkde u pofia-
datelÛ zasekly fotky z fotbalového Memori-
álu Emana Javornického (letos jsem se bo-
huÏel nemohla zúãastnit), aby se na‰e úfied-
ní stránky tro‰ku odlehãily. 

Fotografie ze dvou dal‰ích sportovních
akcí se objevily aÏ zaãátkem záfií a doufám,
Ïe nûkteré rozesmály i nervozitou napjaté
rodiãe ãerstv˘ch prvÀáãkÛ ãi pfied‰kolákÛ,

kter˘m zaãal nov˘ ‰kolní rok a fie‰í teì zá-
sadní otázky, jestli bude paní uãitelka na
toho na‰eho kluka/holku hodná. MoÏná Ïe
by v dne‰ní dobû mûli fie‰it spí‰ otázku, zda
bude jejich dítû hodné na paní uãitelku    .

Pfies léto visela na webu zajímavá anket-
ní otázka ohlednû názvu novû proãi‰tûné
pÛvodnû bezejmenné vodoteãe, která byla
onehdy ministerstvem uznána jako potok.
Na v˘bûr k hlasování byly tfii názvy potoka
– Pfiezletick˘, Vrbov˘ (podle místa prame-
ni‰tû ve Vrbové ulici), ·védsk˘ (podle toho,
Ïe se Pfiezleticím fiíká ·védsko – proã se do-

ãte dále ve zpravodaji) a nebo byla moÏ-
nost zaslat návrh jiného názvu. Nikdo nic
nezaslal, ‰koda. S pfievahou 47 hlasÛ vy-
hrál mezi úãastníky ankety název Vrbov˘
potok a na základû v˘sledku této ankety
byl název Vrbov˘ potok schválen i zastupi-
telstvem obce.

P.S. Po schválení názvu potoka na zase-
dání ZO dne 4.9.2012 do‰lo v anketní otáz-
ce k zajímavé zmûnû – z pÛvodních 2 hlasÛ
pro ·védsk˘ potok bylo ke dni 14.9. zazna-
menáno hlasÛ 23; a pak Ïe nemáme v dne‰-
ní dobû smysl pro humor. Lâ

� Co je nového na www.prezletice.cz

Nov˘ dopravce
na lince 302
zatím hned tak nebude. Díky tomu, Ïe se
v prÛbûhu zadávacího fiízení vyskytla
moÏná pochybnost o nejednoznaãném v˘-
kladu stanovení nabídkové ceny, bylo
hodnotící komisí doporuãeno zadavateli
zadávací fiízení zru‰it a ke dni 20.8. bylo
zru‰ení oznámeno.

V Ïádném pfiípadû nebude tímto ohro-
Ïen provoz linky 302, protoÏe souãasn˘
dopravce – firma ·tûpánek, má s ROPI-
Dem a obcí smlouvu na provozování lin-
ky 302 aÏ do roku 2014. 302 bude jezdit
jako doposud. 

Vzhledem k tomu, Ïe se v˘bûrové fiíze-
ní zru‰ilo a bude se vyhla‰ovat nové, obec
vstoupí do jednání s firmou ·tûpánek
a pokusí se vyjednat podmínky, za jak˘ch
by byla firma ochotna jezdit na nové
obrati‰tû autobusu na konci ulice Zahrad-
ní. Tato otoãka se mûla nov˘m doprav-
cem zaãít vyuÏívat po zahájení jeho pro-
vozu na lince 302 (cca prosinec 2012),
protoÏe v˘bûrové fiízení bylo vypsáno uÏ
na prodlouÏenou trasu 302. O v˘sledku
jednání budeme informovat.

Oprava zatáãky
v Klenovské
je snad zaãarovaná. BohuÏel patfií do sprá-
vy Prahy, respektive Technické správy ko-
munikací Praha, ktefií se k problému staví
podobnû jako SUS Mnichovo Hradi‰tû
k opravû silnice na âakovice –NEJSOU
PENÍZE. V ãervnu jsem ãekala, jestli TSK
nûjaké dostane, rozhodování se posunulo
do ãervence, kdy byly Prahou pfiislíbeny.
V srpnu je‰tû nebyly, ale uÏ jsou pr˘ na
cestû, takÏe oprava ulomené krajnice v za-
táãce bude provedena koncem srpna. Je zá-
fií a na Klenovské se pouze objevil u auto-
busové zatáãky retardér, umístûn˘ zde
TSK na pfiání odboru dopravy ze Kbel, ale

v zatáãce samé stále zeje díra velikosti pro-
pasti v Maco‰e . Opûtovné urgence o opra-
vu jsme tentokrát roz‰ífiili i na nevhodnû
umístûnou znaãku upozorÀující na retardér,
která je smûrem od Pfiezletic ‰ikovnû scho-
vaná za vûtvemi. Tak snad.

Nová otoãka autobusu
Vzhledem k tomu, Ïe jsme pfiedpokláda-

li zahájení provozu nového dopravce na
lince 302 nejdfiíve od prosince 2012, dola-
ìovali jsme teprve v létû finanãní stránku
stavby nového autobusového obrati‰tû. Ny-
ní byly podepsány smlouvy a do konce fiíj-
na by mûla otoãka b˘t hotova.

âi‰tûní
Vrbového potoka

Nyní mÛÏu smûle napsat Vrbového, pro-
toÏe zastupitelé schválili tento název jako
vítûzn˘ z internetové ankety (více v rubri-
ce Co je nového na www.prezletice.cz).
Bûhem srpna byla Povodím Labe prohlou-
bena a zprÛchodnûna i v˘chodní ãást toho-
to potoka a odstranûny mnohaleté nánosy
bahna. BohuÏel díky stále nevyjasnûn˘m
majetkov˘m záleÏitostem na pozemcích,
tvofiících dno i bfiehy potoka, nemÛÏe obec
Ïádat o dotace na revitalizaci potoka i jeho
okolí, a to vãetnû vybudování zpevnûné
cesty podél tohoto drobného toku.

Pejskafii, pozor!
Nûjak opût nûktefií zapomínáte, Ïe pofií-

zením psa vám za jeho chování na vefiej-
nosti vzniká velká odpovûdnost. V létû se
v obci objevilo velké mnoÏství ‰tûÀat, a to
vãetnû bojov˘ch ãi nebezpeãn˘ch plemen.
Chceme dÛraznû upozornit na platnost
Obecnû závazné vyhlá‰ky 2/2008 o vefiej-
ném pofiádku, opatfiení k jeho zabezpeãení
a ãistotû v obci, kde ãlánek V. jasnû vyme-
zuje pravidla pro voln˘ pohyb psÛ na vefiej-
n˘ch prostranstvích – vodítko ãi náhubek.

Nejsem zastáncem striktních pfiíkazÛ,
ale protoÏe nûktefií pejskafii stále nere-
spektují i právo lidí na voln˘ pohyb
a svého psa nechají obtûÏovat lidi, kter˘m
to rozhodnû vadí, je na místû opûtovnû
platnou vyhlá‰ku pfiipomenout. Problém
je, Ïe si spousta pejskafiÛ myslí, Ïe jejich
úÏasného psa musí milovat v‰ichni ostat-
ní stejnû jako páníãek a Ïe jim tedy roz-
hodnû nebude vadit, kdyÏ se na nû jen ra-
dostnû vyfiítí padesátikilové psí tele a bu-
de kolem ‰tûkat. A na pokyny páníãka ne-
bude vÛbec reagovat. 

Uvûdomte si v‰ichni, prosím, Ïe pes je
prostû zvífie a to má asi tro‰ku jiné pudy
neÏ lidé a hlavnû Ïe bude vyjadfiovat svÛj
postoj k tomu, Ïe je jim jin˘ pes nesympa-
tick˘, rozhodnû jinak neÏ lidé. Mluvit neu-
mí, tak bude prostû ‰tûkat a vrãet. Lidé se
hádají slovnû, leckdy padnou i rány a psi
se prostû poperou, zvlá‰tû ti, ktefií mají
agresivitu v povaze. Chodí-li nûkdo s ne-
vychovan˘m agresivním psem na volno
mezi ostatní lidi, tak je to stra‰ná nezodpo-
vûdnost a bezohlednost vÛãi ostatním li-
dem. A nejlep‰í vÛbec je, venãí-li takové-
ho psa (a staãí i ‰tûnû) dûti; ty ho mohou
mít i na vodítku, ale rozhodnû v momentû,
kdy se pes rozhodne si jít vyfiídit úãty s nû-
jak˘m jin˘m psem, nedokáÏí psa zvládnout
a ne‰tûstí mÛÏe b˘t hotovo.

Neberte to, prosím, na lehkou váhu
a pfiizpÛsobte voln˘ pohyb va‰eho psa
v‰em lidem i psÛm a koãkám okolo. Ne-
chci chodit se svou labradorkou na vodítku
a je‰tû se tfiást strachy, kdy se na nás vyfií-
tí nûjak˘ dobrman, doga, rotvailer a nyní
módní Kavkazák. NedokáÏete-li svého psa
vychovat, tak si ho radûji nekupujte a uÏ
vÛbec ne bojové plemeno!

Je‰tû jedna vûc na závûr – na mnoha
místech obce jsou umístûny nejen odpad-
kové ko‰e, ale i stojany se sáãky na psí v˘-
kaly. VyuÏívejte jich, prosíme, a po svém
pejskovi uklízejte. VÏdyÈ i tfieba va‰e malé
dítû mÛÏe na trávû vedle chodníku do hro-
mádky ‰lápnout, nefiku-li upadnout.
A myslím si, Ïe si to fakt nezaslouÏí!

LÍDA âERVÍNOVÁ 

— INFORMACE Z OBCE —

PROSBA O POMOC
MoÏná jste si v‰imli, Ïe v kapliãce Panny Marie na Dolní návsi je umístûn i její ob-

raz. Vzhledem k tomu, Ïe pÛsobením slunce do‰lo k jeho po‰kození, bude potfieba ten-
to obraz buì opravit (pokud má odpovídající hodnotu) a nebo nahradit podobn˘m. 

Obracíme se na vás, obyvatele Pfiezletic, jestli náhodou neznáte autora tohoto ob-
razu, protoÏe podle nám dostupn˘ch informací byl namalován obãanem Pfiezletic; da-
tum vzniku obrazu také bohuÏel neznáme. Dûkujeme za pomoc. ZO Pfiezletice
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ã. 128/2000 Sb., obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.
3/2012 o stanovení systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀo-
vání komunálních odpadÛ a nakládání se sta-
vebním odpadem na území obce Pfiezletice
a zároveÀ ru‰í OZV ã. 1/2012. ZO povûfiilo
starostku obce a místostarostku obce k vydá-
ní OZV ã. 3/2012.

� ZO souhlasilo s vyvû‰ením zámûru pro-
deje pozemku parc. ã. 1337/82 a pozemku
parc. ã. 1344/1 v k.ú. Vinofi. ZO povûfiilo sta-
rostku obce k vyvû‰ení zámûru prodeje na
úfiední desce obce.

� ZO souhlasilo s návrhem rozpoãtového
opatfiení ã. 2 a povûfiilo úãetní obce a správce
rozpoãtu k jeho provedení.

� ZO jmenovalo ãleny v˘bûrové komise
pro v˘bûrové fiízení na odvoz odpadu v násle-
dujícím sloÏení: Ing. âervínová, Ing. Pan˘ro-
vá, Ing. Neumann. ZO jmenovalo náhradníky,
a to: Ing. Dvofiák, P. Kopáãová DiS.

RÒZNÉ:
� ZO souhlasilo s poskytnutím pfiíspûvku

na sportovní akci „0.Pfiezletická trefa do ãer-
ného“ ve v˘‰i 1 tis. Kã.

� ZO souhlasilo s poskytnutím pfiíspûvku na
sportovní akci „Sweden Cup“ ve v˘‰i 2 tis. Kã.

� ZO rozhodlo o pojmenování dosud beze-
jmenného potoka v obci názvem „Vrbov˘ potok“. 

� ZO povûfiilo Ing. Dvofiáka informovat
âUZK o pojmenování dosud bezejmenného
potoka v obci na „Vrbov˘ potok“. 

� DOTAZ: Dle územního plánu jsou sta-
noveny parametry pro rozvoj obce, tj. napfi.
omezování v˘stavby v souvislosti s poãtem
obyvatel. Dotaz: zda jiÏ nebyly tyto limity
pfiekroãeny nebo zda se k nim poãet obyva-
tel jiÏ neblíÏí. Odpovûì: zatím limity nebyly
pfiekroãeny, jsou mj. striktnû hlídány pfiíslu‰-
n˘m stavebním úfiadem. Obec musí vycházet
z poãtu trvale pfiihlá‰en˘ch obyvatel (nikoli
ze skuteãnû bydlících) a tento poãet je aktu-
álnû cca 1.150 osob.

� Ing. Pan˘rová upozornila, Ïe fiadou
obyvatel stále není respektována OZV o ve-
fiejném pofiádku, zejm. ãl. 5, kter˘ fie‰í po-
hyb psÛ (na území obce na vodítku, event..
s náhubkem). Vût‰ina obyvatel toto ustano-
vení respektuje, ale ãást obyvatel nikoli.
Ing. Pan˘rová poÏádala, zda by bylo moÏné
dÛraznûji tyto povinnosti pfiipomenout napfi.
i v zápisu ze zasedání ZO a dÛraznû upo-
zornit, Ïe poru‰ování vyhlá‰ky je pod sank-
cí aÏ 50 tis. Kã. Starostka obce navrhla upo-
zornit na tyto skuteãnosti i v Obecním zpra-
vodaji. Pí. Hanzlíková v této souvislosti do-
poruãila zároveÀ pfiipomenout pouÏívání
sáãkÛ na psí exkrementy. 

� místos-
tarostka obce
seznámila ZO
se zcela aktuální
informací ve vûci
autobusové obsluhy
v obci. Zadavatelem v˘bûrového fiízení na
nového provozovatele (ROPID) bylo obci
oznámeno, Ïe v˘bûrové fiízení bylo aktuál-
nû zru‰eno a bude vyhlá‰eno nové zadáva-
cí fiízení. V dopravní obsluze obce se tedy
zatím nic nemûní, stávající provozovatel
(Jar.·tûpánek) má s obcí uzavfienou smlou-
vu aÏ do r. 2014. O v˘voji v této oblasti
bude ZO dále informováno.

� P. Hucek – dotaz k matefiské ‰kolce (zda
jsou jiÏ známy náklady provozu). Dal‰í dotaz:
jak˘ by byl poãet dûtí, které by se mohly
umístit v nové ‰kolce. Zda budoucí kapacita
(52 dûtí) bude odpovídající a zda obec prová-
dûla v této oblasti prÛzkum. Odpovûì: nákla-
dy na stávající provoz ‰kolky jsou vyãísleny
ve finanãních v˘kazech obce; náklady na pro-
voz nové ‰kolky jsou pouze odhadovány. Do-
stateãnost ãi nedostateãnost kapacity budoucí
‰kolky je aktuálnû neodhadnutelná, obec sa-
mozfiejmû vychází z demografického v˘voje,
kter˘ je v‰ak nestandardní vzhledem k masiv-
ní v˘stavbû v obci a okolí.

TELSTVA OBCE
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DNE 9. 7. 2012
� ZO schválilo moÏnost vyuÏití územní

studie lokality B „Ke Ctûnicím - Bílá vrátka“.
� ZO schválilo moÏnost vyuÏití územní

studie lokality C „Kocanda - K Podolánkám“.
� ZO rozhodlo, Ïe obec Pfiezletice v sou-

ladu s § 6, odst. 2 zákona ã. 183/2006 Sb.,
v platném znûní (stavební zákon) pofiídí
územní studii (§ 30 stavebního zákona), vy-
pl˘vající z platného územního plánu Pfiezletic
pro lokalitu A „Bílá vrátka – Ke Ctûnicím“.

� ZO projednalo zadání Územní studie lo-
kality A z hlediska obsahu, rozsahu, cíle
a úãelu a doporuãilo pofiizovateli zadat zpra-
cování v˘‰e uvedené územní studie podle to-
hoto zadání kvalifikované osobû.

� ZO uloÏilo starostce obce spolupracovat
s pofiizovatelem a zpracovatelem zejména
v otázce uspofiádání lokality A tak, aby ve
studii byla graficky i popisem vyznaãena ta
ãást lokality, která bude vymezena jako bu-
doucí obecní pozemek (cca 3,5 hektaru) pro
situování ‰kolského areálu, rekreaãních ploch
a zafiízení, sportovi‰È, parkov˘ch ploch a dal-
‰í vefiejné infrastruktury obce.

� ZO vzalo na vûdomí, Ïe v souvislosti
s provûfiováním fie‰ení lokality G byly zapo-
ãaty pfiípravné práce k fie‰ení problematiky
sráÏkov˘ch vod, pfiicházejících na území obce
z prostoru Vinofiského lesa a jeho nejbliÏ‰ího
okolí, které mají b˘t zadrÏovány v systému
retenãních ploch, kter˘ bude zaústûn do Ctû-
nického potoka (viz - ãlánek 4, odstavec 6
územního plánu Pfiezletic). V této souvislosti
uloÏilo starostce obce v této úvodní fázi ma-
ximálnû spolupracovat se v‰emi zaangaÏova-
n˘mi osobami (zpracovatel podkladÛ, vefiej-
noprávní orgány a dal‰í subjekty).

� Zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavfie-
ním mandátní smlouvy na pofiízení územních
studií s paní Ing. Renatou Perglerovou, která
pro v˘kon pofiizovatelsk˘ch ãinností splÀuje
kvalifikaãní poÏadavky podle §24, odst. (1)
stavebního zákona a uloÏilo starostce obce
uzavfiít s paní Ing. Perglerovou pfiíslu‰nou
mandátní smlouvu.

� ZO projednalo návrh Plánovací smlouvy
a po zápisu pozemku budoucího vefiejného
prostranství do KN na KÚ do majetku obce
povûfiilo starostku podpisem Plánovací smlou-
vy s firmou 1home, s.r.o.

� ZO projednalo návrhy aktualizace SPOP
a po zapracování v‰ech pfiipomínek bude plán
opût umístûn na webové stránky obce.

� ZO povûfiilo místostarostku pfiípravou
v˘bûrového fiízení formou elektronické aukce
na dodavatele elektrické energie a na firmu,
zaji‰Èující likvidaci komunálních i tfiídûn˘ch
odpadÛ.

� ZO rozhodlo, Ïe nebude poÏadovat úhra-
du za pouÏívání obecního pozemku ve spor-
tovním areálu u rybníka pro fotbalovou akci
Memoriál Milana Javornického.

� ZO povûfiilo starostku podpisem prohlá-
‰ení obce ohlednû úãelové komunikace, které
je vydáno na základû Ïádosti paní Václavové
o hypotéku.

� ZO akceptovalo pfiedloÏené nabídky
a souhlasilo s navrÏen˘mi kupními cenami.
ZO rozhodlo, Ïe pozemky parc. ã. 953/11,
951, 953/1 v k.ú. Vinofi budou prodány vy-
branému zájemci. ZO povûfiilo starostku obce
k pfiípravû smluvních dokumentÛ a podpisem
kupní smlouvy.

� Starostka obce seznámila ZO s pravidel-
nou zprávou OP Koleã o ãinnosti Obecní po-
licie. ZO vzalo tuto informaci na vûdomí.

� ZO projednalo Ïádost paní Kábelové
o pronájem uliãky Krátké a povûfiilo starostku
k pfiípravû a následnému vyvû‰ení zámûru
pronajmout ãást pozemku 529/1.

� V souvislosti s povinností uloÏenou
územnímu celku v § 13 odst. 1 písm. b), § 13
odst. 2 zákona ã. 420/2004 Sb., v platném
znûní, ZO schválilo pfiijetí opatfiení k nápravû
chyb a nedostatkÛ uveden˘ch ve Zprávû o v˘-
sledku pfiezkoumání hospodafiení obce Pfiezle-
tice za rok 2011, která byla schválena spolu
se Závûreãn˘m úãtem dne 25.5.2012. 

� ZO povûfiilo úãetní obce vytvofiením
smûrnice k ãasovému rozli‰ení nákladÛ
a smûrnice obûhu úãetních dokladÛ. Termín
plnûní: do 31.12.2012

� ZO povûfiilo úãetní obce pfieúãtovaním
majetku zatíÏen˘m vûcn˘mi bfiemeny na ana-
lytické úãty. Termín plnûní: do 31.12.2012

� ZO povûfiilo starostku obce podpisem
Smlouvy o uzavfiení budoucí smlouvy o zfií-
zení vûcného bfiemene s firmou LUMEN DI-
STRIBUâNÍ SOUSTAVY, s.r.o.. Smlouva je
ve standartním znûní.

� ZO projednalo opakovanou stíÏnost pa-
na Tuláãka na firmu Woodface a doporuãilo
starostce a místostarostce opûtovnû poÏádat
firmu Woodface o vût‰í ohleduplnost vÛãi ob-
ãanÛm, a to tím, Ïe budou dÛslednû zavírat
vrata do objektu firmy z ulice Zahradní, bu-
dou uklizeny k˘ble na nedopalky cigaret, au-
ta obchodních zástupcÛ budou zajíÏdût do
dvora a bude zkontrolováno nastavení prÛmy-
slov˘ch kamer. Zástupci obce poÏádají o sou-
ãinnost OP Koleã pfii kontrole aut v ulici Za-
hradní a dále poÏádají odbor dopravy o umís-
tûní odpovídající znaãky (napfi. zákaz zastave-
ní ãi vyhrazené parkování) na parkovacím
místû proti vjezdu do garáÏe p. Tuláãka.

� Bod 17. RÛzné:
Dotazy p. Hucka:

1. na prÛbûh V¤ na nového provozovatele lin-
ky 302 – místostarostka informovala o ter-
mínu otevírání obálek 23.7.2012 s nabídka-
mi 9 uchazeãÛ a následném hodnocení na-
bídek v souladu se zákonem ã.137/2006 Sb.
o vefiejn˘ch zakázkách. Pan Hucek podotkl,
Ïe se ví, Ïe vyhraje Stenbus a místostarost-
ka jen zkonstatovala, Ïe soutûÏ probíhá
podle zákona a mÛÏe se stát, Ïe firma Sten-
bus pfiedloÏí nejlep‰í nabídku a vyhraje; po-
dobnû jako dal‰ích 8 uchazeãÛ.

2. na platnost smluv, doporuãen˘ch k podpi-
su na mimofiádn˘ch ZO – starostka fiekla,
Ïe ze strany obce je v‰e v pofiádku. P. Hu-
cek to opût zpochybnil a starostka mu do-
poruãila fie‰it tento problém právní cestou.

3. na platnost smlouvy s nov˘m provozova-
telem vodovodu a kanalizace VHS Bene-

‰ov – pr˘ byla podepsána na mimofiádném
zasedání ZO. Starostka fiekla, Ïe byla po-
depsána po povûfiení podpisem na fiádném
zasedání ZO. 
Dále byl vznesen dotaz na úãetní vypofiá-

dání majetku ve správû JSDHO – místostaro-
stka obce informovala, Ïe doposud nepfii‰lo
vyjádfiení o zru‰ení této jednotky ze HSZ
Stfiedoãeského kraje. Po potvrzení zru‰ení bu-
de majetek úãetnû dofie‰en.

DNE 4. 9. 2012
� Zastupitelstvo obce rozhodlo, Ïe obec

Pfiezletice v souladu s §6, odst. 2 zákona ã.
183/2006 Sb., v platném znûní (stavební zá-
kon) pofiídí územní studii (§ 30 stavebního zá-
kona), vypl˘vající z platného územního plánu
Pfiezletic pro lokalitu G „Pod BaÏantnicí“.

� Zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavfie-
ním mandátní smlouvy na pofiízení územní
studie s paní Ing. Renatou Perglerovou, která
pro v˘kon pofiizovatelsk˘ch ãinností splÀuje
kvalifikaãní poÏadavky podle § 24, odst. (1)
stavebního zákona a ukládá starostce obce
uzavfiít s paní Ing. Perglerovou pfiíslu‰nou
mandátní smlouvu.

� Zastupitelstvo obce projednalo zadání
Územní studie lokality G z hlediska obsahu,
rozsahu, cíle a úãelu a doporuãilo pofiizovate-
li zadat zpracování v˘‰e uvedené územní stu-
die podle tohoto zadání kvalifikované osobû.

� Pfied schválením územní studie lokality
G bude svolána neformální schÛzka pro zá-
jemce (uvedené na pfiedaném seznamu) o pro-
blematiku uvedené lokality.

� ZO souhlasilo s uzavfiením Rámcové
smlouvy s firmou OBADI s.r.o. a povûfiilo
starostku obce k podpisu této smlouvy.

� ZO povûfiilo starostku pfiípravou a pod-
pisem smlouvy s firmou ZEPRIS s.r.o. na re-
alizaci tlakové kanalizace v ul. Jilmová a ul.
Pod Hájem. 

� ZO povûfiilo starostku podpisem Smlouvy
o dílo 241/2012, Smlouvy o pfievzetí ãásti po-
vinností ze smlouvy a Dodatek ã. 4 k Rámco-
vé smlouvû ze dne 11.6.2008 s firmou Benuga.

� ZO souhlasilo s uzavfiením smlouvy o zfií-
zení vûcného bfiemene (elektropfiípojka k RD)
a povûfiilo starostku obce k jejímu podpisu.

� Místostarostka obce seznámila ZO se
zprávou o ãinnosti Obecní policie Koleã za
06/2012. ZO vzalo tuto informaci na vûdomí. 

� ZO zhodnotilo, Ïe nabídka o pronájem
ãásti pozemku p.ã. 529/1 nesplnila poÏadova-
né náleÏitosti a projednávan˘ bod programu je
nehlasovateln˘. 

� ZO souhlasilo s vyvû‰ením zámûrÛ da-
rování hmotného majetku v souladu s inven-
turami pfiedem urãenému zájemci (Sboru dob-
rovoln˘ch hasiãÛ Pfiezletice) a povûfiilo mí-
stostarostku obce k zaji‰tûní potfiebn˘ch práv-
ních krokÛ. ZO povûfiilo místostarostku obce
k dal‰ímu jednání se SDH Pfiezletice.

� ZO se usneslo vydat na základû §17
odst. 2 zákona ã. 185/2001 Sb. a v souladu
s §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI

Mikroregion Povodí
Mratínského potoka

Ačkoliv se někomu může opráv-
něně zdát, že k Mratínskému potoku
to máme tak trochu přes kopec, pře-
sto jsou i Přezletice členem svazku
obcí z tohoto povodí. Vždyť Veleň
a Brázdim jsou doslova za rohem
a myslím si, že mnoho Přezleťáků je
s občany okolních obcí v příbuzen-
ském vztahu. 

Prvotní smysl vzniku tohoto svazku
obcí bylo vzájemné jejich propojení
pomocí cyklotras, které by vznikly na
základě znalostí místních poměrů
okolo jednotlivých obcí a využily by
zejména původní polní cesty i jiné
komunikace než ty hlavní. Spoluprá-
ce všech obcí přinesla své ovoce
a tak je na webových stránkách sdru-
žení s názvem www.mratinsko.cz
umístěno mnoho tras pro cyklovýlety
v našem nejbližším okolí. Některé ob-
ce už teď dokonce zpracovaly i itine-
rář jednotlivých tras, a to včetně
označení náročnosti, počtu kilometrů
i výškového převýšení.

Doporučujeme zvláště rodičům
malých dětí navštívit výše uvedené
stránky a podívat se, kam by se dalo
s dětmi bezpečně dojet při kratším
i delším výletě na kole. A rozkliknete-
li si jednotlivé obce na trase, dozvíte
i spoustu zajímavostí a tipů na to, co
se dá u „sousedů“ navštívit. LČ

Po pár letech fungování na‰í spoluprá-
ce s koleãskou obecní policií, která pro
nás alespoÀ ãásteãnû nahrazuje chybûjící
pfiezletickou, musíme konstatovat, Ïe je
tato spolupráce pfiínosem jak v prevenci
moÏn˘ch trestn˘ch ãinÛ na majetku na-
‰ich spoluobãanÛ (samozfiejmû krádeÏe
se vyskytují a vyskytovat asi i budou,
pfiesto nahodilá pfiítomnost policistÛ mÛ-
Ïe znesnadnit povedení krádeÏe), tak
i pfii zv˘‰ení bezpeãnosti automobilového
provozu zejména na Vinofiské ulici.

O to víc nás pfiekvapil dopis místos-
tarosty obce Koleã, kde nám sdûloval
stanovisko PâR DI Praha  venkov -
pana ing. Martina Kavky, Ïe s platnos-
tí od 1.10.2012 ru‰í svá rozhodnutí  t˘-

kající se stanoven˘ch úsekÛ pro mûfie-
ní rychlosti vozidel i v na‰í obci. Ve
spolupráci s panem místostarostou
jsme poÏádali PâR DI o zachování mû-
fiení rychlosti na Vinofiské, protoÏe je
to nejbliÏ‰í cesta do Vinofie jak pro dû-
ti do ‰koly, tak pro ostatní obãany, kte-
fií buì jdou touto ulicí na dal‰í autobus
do Prahy ãi tudy chodí k lékafiÛm, na
po‰tu a do obchodÛ. Vzhledem ke zvy-
‰ujícímu se poãtu nov˘ch obyvatel, ze-
jména pak rodin s mal˘mi dûtmi, je
chodník do Vinofie velice frekventova-
n˘ a obec se snaÏí i nepravideln˘m mû-
fiením rychlosti donutit neukáznûné fii-
diãe sundat nohu z plynu. Doufejme, Ïe
na‰í Ïádosti bude vyhovûno.

STATISTIKA ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE KOLEČ
Přestupek květen červen červenec
Nedovolené stání vozidla
na pozem. komunikaci 4 4 3

Nedovolené vjezdy do míst,
kam je to zakázáno 8 5 7

Překročení povolené rychlosti 12 11 9

Přestupky proti veřejnému pořádku 3 1 3

Kontrola osob 4 3 4

Obecní policie Koleã zasahuje



První letní zmínka o ·védsku by-
la v návrhu pana S. na pojmenování
potoka, tekoucího v lokalitû Pod za-
hrady, a návrh znûl ·védsk˘ potok.
Tento návrh se pak objevil v zápise
ze zasedání ZO ze dne 9.7.2012,
kde bylo zároveÀ zapsáno, Ïe se vy-
hla‰uje anketa na pojmenování do-
sud bezejmenného potoka. Anketa
byla vyhlá‰ena i v letním ãísle zpra-
vodaje a hned zkraje ãervence pfii‰el
první návrh na pojmenování (Vrbo-
v˘ potok – podle místa pramenÛ, tj. Vrbová
ulice) a zároveÀ dotaz na to, proã by se mûl
potok jmenovat ·védsk˘.

Spousta PfiezleÈákÛ si teì fiekne: No proto-
Ïe jsou Pfiezletice ·védsko! 

To sice v‰ichni vûdí, ale bûhem pár let, kdy
pfiipravuji zpravodaj a vlastnû i kroniku, jsem
se setkala minimálnû s dvûma názory, a to
dost rozliãn˘mi. První mûl souvislost
s poãasím, respektive zimou jako ve
·védsku. To tedy tvrdí spí‰e nûktefií pfie-
spolní z blízkého okolí, ale vzhledem
k tomu, Ïe v dolní ãásti obce je vÏdycky
daleko vût‰í zima neÏ v horní a hlásí-li te-
levizní rosniãky pfiízemní mrazíky, tak na
dnû Velikého rybníka vÏdycky jsou, asi
na té zimû nûco pravdy bude.

Druh˘ názor, a asi ten nejsprávnûj‰í, má
souvislost s hokejem, kte-
r˘ se v Pfiezleticích hrával
na hodnû dobré úrovni aÏ
do poloviny 60.let minu-
lého století; no bodejÈ ne,
kdyÏ kluci váleli jako
·védi, zvlá‰tû pfiezletick˘
Tumba Johansson (Mirek
Chrpa – viz prosincové
ãíslo Obecního zpravoda-
je z roku 2010 v ãlánku
Na pivu se ‚·védy‘). Ho-
kejové manãafty z okol-
ních vesnic také pr˘ mûly
pojmenování po svûto-
v˘ch t˘mech, Vinofi‰tí
mûli b˘t Rusáci. To
ov‰em vinofi‰tí popírají,
no posuìte sami: srpnové ãtvrteãní odpoledne
jsem se setkala ve vinofiské cukrárnû s jedním
hokejistou (nemohu jmenovat, slíbila jsem, Ïe
budu o jeho mlsání mlãet jako hrob), kter˘
rozhodnû neví, Ïe by si vinofisk˘ t˘m fiíkal
Rusko a ani to nesly‰el. Ale Ïe jsou Pfiezleti-
ce ·védsko, to samozfiejmû ví. Ale proã, tak
to uÏ zase pr˘ neví. Tu vstoupil do cukrárny
dal‰í sportovec, pro zmûnu fotbalista-nohej-
balista (ten nemlsal, ale pfii‰el pro mlsání pro
svou Ïenu), ale ani on nevûdûl dÛvod názvu

·védsko. KdyÏ tu najednou se ozval z útrob
cukrárny hlas: ProtoÏe Pfiezletice jsou od Vi-
nofie na sever, takÏe jsou to prostû ·védi, pra-
vil pan Marcipánka Semeck˘. A mezi cukrá-
fii se rozproudila debata o tom, Ïe kdyÏ byla
Vinofi i Pfiezletice je‰tû souãástí okresu Praha
– Sever (pozdûji se okres zmûnil na Praha
– v˘chod), tak prostû byly Pfiezletice sever-
nûji neÏ Vinofi, takÏe to bylo severské ·véd-

sko. Toliko názor ro-
dil˘ch VinofiákÛ.

Tak to máme do
tfietice sice v‰eho
dobrého, ale názory
jsou tak nûjak od zdi
ke zdi. Zatím posled-
ní pokus o dopátrání

se jednoznaãné odpovûdi jsem chtûla uãinit na
7.roãníku nohejbalového turnaje SWEDEN
CUP. UÏ jen ten název mû svádûl k tomu, Ïe
mám koneãnû trumf! Nemûla. Ani fieditel tur-
naje Jirka Krejãoves mi (a potaÏmo i vám) ne-
dokázal podat definitivní vysvûtlení: „Pfiezle-
tice byly odjakÏiva ·védsko, proto jsem tur-
naj nazval SWEDEN CUP“.  

A uÏ máme ãtyfii názory. Jako pát˘ bych si
dovolila zmínit fakt, Ïe 13.února 2003 byl
pfiedsedou Poslanecké snûmovny Pfiezleticím

udûlen znak obce. Vidíte ho pfied sebou, Ïe?
A vidíte ty barvy? Modrá a Ïlutá, prostû bar-
vy ·védska jako vy‰ité.

BohuÏel Zpravodaj je ãernobíl˘, takÏe pro
upfiesnûní - Hrot loveckého o‰tûpu má oporu
v erbu Hradeck˘ch z Pfiezletic. Modr˘ hrot ve
zlatém poli barevnû odpovídá jejich modro-
zlatû polcenému ‰títu. Jedná se o druh˘ z dvo-
jice rodÛ psan˘ch s pfiídomkem z Pfiezletic.

Zlat˘ klas (na modrém pozadí) je inspi-
rován tradicí místního podání, Ïe nedalek˘
Zlat˘ kopec má pojmenování odvozené od
zlaté p‰enice díky úrodnosti zdej‰ích polí.
(tolik vysvûtlení autora návrhu znaku Stani-
slava Kasíka z Heraldické kanceláfie Daup-
hin v Roudnici nad Labem)

Hradeãtí z Pfiezletic vlastnili Pfiezletice
v 16.století, respektive v jeho první polovi-
nû. O pár desítek let pozdûji v roce 1618
vypukla tfiicetiletá válka a jedna z jejích
posledních bitev byla ta se ·védy na Kar-
lovû mostû (jak jistû v‰ichni znáte z hodin
dûjepravy ãi náv‰tûvy petfiínského bludi‰tû).
Jak by to tenkrát s Prahou dopadlo, kdy-
by nebyl podepsán v fiíjnu vestfálsk˘ mír,
to si radûji nebudeme pfiedstavovat; dÛle-
Ïité je, Ïe tfiicetiletá válka skonãila a ‰véd-
ské vojsko táhlo z Prahy domÛ, do ·véd-
ska. A kde leÏí ·védsko smûrem od Prahy?
Na sever. A kde leÏí Pfiezletice? Tak nûjak
tro‰ku na trase. TakÏe je úplnû moÏné, Ïe
i pfies na‰i Dolní náves nûjací ·védi sku-
teãnû táhli a kdoví, zda se tu s nûk˘m ne-
poprali . Lâ

Léto byla zase tro‰ku bláznivé,
kdy v ãervenci teploty kolem
40°C vystfiídaly dny o 20 stupÀÛ
chladnûj‰í a v srpnu jsme si to
zopakovali. Teplé dny byly letos
pfiímo bájeãné pro rajãata, která
jsme mohli o prázdninách sklízet
pln˘mi hrstmi. Nûkdy to uÏ sko-
ro lezlo krkem. Aãkoliv i okur-
kám se v jejich sezónû dafiilo,
pfiesto bych leto‰ní prázdninov˘
klid nazvala s klidn˘m svûdomím
„rajãatovou sezónou“ .

Horko, zima, horko, zima se ale
vÛbec nelíbilo kvûtinám v truhlí-
cích na‰ich rozkvetl˘ch oken, bal-
konÛ, teras i tfieba dvefií – chudin-
ky kytiãky splihle visely a Ïíznivû
lapaly po dechu. Pfiesto jsme i le-
tos na‰li v˘herce na‰í velké letní
soutûÏe – viz ve zpravodaji dále.

V pátek 24.srpna se ve Ctûnickém zámku
konala tisková konference k zahájení v˘stavy
v prostorách zámku s názvem „Veãerníãek
Chaloupka na vr‰ku a jiné pohádky z ateliéru
·árky Váchové“. Byla to první akce pofiádaná
nov˘m vlastníkem Ctûnického zámku, kter˘m
se po více neÏ roãním uzavfiení celého zá-
meckého areálu stalo Muzeum hlavního mûs-
ta Prahy. V nedûli 2.záfií se zde slavily doÏín-
ky, které zahájily cyklus pofiadÛ pfiedstavují-
cích lidové tradice, fiemesla, zvyky i pochout-
ky z dob minul˘ch a tomuto tématu by mûl
b˘t cel˘ areál pfiizpÛsoben. ZároveÀ Muzeum
hl.mûsta Prahy plánuje v jednotliv˘ch ãástech
zámeckého areálu pofiádat krátkodobûj‰í v˘-
stavy; nyní probíhá v˘stava „Svûtové dûdictví
v hloubkách zemû a zpfiístupnûné jeskynû
âeské republiky“, která je vyvrcholením celo-
roãní kampanû Ministerstva Ïivotního prostfie-
dí „Dny jeskyní v Praze“. Více informací
o programu ve Ctûnickém zámku najdete na
www.muzeumprahy.cz.

3.záfií zaãal ‰kolní rok, ale tuto „neradost-
nou“ událost zpestfiily dûtem pouÈové atrakce,
které od stfiedy lákaly vesel˘mi písniãkami na
stfielnici, fietízkáã, houpaãky i obfií skluzavku.
A coÏe se u nás dálo? No pfiece druhou záfii-
jovou nedûli se u nás slaví POSVÍCENÍ.

V sobotu odpoledne vyrostly na pro-
stranství horní návsi u KfienÛ pod rukama
pracovníkÛ technick˘ch sluÏeb obce a zá-
stupcÛ SdruÏení dobrovoln˘ch hasiãÛ dva

stany. Jeden byl
postaven pro obãerstvení
v podobû burãáku, hrozno-
vé ‰Èávy i vína rÛzn˘ch roã-
níkÛ, druh˘ stan byl pfiipra-
ven pro posezení ve stínu

pfii posvícensk˘ch koláãcích, kávû a posle-
chu písniãek v podání ·palíãku Praha.

Ve 14 hodin se nejprve konalo malé zasta-
vení u kapliãky Panny Marie s faráfiem vinofi-
ského kostela Pavlem Janãíkem. Ve tfii hodi-
ny paní Hanzlíková pfiiví-
tala v‰echny na „na‰em
posvícení“ a zároveÀ
s paní starostkou podûko-
vali v‰em tûm, kdo se na
pfiípravû celé akce podíle-
li. Od 15 hodin byl pfii-
praven jiÏ tradiãní posví-
censk˘ program – k bá-
jeãn˘m koláãkÛm a kávû
hrál veselé lidové písniã-
ky Západních âech ná‰
star˘ znám˘ ·palíãek Pra-
ha. Mnoho pfiítomn˘ch
dospûl˘ch se pfiidalo ke
zpûvu tûch nejznámûj-
‰ích, zatímco ti nejmen‰í
doprovodili beze studu
sv˘mi taneãními kreace-
mi mnoho a mnoho písni-
ãek. ZáÏitkem pro nû,
vlastnû spí‰e pro rodiãe
i prarodiãe, bylo, kdyÏ je
profesionální taneãníci
vzali mezi sebe do kola.
V pauzách mezi jednotli-
v˘mi ãástmi vystoupení

se dûti s rodiãi pfiesunuli na
druhou ãást návsi, aby si
uÏili toho pravého pouÈo-
vého veselí. Malí i velcí
stfiíleli na papírové rÛÏe
nebo sestfielovali kovo-
vé váleãky, aby si pak
za povedenou trefu
vybrali zaslouÏenou
odmûnu. Dûti si roz-
hodnû nenechaly

ujít „nesmrtelné“ lodiãky
houpaãek a ty vût‰í zkou‰ely, jestli se

letos dokáÏí vyhoupnout je‰tû v˘‰ neÏ loni.
A fietízkov˘ kolotoã se toãil a toãil a radostn˘
pokfiik dûtí dával najevo, Ïe jim se hlava na
rozdíl od rodiãÛ rozhodnû nezatoãila. Kdo se
nebál v˘‰ek, mohl si vy‰plhat na velkou gu-
movou klouzaãku a spustit se z ní prudce do-
lÛ; nûktefií se ale radûji vrátili po lanû dolÛ.

Po dvou hodinách lidov˘ch písní ohlásila
paní Hanzlíková „zlat˘ hfieb programu“, ko-
neãnû muzikanti zahráli Pfiezletick˘ pochod,
kter˘ sloÏil pfiezletick˘ skladatel Josef Huliã-
ka pro svou milou uÏ v roce 1945; zároveÀ
pozvala pana Huliãku mezi muzikanty, aby si

s nimi buì jen zazpíval a nebo
i oddirigoval svou skladbu, ten-
tokrát zvlá‰È upravenou pro ·pa-
líãek. Za velkého potlesku si
pan Huliãka svou píseÀ zazpíval
– viz titulní strana.

A pilo se i pivo, dokonce fie-
zané a kdo chtûl zmûnit hudební
Ïánr, mohl zajít do Hospody Na
námûstí, kde pan Zahradníãek
mlad‰í na své klávesy hrál neu-
vûfiitelné pecky, a to vãetnû To-
má‰e Kluse a jeho aktuální pís-
niãky „Za co, Pane BoÏe, za
co“. A hrál pak k tanci aÏ do
skoro pozdního veãera; nûkte-
r˘m taneãnicím byl parket sakra
mal˘, ostatnû posuìte sami, jen
omluvte sníÏenou kvalitu foto-
grafie . 

Odpoledne se ch˘lilo ke konci
a i kachniãka se zelím a knedlíã-
kem se z Ïaludku vytratila a tak
pfii‰la jistû vhod opeãená klobása
v restauraci Na statku, která byla
takovou pûknou teãkou za tím
na‰ím programem. Lâ
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— — CO SE U NÁS UDÁLO — —

Dobyli ·védové Pfiezletice
aneb byla bitva ·védÛ

na pfiezletické návsi?

Co je to za otázku?
Nûkdo moÏná nahradí slo-

vo otázka slovem jin˘m zaãí-
najícím tfieba na písmeno B,
ale kaÏdopádnû jméno ·védsko

se objevuje v letním ãase
v Pfiezleticích pomûr-

nû ãasto.



Komise nakonec vybrala vítûze a vûfite ãi
nevûfite, v˘herci obou soutûÏí byli shodní
s vítûzi internetové ankety. Nekorunovanou
královnou 5.roãníku rozkvetl˘ch oken, dve-
fií i schodÛ se stala Milu‰ka Kubelková
z VeleÀské ulice, která soutûÏ o nejrozkvet-
lej‰í okno vyhrála jiÏ potfietí! Jednou získa-
la cenu i za nejrozkvetlej‰í pfiedzahrádku,
takÏe uznejte sami, Ïe se královnou stala po
právu. Vzhledem k tomu, Ïe kaÏd˘ rok nás
pfii vjezdu od severu do obce vítají kaskády
fialov˘ch petúnií a vítaly nás i pfied soutûÏí
a jistû budou i dal‰í roky, rozhodla se hod-
notící komise udûlit paní Kubelkové zvlá‰t-
ní cenu, tzv. Kvûtinovou rentu. A protoÏe
se fiíká „tfiikrát a dost“, budeme se uÏ pfií‰tí
rok petúniemi jen kochat a rozkvetlá okna
z ãísla popisného 228 uÏ nebudou zafiazena
do na‰í letní soutûÏe.

„AÈ také vyhraje nûkdo jin˘“, fiekla
skromnû paní Kubelková, kdyÏ jsme jí letos
byly pfiedávat pamûtní list a finanãní odmû-
nu pro vítûze. „Já si ty petúnky pûstuju
hlavnû pro svou radost, ale lhala bych, Ïe
mû v˘hra nepotû‰ila. ¤eknu vám, Ïe to le-
tos byla honiãka ty truhlíky a kvûtináãe vÛ-
bec osázet. KdyÏ se mûly kupovat sazenice,
byla jsem po operaci achilovky a mûla ne-
chodící sádru. ZpÛsobily jsme s Verunkou
pûkné pozdviÏení v obchodû, protoÏe jsem
si pÛjãila invalidní vozík, Verunka se mnou
jezdila jako s nákupním ko‰íkem mezi re-
gály a takhle jsme letos tûch 120 sazenic
nakoupily.“ Veronika se pfii vzpomínání
své maminky upfiímnû smála. Samozfiejmû
kromû smíchu pfiiloÏila i ona ruku k dílu
a pravideln˘m odstraÀováním uschl˘ch
kvûtÛ pomáhala nejen doma, ale i u babiã-
ky (vedlej‰í domek, jehoÏ okna rozkvetla
krvavû rud˘mi petúniemi – pozn.red.). Je‰-
tû chvíli jsme si uÏívaly u KubelkÛ chvíli
pohody na rozkvetlé terase, snûdly skoro
v‰echny ãesnekové jednohubky, oÀuchÀaly
se s obûma pejsky (zlat˘ retrívr a jork‰ír)
a vyrazily s druhou cenou na opaãn˘ konec

obce, dolÛ na Zlat˘ kopec (kdo pfii‰el na to,
mít kopec v ìolíku, hm, hm,hm).

Paní Andrea Ledvinová bydlí s manÏelem
a pfied‰kolákem Adamem v ulici Pod Zahra-
dy a ve srovnání s paní Kubelkovou má za-
hrádku, Ïe se na ní v‰ichni tfii sotva otoãí,
o pfiedzahrádce ani nemluvû. Pfiesto dokázala
z tohoto minima vytvofiit opravdu krásnou

kombinaci skvûle rozkvetlého ok-
na s do rÛÏovoÏlutofialova ladûn˘-
mi „miliony zvonkÛ“ na pozadí
malilinké pfiedzahrádky se stále
zelen˘mi rostlinami; v‰ak také na
internetu získala suverénnû nejvût-
‰í poãet hlasÛ (45 pro pfiedzahrád-
ku paní Ledvinová a o 13 hlasÛ
pokofiila pfiedzahrádku hospody
Na námûstí, která skonãila na
skvûlém druhém místû). 

Paní starostka pfiedala Pamûtní list i fi-
nanãní odmûnu na malé zahrádce, ãemuÏ
zvûdavû pfiihlíÏelo ‰tûnû maìarského ohafie
ze sousední zahrádky. MoÏná, Ïe vyhlíÏelo
pravidelného náv‰tûvníka zahrádky rodiny
LedvinÛ, zrzavého kocoura Pepu, pro které-
ho je v rohu pfiipravena mistiãka na Ïrádlo.
V‰ak se také Pepa na nás pfii‰el podívat
a byl docela pfiekvapen˘, Ïe vidí svoji pa-
niãku paní starostku. To víte, kocour, ten je
v‰ude doma, staãí skoãit pfies plot, potok
a dal‰í plot… a kdo z vás vidûl Shreka, ten

si jistû vybaví ty upfiené oãi kocoura v bo-
tách, kter˘m prostû nejde odolat, a tak je
Pepa vlastnû v‰ude zdej‰í .

Ale nejsme tady kvÛli kocourovi, ale
kvÛli rozkvetlé pfiedzahrádce. Paní Ledvi-
nová v˘hru v konkurenci v‰ech kvûty pfie-
tékajícími záhonky vÛbec neãekala a byla
vítûzstvím ve 4.roãníku na‰í soutûÏe lehce,
ale mile pfiekvapena. Pfiistûhovali se do Pfie-
zletic teprve pfied pár lety, a to doslova,
z opaãného konce Prahy z Vokovic. Téma-
ticky vlastnû Zlat˘m kopcem zvolili podob-
né místo, protoÏe ve Vokovicích tûsnû sou-
sedili s dal‰í ãástí Prahy 6, a to âerven˘m
vrchem. „Maminka bydlí v LetÀanech, tak-
Ïe jsme hledali nové bydlení spí‰ na tomto
konci Prahy a nabídka bydlení na Zlatém
kopci vypadala lákavû“, dozvûdûly jsme se
bûhem krátké náv‰tûvy u LedvinÛ. Inu Pfie-
zletice (o tom jak jsou a hlavnû byly krás-
né uÏ v roce 1946 více v rubrice Co se
u nás událo). Nejen hezké místo k bydlení,
ale i fakt, Ïe Adam má babiãku vlastnû jen
pfies pole doslova za humny, to jistû ocení
nejedna rodina s mal˘m dítûtem, zvlá‰tû
chodí-li oba rodiãe do práce. 

Louãíme se pfied domem. Staãí mal˘ po-
hled k sousedÛm blízk˘m i tûm vzdálenûj-
‰ím a mÛÏeme za komisi Ïivotního prostfie-
dí konstatovat, Ïe pfií‰tí roãník Velké letní
soutûÏe bude hodnû napínav˘. Máme se ne-
jen na co tû‰it, ale jistû se budeme se mít pfii
procházce pfiezletick˘mi ulicemi hlavnû
i z ãeho tû‰it. 

V‰em zahradnicím a zahradníkÛm patfií
velk˘ dík za zkrá‰lování na‰í obce a za rok
s rozkvetl˘mi okny a pfiedzahrádkami na
shledanou. Lâ
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— HISTORICKÉ DR(O)BEČKY —

BodejÈ ne, jsme pfieci v Pfiezleticích, které
jsou od Jen‰tejna coby kamenem dohodil
a mnozí starousedlíci si tfieba vybaví i tváfi.
Tváfi léãitele a bylinkáfie, ke kterému chodili na
radu ohlednû svého zdraví lidé nejen z blízkého
okolí, ale tfieba i ze zemû „za velkou louÏí“.
O tehdej‰ích vládcích z Hradu nemluvû.

Prvnû jsem jméno léãitele Mikolá‰ka zasle-
chla pfii povídání s pfiezletick˘mi hokejisty,
ktefií mûli v osobû bylinkáfie sponzora vybu-
dování mantinelÛ i elek-
trického osvûtlení klu-
zi‰tû ãi sv˘ch prvních
dresÛ. Podruhé jsem se
s tímto jménem setkala
v dobov˘ch ãasopisech,
které mi pravidelnû nosí úÏasn˘ pan Krau-
mann, a to vãetnû novin z let padesát˘ch, ve
kter˘ch byl zmínûn rozsudek okresního trest-
ního lidového soudu v Brand˘se nad Labem
nad „zázraãn˘m doktorem“, kter˘ „si udûlal
z míchání bezcenn˘ch drog miliónov˘ k‰eft“
(citace z novin).

Kdo vlastnû byl Jan Mikolá‰ek, úfiednû
zkou‰en˘ lékafi, bylinkáfi, jak znûla jeho ofici-
ální vizitka? Snad zlodûj a podvodník, kter˘
se obohacoval na úkor pracujícího lidu, a ne-
bo to byl ãlovûk, kter˘ svÛj Ïivot zasvûtil lé-
ãiv˘m bylinám a diagnostice chorob?

VraÈme se v ãase aÏ do roku 1889 do Ro-
kycan, kde se 7.dubna Jan narodil jako sedmé
dítû ze tfiinácti. Jako jedin˘ podûdil po svém
otci i dûdovi lásku k zahradniãení; uÏ tehdy
ho zvlá‰tním zpÛsobem pfiitahuje jeden druh
rostlin – léãivé bylinky. Pfii svém zamûstnání
v rakouském Himbergu v zámecké zahradû
u arciknûÏny Wurmbrand Stupachové a arci-
vévody Reinera se mu stalo osudov˘m setká-
ní s cikánkou, která mu pfii hádání z ruky
pfiedpovûdûla, Ïe „bude léãit lidi pfiírodou“.
Pozdûji, kdyÏ pracoval ve Vídni, setkal se se
svûtoznám˘m lékafiem Zeilesem, kter˘ v Mi-
kolá‰kovi rozpoznal velké nadání a cit pro lé-
ãitelství. UÏ v té dobû pochopil, Ïe to nejsou
jenom bylinky, které dokáÏí pomoci lidem
v uzdravení, ale neménû dÛleÏitá je jejich ví-
ra v uzdravení. Tato my‰lenka, Ïe „Pfiíroda
prostfiednictvím léãiv˘ch bylin dokáÏe dûlat
zázraky, ale to je jen polovina léãení. Druhou
polovinou je víra v uzdravení“ byla v podsta-
tû základem jeho léãitelsk˘ch úspûchÛ. 

Po 1.svûtové válce se vrátil do rodn˘ch Ro-
kycan, kde se setkal s léãitelkou Mühlbache-
rovou, která diagnostikovala choroby lidí
pouh˘m prohlíÏením lahviãky moãe proti roz-
svícené lampû. I ona v nûm rozpoznala nadá-
ní pro léãitelství a trpûlivû mu vysvûtlovala,
jak ze skleniãky s moãí rozpozná nemocné
plíce, Ïaludek, Ïluãník ãi dûlohu a mûch˘fi. 

Zní to jako pohádka, ale je fakt, Ïe sv˘m
stanovením diagnózy z pouhé lahviãky moãe
a následnému pfiedepsání bylinné kÛry pomo-
hl fiadû lidí, a to i velmi v˘znaãn˘ch (T.G.Ma-
saryk, H.Bene‰ová, Sa‰a Ra‰ilov, O.Scheinpf-
lugová, Max ·vabinsk˘, A.Zápotock˘).  „Ví-
ra tvá tû uzdraví“ bude skuteãnû asi tím nej-
dÛleÏitûj‰ím prvkem ve vztahu léãitel –
pacient. Hodnû z nás, vychovan˘ch v materi-
alismu, se ãasto v tûÏk˘ch Ïivotních situacích
obrací k „nûãemu mezi nebem a zemí“ a pro-
sí o pomoc. U Jana Mikolá‰ka se té pomoci
lidem dostalo velmi ãasto a jestli tomu po-
mohly „zázraãné schopnosti“ léãitele ãi mno-
haletá praxe a pozorné v‰ímání si lidí, to dnes
uÏ tûÏko posoudíme. Samozfiejmû nemÛÏeme
ani pominout to, Ïe nemûl jen obdivovatele,
ale setkával se i se závistí – mûl prostû víc neÏ
ostatní, coÏ bylo mnoh˘m trnem v oku.

Léãitelství i diagnostiku bral Jan Mikolá-
‰ek jako své Ïivotní poslání a nelze mu asi za-
zlívat, Ïe byl nucen léãit i kapacity nûmecké-
ho gestapa. Odmítl-li by, kdoví, jak by s ním
nacisté naloÏili. Po válce strávil nûjak˘ ãas ve
sbûrném tábofie pro odsunuté, kam se dostal
po zatãení revoluãními gardami. Teprve na
zásah A.Zápotockého, kterému zachránil no-
hu pfied amputací, se mohl vrátit zpût do Hra-
deãna, kde do té doby Ïil. 

Po válce chtûl zmûnit prostfiedí a na‰el si
pozemek v Jen‰tejnû, kde postavil svou vilu.
Ordinoval zde 12 let a skoro kaÏd˘ den pfiijí-
mal nûco mezi 150 – 200 pacientÛ. Tak
ohromné ãíslo si dnes ani snad nedovede-
me pfiedstavit; mít pofiadové ãíslo tfieba
198 znamenalo strávit cel˘ den v Jen‰tejnû.
Ale na druhou stranu sem pacienty nikdo
jezdit nenutil, Ïe? A Ïe pfiijíÏdûli z hodnû
velké dálky, aby si „vyãekali“ svou náv‰tûvu
u léãitele, kter˘ byl pro mnohé jednou z po-
sledních moÏností jak léãit svou nemoc. 

A pfii‰la léta padesátá… Po smrti A. Zápo-
tockého, kter˘ nad Mikolá‰kem drÏel ochran-

nou ruku, vyrazili rudí krvelaãní psi
po stopû rozsáhlého majetku Jana
Mikolá‰ka a hledali záminku, jak se
dostat vyhlá‰enému léãiteli na kobyl-
ku. Tehdej‰í lékafiské kruhy ho od-
mítaly a povaÏovaly za ‰arlatána, coÏ
vládnoucí tfiídû nahrávalo do karet.
PfiestoÏe si Mikolá‰ek za svou dia-
gnostiku neúãtoval Ïádn˘ poplatek,
smûsi pfiedepsan˘ch bylin uÏ pocho-
pitelnû zdarma nebyly. Aãkoliv z to-
hoto prodeje platil danû, bylo to prá-
vû obvinûní z daÀového úniku, které
ho v roce 1959 pfiivedlo pfied jiÏ zmi-
Àovan˘ soud. UvefiejÀované populis-
tické ãlánky v novinách, kde si pra-
cující lid stûÏoval na chování léãite-
le, kter˘ „fu‰uje“ do ãinnosti socia-
listického farmaceutického prÛmyslu
a socialistického bezplatného zdra-
votnictví, byly jedním z hfiebíãkÛ do
rakve léãitelské ãinnosti Jana Miko-
lá‰ka. Rozsudek znûl jednoznaãnû –

5 let vûzení a pro-
padnutí ve‰kerého
majetku ve prospûch
socialistického státu.  

Po návratu z vûze-
ní v roce 1963 se od-

stûhoval ke svému pfiíteli MUDr. Urbánkovi
do Prahy a k léãitelství se aÏ do své smrti
v roce 1973 nevrátil.

A tak nám dnes zÛstávají jen vzpomínky na
ãlovûka, kter˘ byl moÏná oznaãován za ‰arla-
tána a podvodníka na jedné stranû, na té dru-
hé byl vyná‰en do nebe za svou pomoc, kdyÏ
v‰echny moÏnosti socialistického zdravotnic-
tví selhaly. Ale co jeho pfiínos místním lidem,
tfieba v podobû zájemcÛ o ubytování ãi o jíd-
lo v dobû ãekání? A co jeho finanãní pfiíspûv-
ky tfieba jiÏ zmiÀovan˘m pfiezletick˘m hoke-
jistÛm a nebo pfiíspûvek na obecní kanalizaci
v Jen‰tejnû a mnoho kulturních i sportovních
akcí? TakÏe kde je ta pravá pravda? 

Správnou odpovûì bychom mûli hledat
hlavnû u tûch, kter˘m pomohl svou diagnosti-
kou (z pouhé lahviãky moãe!) a smûsí léãi-
v˘ch bylin prodlouÏit jejich Ïivot. Nebylo jich
zrovna málo – „KdyÏ jenom skromnû odha-
duji, Ïe jsem alespoÀ jednomu ãlovûku ze sta
prodlouÏil Ïivot o 1 rok, pak mnû vychází, Ïe
jsem zachránil pro tuto krásnou zemi 40 000
let Ïivota a jsem ‰Èasten, protoÏe vím, Ïe jsem
Ïil sice odli‰n˘, ale uÏiteãn˘ Ïivot“ cituje slo-
va léãitele Václav Kovanda ve svém ãlánku
„Zázraãn˘ léãitel Jan Mikolá‰ek“. 

Lâ s pouÏitím
materiálÛ z ãlánkÛ Václava Kovandy
a Pavla Chobotského

Zázraãn˘ léãitel Jan Mikolá‰ek

Jméno Jan Mikolášek z Jen-
štejna se určitě nebude objevo-
vat v učebnicích dějepisu, ačko-
liv zní velmi vznešeně a mnozí si
při jeho vyslovení představují
nějakého šlechtice (třeba ze 14.
století Jana z Jenštejna). Tak to
rozhodně není, ačkoliv měl se
šlechtou v padesátých letech
dost společný osud. Že vám to
jméno něco vzdáleně říká?

Velká letní
soutûÏ 2012
je minulostí

To to uteklo, skoro jako voda. Ta z nebe ale díky tropickým dnům letošním rozkvetlým truhlíkům
moc nepřála, takže zalévání konvemi či hadicemi se stalo prubířským kamenem pro přežití rozk-
vetlé krásy. Ale podařilo se a v naší letní soutěži o nejrozkvetlejší okno a předzahrádku se o pr-
venství utkaly skutečně nádherné květinové kombinace. Nebylo úplně jednoduché najít vítěze a po-
rovnat třeba malé okno s bohatou květinovou výzdobou se sem tam umístěným květináčem okolo
velké terasy; leckdy to vypadalo, že porovnáváme místo muškátů a petúnií jablka s hruškami. 



To šli takhle jednou dva na ryby do
našeho rybníka a místo ryby se na
háčku objevila želva. Komupak asi
frnkla tentokrát? Po krátké rekonva-
lescenci ve vaničce, kde si milá želva
zklidnila krk poškrábaný od háčku,
byla odejita k místnímu chovateli. 

O tuhle fotku jsem vás prostě ne-
mohla ochudit! Díky ing. Neuman-
novi, který byl při příletu olympioni-
ků na kbelském letišti, můžeme vi-
dět přivítání zlaté medailistky se vší
parádou. Však se prý Bára na svého
psa těšila úplně ze všeho nejvíc.

Kachnička pokaždé jinak
aneb naplněný osud uprchlíka
(viz minulé číslo) 

To se to ale pěkně u Šillerů v neděli
2.září sešlo! Bronzové cinkání znělo
pomalu jako zvony. Zatímco synové
Kuba a Vojta získali bronz (pohár) za
třetí místo ve Sweden Cupu, máma
Renata bronz (medaili) vybojovala
v 0. Přezletické trefě do černého.
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Zde je „Přezletický po-
chod“ pana Huličky v úpra-
vě pro Špalíček Praha; kdo
si chce na příštím posvíce-
ní pochod zazpívat, nechť
se má z čeho učit slova.

Utíkej, Míšo, utíkej! A Míša utíkala, utí-
kala až si doběhla pro zlatou medaili. 

A prej že le-
tos nerostou!
A ani se ne-
musí chodit
do lesa, stačí
dát pozor při
čištění bot 

Tak jaká asi

bude letos

úroda? „Vypa-

dá to slibně“,

lze vyčíst z vý-

razu Míly

Hanzlíka.

Stolní Rulanda

chutnala

na hroznu

skvěle, děkuji,

tak teď bych

prosila ještě

ochutnat tu

tekutou . 

Milé děti, tak takhle nějak se narodili dva
kosí bratři, které znáte z Večerníčku. Star-
ší Josef „za osmnáct“ a mladší Václav
„bez dvou za dvacet“. “ V truhlíku s mátou,
který má pan Petr Kůs z ulice U Ctěnické-
ho potoka na okně, se na začátku červen-
ce usadili kosi, takže měl po celý měsíc
spolubydlící. Stačilo jen otevřít okno a no-
vou příhodu z Večerníčku s názvem „Jak
kluci přišli na svět“ sledovat.

Nahoře obrázek z 50.let, kdy č.p.28

„převzalo“ do své péče JZD.

Dole současný pohled na týž dvůr. Ra-

dost se posadit na verandu, viď, Evo?

PŘEZLETICE (a blízké okolí) V OBRAZECH
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Fotbal
V sobotu 14. ãervence tohoto roku se jako

tradiãnû uskuteãnil jiÏ XXVI. roãník „Memo-
riálu Milana Javornického“, tentokrát za
úãasti 10 muÏstev. T˘den pfied zaãátkem tur-
naje probûhlo rozlosování, které rozdûlilo
muÏstva do dvou skupin po 5 úãastnících. Ve
skupinû A se utkala muÏstva SK RSC P¤E-
ZLETICE, FC PÁJA VINO¤, HASIâI PRA-
HA, RFC M.O.R.D. a VINO¤. Ve skupinû
B pak muÏstva KUBELKOVI POVSTALCI,
HOSPODA „U KAâERA“, RADONICE,
PDP RADOTÍN a M-BUBO. KaÏdé z muÏ-
stev tedy ãekaly 4 zápasy ve skupinû a pak
pfiípadn˘ postup mezi 4 nejlep‰í (2 z kaÏdé
skupiny) a boj o poháry, pfiípadnû o celkové
vítûzství v tomto prestiÏním turnaji.

Po de‰Èov˘ch pfieháÀkách v prÛbûhu celé-
ho t˘dne se pfied zahájením turnaje v sobo-
tu 14. ãervence 2012 poãasí koneãnû
umoudfiilo a v‰e mohlo v 8.00 hodin ráno
zaãít. Bojovalo se urputnû o kaÏd˘ bod zís-
kan˘ ve skupinách a mezi 4 postupující se
nakonec dostala muÏstva FC PÁJA VINO¤
a RFC M.O.R.D. ze skupiny A a KUBEL-
KOVI POVSTALCI a RADONICE ze sku-
piny B. Domácímu muÏstvu SK RSC P¤E-
ZLETICE bohuÏel 2 v˘hry, 1 remíza
a 1 prohra s celkov˘m bodov˘m ziskem
5 bodÛ na k˘Ïen˘ postup nestaãily.

V následujících ãtvrtfinálov˘ch zápasech
si to pak mezi sebou rozdala muÏstva FC
PÁJA a POVSTALCI a dále pak RFC
M.O.R.D a RADONICE. PoraÏení z tûchto
zápasÛ FC PÁJA a RADONICE se utkali
o 3. místo a ‰Èastnûj‰ím byl nakonec po pe-
naltovém rozstfielu t˘m FC PÁJA VINO¤.
Na mladé muÏstvo RADONIC pak zÛstalo
nepopulární 4. místo, ale náladu jim urãitû
zlep‰il zisk trofeje pro nejlep‰ího stfielce tur-
naje, kterou získal Denis Tanco‰, jenÏ byl
zároveÀ nejmlad‰ím úãastníkem turnaje. Fi-
nále se tak stalo soubojem jiÏ ostfiílen˘ch fi-
nálov˘ch úãastníkÛ, kter˘mi byli KUBEL-
KOVI POVSTALCI a t˘m RFC M.O.R.D.
z Nehvizd, za které nastoupil i syn Milana
Javornického, na jehoÏ poãest se tento turnaj
pofiádá. Zápas byl aÏ do konce velmi vyrov-
nan˘, ale v nakonec se jiÏ po tfietí za sebou
radovali KUBELKOVI POVSTALCI, za
které nastoupili i nûktefií hráãi na‰í omladiny
úãastnící se za t˘m Pfiezletic Hanspaulské li-
gy malého fotbalu. Kromû zisku 2. místa se
nakonec muÏstvo z Nehvizd mÛÏe pochlubit
i ziskem trofeje pro nejlep‰ího brankáfie tur-
naje, kterou získal Martin Král.

Koneãné pfiedání cen kolem 18 hodiny
pak probûhlo tradiãnû v pfiátelském duchu
a ceny pro nejlep‰í t˘my i jednotlivce pfiedal
osobnû mlad‰í bratr zesnulého Milana Javor-
nického, Bohou‰. V‰e se nakonec uzavfielo
jako obvykle pohodov˘m posezením s ob-
ãerstvením a mÛÏeme se opût tû‰it na shle-
danou pfii pfií‰tím roãníku 2013.

Tomá‰ ¤íha – fieditel turnaje

V záfií zaãala jubilejní 80.sezóna Hans-
paulské ligy Podzim 2012. Do uzávûrky na-
‰eho zpravodaje stihli odehrát svÛj první zá-
pas ve veteránské lize fotbalisté SG Pfiezleti-
ce a je dost moÏné, Ïe by radûji hráli aÏ po
uzávûrce – prohra 0 : 5 se Starcema na chme-
lu a je‰tû na domácím hfii‰ti ve Kbelích není
zrovna ideálním vstupem do sezóny. I kdyÏ je
moÏné, Ïe na‰i borci zvolili taktiku „první
vyhrání z kapsy vyhání“ a v pfií‰tím zápase
s muÏstvem MSG téÏ ve Kbelích uÏ strhnou
v˘hru na svou stranu. DrÏíme palce. (tak bo-
huÏel na poslední chvíli jsem dostala neofici-
ální zprávu, Ïe ani druh˘ zápas neskonãil ví-
tûznû a t˘m SG Pfiezletice prohrál 5:7)

DruÏstvo mlad˘ch SK RSC Pfiezletice za-
ãíná první zápas teprve v sobotu 15.9. a hra-
jí doma (Kbely) s t˘mem Ross Crock. DrÏí-
me palce, aby „mladí“ vlétli do sezóny lépe
neÏ jejich kolegové z veteránské ligy a dou-
fejme, Ïe se nenechají pfii hfie rozhodit lehce
lechtiv˘m názvem klubu svého soupefie
a soustfiedí se skuteãnû jen na hru .

Jezdectví
Ve dnech 10. - 12. srpna se na kolbi‰ti

v Pt˘rovû nedaleko Mnichova Hradi‰tû konal
národní ‰ampionát ve skocích na koni kate-
gorií dûtí a mlad‰ích i star‰ích juniorÛ.
V druÏstvu Prahy pfiispûla v˘razn˘m dílem ke
zlaté medaili i Dagmar Neumannová na ko-
ni Batmann z Jezdecké spoleãnosti Ctûnice
(na fotografii druhá zleva). Ve vítûzném t˘-
mu byly spoleãnû s ní je‰tû Anabelle E. Kruf
(COLOR LINE K), Ivana Hronová (LENTI-
MUS) a Anna Kellnerová (ZONNEDOEP-
TOLTIEN) Cyril Neumann

Triatlon
O víkendu 25 - 26.8. se v Podersdorfu ko-

naly triatlonové závody se statusem otevfiené-
ho mezinárodního mistrovství Rakouska. Po-
fiadatelé pfiipravili tfii samostatné závody za
úãasti 1.500 triatletÛ. V závodû s nejdel‰í di-
stancí (Ironman: 3,8 km plavání + 180 km
cyklistika + 42,2 km bûh) se pfiedstavil i pfie-
zletick˘ Tomá‰ Tvrzník startující v barvách
praÏského HISPORTTEAMU. Na startu
první disciplíny se úãastníci se‰li v sobotu
v 7 hodin ráno na bfiehu Neziderského jezera
(Neusiedler See). Vzhledem k tomu, Ïe jeze-
ro je velice mûlké, byla hodinu pfied závodem
namûfiena teplota vody 24,5 °C. Dle pravidel
to znamenalo zákaz plavání v neoprenech.
Plavecká ãást byla rozdûlena do dvou okruhÛ.
Tomá‰ vybûhl z vody v ãase 1 hodina 17 mi-
nut. Cyklistická ãást závodu byla vedena
v ‰esti 30-ti kilometrov˘ch okruzích po kva-
litních silnicích mezi vinicemi. V kaÏdém
okruhu se projíÏdûlo centrem Podersdorfu,
kde vládla fantastická atmosféra. Po prvních
60-ti kilometrech o sobû zaãalo tvrdû dávat
znát letní slunce a pozdûji se pak je‰tû pfiidal
v otevfiené ãásti okruhu vítr. Druhou disciplí-
nu zvládl Tomá‰ za 5 hodin 17 minut. Po
cyklistice ãekal na závodníky závûreãn˘ bûh
– maraton. Odpolední slunce sílilo a dávalo
zabrat v‰em triatletÛm. V poslední disciplínû
dle sv˘ch slov Tomá‰ mírnû zaostal za sv˘m
oãekáváním. Maraton dokonãil po 4 hodinách
a 15 minutách. Ale i tak z toho pro nûj byl
v cíli nov˘ osobní rekord na „ironmanské“
trati – 10 hodin 54 minut. ZároveÀ také 63.
místo v celkovém pofiadí závodu.

Pro Tomá‰e Tvrzníka
to byl letos jiÏ druh˘
„ironmansk˘“ závod.
Tím prvním byl jeden
z nejvûhlasnûj‰ích triat-
lonov˘ch závodÛ staré-
ho kontinentu na iron-
mansk˘ch distancích -
Challenge Roth (Nû-
mecko). Leto‰ní jede-
náct˘ roãník se konal
8.7. jako mistrovství Ev-
ropy organizace ETU
(Evropská triatlonová
unie). Organizátofii re-
gistrovali více jak 3.200
startujících jednotlivcÛ
a pfies 680 ‰tafet. Zde cí-

lovou pásku protnul Tomá‰ Tvrzník v celko-
vém ãase 11:23:50 na 240 – tém místû (v ka-
tegorii do 35 let). V porovnání s tratûmi v ra-
kouském Podersdorfu má nûmeck˘ Roth v˘-
raznû nároãnûj‰í profil cyklistické ãásti).

Zpracovala Lâ

Nohejbal
Leto‰ní nohejbalov˘ turnaj SWEDEN

CUP se poprvé za svou sedmiletou historii
konal ve dvou dnech. Ne Ïe by to tak bylo
naplánováno, ale poãasí tomu tak chtûlo,
a proto z pÛvodních 16 t˘mÛ, které pfiijely
v sobotu, se jich v nedûli se‰lo uÏ jen 11.

V sobotu 1.záfií se tradiãnû zaãalo v 9 ho-
din s 30minutov˘m zpoÏdûním a i pfies pfied-
povûdi ‰patného poãasí se v‰e zdálo b˘t v po-
fiádku. Po základních skupinách se rozjely ro-
zfiazovací skupiny, které okolo 15 hod pfieru-
‰il dé‰È. Na základû hlasování v‰ech t˘mÛ se
dohrávka odloÏila na nedûli. 

V nedûli se se‰lo o 5 t˘mÛ ménû neÏ v so-
botu a nûktefií za to byli rádi, neboÈ nedorazi-
li obhájci loÀského vítûzství a horcí kandidá-
ti na obhajobu t˘m Svûtlu‰ek, a také pomûr-
nû silné Kubíãkovo Trio. 

V základních skupinách do‰lo hned k prv-
ním pfiekvapením, kdy prÛmûrem nejmlad‰í
muÏstvo MaliÀáci skonãilo ve skupinû na
druhém místû a následnû se v pavouku dosta-
lo mezi nejlep‰í osmiãku. Souãasnû nováãci
turnaje Sokol Vinofi X a Y se podûlili ve sku-
pinách o první a poslední pfiíãku a bratrovra-
Ïedn˘ souboj ve vyfiazovací ãásti prokázal,
kdo Ïe je ten lep‰í. âásteãn˘m pfiekvapením
také byla v˘hra ·védÛ nad siln˘m t˘mem

âernobylu. Následnû v‰ak potvrdili nevyrov-
nané v˘kony a po prohfie s Otloukánkem
skonãili na 4. Místû; Otloukánek získal
bronz. Finále se neslo v komorním duchu, ne-
boÈ ostatní t˘my z dvoudenní únavy turnaje
odjíÏdûly po vyfiazovacích bojích domÛ. Jako
favorité nastoupil t˘m Sokol Vinofi Y, jakoÏ-
to vítûz rozfiazovacích skupin. Proti nûmu se
postavil Rich Bitch, kter˘ skonãil na druhém
místû ve skupinû. Jejich pfiedchozí zápas ve
skupinû skonãil vítûzstvím Vinofie a tak se
neãekala Ïádná zmûna. Ve finále jiÏ Vinofi
vedla 1:0 na sety a ve druhém setu 6:1. Ale
nohejbal je sport jako kaÏd˘ jin˘ kde se stá-
vají „zázraky“. T˘m Rich Bitch zaãal hrát
uvolnûnû a druh˘ set otoãil na svou stranu.
Za stavu 1:1 na sety bylo vidût na t˘mu Vi-
nofie zklamání z nedotáhnutí dobfie rozehra-
ného setu do vítûzného konce a také fyzická
únava. Toho vyuÏil t˘m Rich Bitch a stal se
vítûzem 7. roãníku Sweden Cupu. 

V˘sledné pofiadí:
1. Rich Bitch, 2. Sokol Vinofi Y, 3. FC

Otloukánek, 4. Sweden Team, 5. Podskaláci,
6. âernobyl, 7.MaliÀáci, 8. Sokol Vinofi X, 9.
Morgan Team, 10. Splávek, 11. Leão 

Jifií Krejãoves, fieditel turnaje

Sportovní střelba
V sobotu 8.záfií pofiádal Sportovnû stfielec-

k˘ klub Pfiezletice na své stfielnici ve Ctûni-
cích dal‰í roãník Podzimní ceny Pfiezletic ve
stfielbû z maloráÏky. Závod byl jako tradiãnû
vypsán pro jednotlivce, zafiazen do II.katego-
rie a rozdûlen do disciplín 60 ran LM, SM
a tzv.standartu 3 x 20 ran LM, SM.

UÏ pár t˘dnÛ pfied závodem se plnila star-
tovní listina, protoÏe Podzimní
cena byla jedin˘m závodem ve
Stfiedoãeském kraji tûsnû pfied
mistrovstvím âR, které se ko-
nalo v termínu 15. a 16.záfií,
a mnoho stfielcÛ si potfiebovalo
pfied bojem o republikov˘ titul
vyzkou‰et atmosféru závodu.

Bûhem 4 smûn závodu na
60 ran z maloráÏky se vystfií-
dalo na stfieli‰ti 55 závodníkÛ,
z nichÏ si vût‰ina poãkala aÏ
do pÛl ãtvrté na vyhlá‰ení v˘-
sledkÛ a nûktefií z nich se pak
pfiipravili i k závodu na 3 x 20
ran (rekordní poãet 16 pfiihlá-

‰en˘ch stfielcÛ). Nelehkou pozici mûl ãlen
na‰eho oddílu Adam Cipro; pfií‰tí t˘den má
na MâR poslední moÏnost, jak se letos pro-
stfiílet do reprezentace. Závod bral jako sku-
teãnou generálku pro získání potfiebn˘ch pár
bodÛ na svého soupefie, kter˘ ho na posled-
ních kontrolních reprezentaãních závodech
porazil o 6 bodÛ. Na Podzimní cenû obsadil
v˘borné druhé místo jak v 60 ran vleÏe, tak
i ve 3 x 20 (vleÏe, vstoje, vkleãe). SvÛj v˘-
sledek ale nehodnotil v superlativech – ve
ãtvrté poloÏce 60 ran dosáhl „pouh˘ch“ 96
bodÛ, zatímco zb˘vajících pût odstfiílel 3x99
a 2x98 bodÛ. Ve standartu mu tzv. „uletûla“
tfietí poloÏka ve stoje – první tfii rány ‰ly hod-
nû vedle desítky a s nástfielem pouh˘ch 83
bodÛ byl Adam celkem oprávnûnû nespoko-
jen. DrÏme mu na MâR palce, ale je vidût,
Ïe to bude mít hodnû tûÏké, kdyÏ bude na-
stupovat do závodu s tím, Ïe MUSÍ.

Za skvûl˘ v˘sledek lze povaÏovat 4.mís-
to Jifiího Nováka, kter˘ v podstatû bez tré-
ninku (dlouhá rehabilitace po loÀském úra-
zu lokte) nastfiílel 582 bodÛ. Mlad‰í doro-
stenci na‰eho klubu (Jakub Hron, Martin ·ír
a Martin Doubek) skonãili v druhé polovinû
startovního pole a spí‰e na závodech sbírali
zku‰enosti; na ‰piãku bude potfieba je‰tû
hodnû práce. Star‰í dorostenec Jan Hampl je
v na‰em oddíle teprve krátce a závody, kte-
r˘ch se doposud zúãastnil, by se daly spoãí-
tat na prstech jedné ruky; nelze se proto di-
vit, Ïe skonãil poslední. V kategorii muÏÛ si
domácí závody vyzkou‰el i jeho otec Milan
Hampl, pro kterého to byly teprve tfietí zá-
vody v jeho zatím krátké kariéfie (zaãal stfií-
let teprve letos) a s nástfielem 538 bodÛ
skonãil na pfiedposledním místû.

— — PŘEZLETICKÝ SUP — —

SPORT

„ilustrační foto“



BlíÏil se zaãátek léta a na‰e obec se v noci pûknû rozhou-
kala, a to nejen na topolech u rybníka, kde s Ïeleznou pra-
videlností vyvádûjí svá mláìata sovy – pu‰tíci. Letos novû za-
hnízdil Pod zahrady i kalous u‰at˘ a pfiivádûl sv˘m hú, hú,
písk, písk mnoho lidí k nápadu nûco po nûm fakt hodit. Noãní
klid neru‰il jen kalous, svou kakofonii zvukÛ pfiidala v pozdním
jafie i sova pálená, která vyvedla mladé v podkroví stodoly na
Dolní návsi. V letu vydávala dlouhé, protáhlé „chryií“ a na hníz-
dû vyluzovala zvuky spí‰e chraptivé. Mláìata ‰kemrala o potravu
syãiv˘m hlasem, kter˘ byl opravdu v noci sly‰iteln˘ na velkou
vzdálenost. Nicménû samice mladé odchovala, pár nocí na sebe
s dûtmi pokfiikovaly (to kdyÏ se uãily lovit) a posléze mláìata opus-
tila rodné hnízdo a vyrazila „chryjíovat“ do svûta.                   Lâ

Střelba z praku
alias Měšická prakyáda

Letos se 25.srpna uskuteãnil jiÏ 16.roãník
a opût probûhl za úãasti pfiezletick˘ch pra-
kostfielcÛ, ktefií k tomuto zatím neolympijské-
mu sportu mají tak nûjak neuvûfiitelnû blízko
a opravdu hodnû natrénováno. Franti‰ek
Louãek, Antonín Judita a Ota ·pánek asi
nebudou hodnotit tento roãník jako nejúspû‰-
nûj‰í (v‰ak také na mÛj první dotaz ‚Jaké to
bylo?‘, odpovûdûli bez rozm˘‰lení ‚Na…‘ –
pozn.redakce), protoÏe sportovcÛm nepfiálo
poãasí a foukal velmi siln˘ vítr. Ten donutil
pofiadatele více naplnit vodou PETky, kter˘ch
stojí 10 v fiadû a borci je mají na vzdálenost
10 metrÛ jednu po druhé sestfielit. BûÏná vod-
ní náplÀ bohuÏel neodolala vûtru a PETky pa-
daly samy od sebe; proto pofiadatelé vodu pfii-
lívali a pfiilívali, aÏ sice PETky zÛstaly v kli-
du stát, bohuÏel se zase daly dost obtíÏnû se-
stfielit. Tentokrát byly loÏiskové kuliãky ráÏe
12 velmi slabé a kdo chtûl PETku úspû‰nû se-
stfielit, musel více stfielu pfiitvrdit.

Do dvanáctiãlenného finálového rozstfielu
se dostal z prÛbûÏného 4.místa jen jedin˘ pfie-
zletick˘ zástupce Ota ·pánek (na snímku vle-
vo), ale finále se mu díky vûtrn˘m poryvÛm
nepovedlo, skonãil dvanáct˘. Fanda Louãek
podobnû skonãil uÏ v semifinále.

To, co se letos nepovedlo ve stfielbû, vyna-
hradili si PfiezleÈáci sv˘m sice nesoutûÏním,
pfiesto vítûzn˘m soubojem v 0.roãníku v pfie-
tahování lanem pfies rybník. Soupefie sice ne-
vtáhli aÏ do vody, ale pr˘ po prohfie zbabûle
utekl. Na pfií‰tí rok plánují postavit pfiezletic-
ké soutûÏní druÏstvo a pomûfiit síly v oficiál-
ním 1.roãníku pfietahování.

Skorobiatlon
Ptáte se, co to skorobiatlon je? To pfiece

biatlon (stfielba a bûh), ale tak tro‰ku jen sko-
ro. Vût‰inou se totiÏ biatlon bûhá v zimû na
lyÏích (letní obdoba na koleãkov˘ch lyÏích)
a závodník ãi závodnice má na zádech pfii bû-
hu pu‰ku. Skorobiatlon s názvem 0. Pfiezle-
tická trefa do ãerného se bûÏí pûknû „po
sv˘ch“ a pu‰ka zÛstává leÏet na palpostu. Ta-
ké se stfiílí jen vleÏe a s oporou.

V nedûli 2.záfií se na sportovní stfielnici ve
Ctûnicích konal nult˘, tzv. vychytávací roã-
ník, Pfiezletické trefy do ãerného, závodu
dvojic Ïen a vûkové kategorie nad 40 let
plus mínus dvûstû let (jak pravil klasik Jára
Cimrman, kdyÏ uÏ jsme v rubrice SUP). By-

ly pravda v˘jimky, kdy nej-
mlad‰í závodnici bylo 23 let,
ale protoÏe tréninky proÏívala
s radostí tak spontánní, udûlily
pofiadatelky Mí‰e prostû a jas-
nû divokou kartu (a kromû to-
ho to byla dcera sponzora ). 

Na startu se se‰lo 25 závod-
nic, které byly rozlosovány do
mnohdy dost nesourod˘ch
dvojic, coÏ mû, a nebudu to

zastírat, vel-
mi po‰kodilo
v boji o vítûzství. Nejen, Ïe
mi nebyl uznán protest na
zamlÏené br˘le pfii druhé
stfielbû, ale má partnerka
Olina Hanzlíková pfiedved-
la s Kvûtou Louãkovou bû-
hem závodu 2.smûny neu-
vûfiitelnou kliãku – ze stfiel-
nice vybíhaly závodnice,
na druhou stfielbu pfiicháze-
ly havajské taneãnice Hula-
hula. A vrchol byl, Ïe jsme

s Olinou ani nevyhrály cenu útûchy! Kdy-
bych b˘vala bûÏela pomaleji a díky zamlÏe-
n˘m br˘lím víckrát netrefila „ãernou“, moh-
ly jsme b˘t suverénnû poslední. Takhle nám
bohuÏel Kvûta vyfoukla jak cenu pro nej-
hor‰í dvojici, tak i cenu pro nejhor‰í jedno-
tlivkyni    . Hlavní ale bylo, Ïe jsme se na-
smály aÏ hanba. A o to pfiece ‰lo.

Nápad uspofiádat závody pro Ïeny a je‰tû
k tomu ve stfielbû vze‰el ze zmínky Danu‰ky
Mourové bûhem Jarní ceny ve stfielbû z ma-
loráÏky, kdyÏ pfii grilování klobás vzpomína-
la na závody branné zdatnosti, kdy se bûhalo
po lese a stfiílelo z maloráÏky ãi vzduchovky.
A tak jsme si fiekly, pojìme nalákat Pfiezle-
Èandy na‰eho vûku na podobné závody. Jifií
Novák, trenér SSK Pfiezletice, nás okamÏitû
v nápadu podpofiil a pak uÏ to nabralo neuvû-
fiiteln˘ spád. Oslovily jsme nejen kondiãnû
cviãící Ïeny, „holky“ z kulturní komise a dá-
my z OÚ a pfiilehlého okolí, ale pozvaly jsme
i Vinofiandy. Bûhem léta probûhly 4 stfielecké
tréninky a to byste vidûli, jak se peãlivû kon-
trolovaly trefené body. Aby ne, kdyÏ za de-
sítku byla ‰tamprliãka.

Samotn˘ závod byl z ãásti zábavou, a o to
nám ‰lo pfiedev‰ím, ale protoÏe to byla i spor-
tovní disciplína, kdy samozfiejmû není dÛleÏi-
té se zúãastnit, alébrÏ vyhrát, pfiipravili orga-
nizátofii i cenu pro závodnici s nejlep‰ím ãa-
sem, tzv. absolutní vítûzku. Tou se letos sta-
la paní fieditelka M· Pfiezletice Mí‰a

Spûváãková a zlatá okfiídlená Viktorie
tak od 3.záfií zdobí pracovnu fieditelny.
Cena i dûti jsou v dobr˘ch rukou, pro-
toÏe zlatou medaili si odnesla dvojice
Mí‰a Jungová (restaurace Na statku)
a Svûtlana Padalíková (uãitelka M·
Pfiezletice), stfiíbro získala opût paní fie-
ditelka ve dvojici se Zdenou Hájkovou
(kondiãnû cviãící) a bronz zdobí Vlaì-
ku Jefiábkovou (maminka Nikolky
z na‰í M·) a Renatu ·illerovou (ma-
minka bronzov˘ch nohejbalistÛ Swe-
den Cup 2012). 

Na pfií‰tí rok uÏ pfiipravujeme

1. Pfiezletickou trefu do ãerného a máme uÏ
teì vymy‰leno pár hodnû zajímav˘ch novi-
nek. Pfiijìte a uvidíte. Sledujte pozornû let-
ní zpravodaj 2013, aÈ nepropásnete ‰anci
trochu si zazávodit a hlavnû se pobavit.
A vovovo tom to je.

Prázdniny se nesly ve znamení soustfiedûní
a rÛzn˘ch kempÛ a soutûÏe v‰ech moÏn˘ch
úrovní zaãnou jako vÏdy s nov˘m ‰kolním
rokem. Budeme i nadále pozornû sledovat
v˘kony na‰ich zpûvákÛ, hudebníkÛ i taneãní-
kÛ klasického baletu i moderních tancÛ, aby-
chom na‰e ãtenáfie mohli informovat o tom,
jak ‰ikovní PfiezleÈáci jsou. A jak uÏ víme,
tak opravdu jsou.

Letní ãas, to je hlavnû práce na zahrádce.
Jak ale pfiijdou první de‰tivé chladné dny, to
zase bude ve stfiedu v podveãer praskat spo-
leãensk˘ sál ve ‰vech a bude se plést a motat,
barvit, navlékat korálky a hlavnû si povídat.
VÏdyÈ uÏ to znáte. Takov˘ch vûcí se pfies lé-
to událo, aÏ hanba    . Lâ
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NĚCO MEZI
SPORTEM A PEŘÍM

Sport v současné době nepatří
u mládeže zrovna mezi nejoblíbe-
nější činnosti a ani státní institu-
ce a ostatní organizace, které
podporovaly sport, tuto činnost
již nepodporují... Nikde nejsou
peníze (Sazka je prodaná a tak
velké finanční toky, které od Saz-
ky prostřednictvím ČSTV byly
směrovány k jednotlivým sportov-
ním klubům, jsou zcela nulové).
Mnoho sportovišť z těchto důvo-
dů také zaniklo, popř. stále chát-
rají, některá byla prodána develo-
perům pro výstavbu rodinných
domů apod. Ale...

Sedavá povolání popfi. sezení pfii
dlouh˘ch studiích si vybírají svoji daÀ
a tak si ãlovûk pak rád protáhne svaly.
Ale kde? Na mnoho hfii‰È ãlovûka ani
nepustí, jelikoÏ vût‰inou patfií velk˘m
sportovním klubÛm a nejsou urãena
pro ‰irokou vefiejnost popfi. za to ãlo-
vûk musí patfiiãnû zaplatit a ãekat kdy
Ïe se dostane na fiadu.

Ale proč by Přezleťáci měli jez-
dit někam daleko na nějaká spor-
toviště, když tu máme poměrně
pěkné jedno a přímo pod nosem?
Pravda, také se už začalo poma-
lu řadit k těm chátrajícím. Proto
jsme se dohodli, že bychom
se pokusili o obnovení činnosti
TJ Sokol Přezletice a opravili

a opět zprovoznili i jeho sporto-
viště, jak fotbalové hřiště, tak
kurty (tenis, nohejbal..).

Abychom vÛbec mohli toto usku-
teãnit bylo nutné zaãít vlastním Soko-
lem jako organizací jako takovou. TJ
Sokol Pfiezletice má pomûrnû velkou
historii a tradici a mnoho z nás se
pod touto hlaviãkou prohánûlo po
kurtech, hrálo ping-pong a pfiedev‰ím
oddíl gymnastiky pod vedením pana
Vojky dosáhl pomûrnû velk˘ch úspû-

chÛ. Asi pfied 2 mûsíci jsem pfievzal
agendu t˘kající se TJ Sokol Pfiezleti-
ce od Ing. Pavla Halíka.

Nyní je tedy kontakt
na TJ Sokol Pfiezletice tento:

Tûlov˘chovná jednota
SOKOL PŘEZLETICE
Miloslav ·ulc,
VeleÀská 105,
25073 Pfiezletice,
Tel.: 734 370 351

Email: tjsokolprezletice@seznam.cz

� A co jsme za ty dva měsíce
udělali?

Nejdfiíve bylo nutné vyfiídit agen-
du samotného Sokola tzn. Aktuali-
zace registrace na Ministerstvu
vnitra a u âSTV. Dále bylo nutné
udûlat novou pfiípojku elektriky na
hfii‰tû, jelikoÏ pÛvodní pfiípojka by-

la odstfiiÏena. Nyní se nám povedlo
pfiípojku zprovoznit, je provedena
revize a pfiípojka má vlastní hodiny.
Dále byly provedeny brigády, na
kter˘ch byly provedeny úklidové
práce (profiez stromÛ, stfiíhání tÛ-
jek, sekání trávy apod.), dále byla
opravena vodárna, bylo zakoupeno
ãerpadlo pro postfiik kurtÛ, kurty
byly vyãi‰tûny a jejich údrÏba bude
i nadále pokraãovat, byly opraveny
fotbalové brány…

� Co je nyní v plánu?
Zcela zprovoznit kurty, opravit „boudu“

tj. mal˘ domeãek kde se ukládají vûci
spojené s hfii‰ti (sítû, míãe, poãítadla,
vápno apod.), opravit ploty kolem hfii‰È,
jelikoÏ síla a blbost vandalÛ nemá hranic,
a ostatní ãinnosti jejichÏ cílem je zprovoz-
nûní a zkulturnûní tohoto sportovi‰tû.

Samozřejmě hřiště bez hráčů je
pouze plocha, na které roste tráva
nebo práší antuka, a proto píši
i tento článek. Máte-li zájem stát
se členem TJ Sokol Přezletice
a zahrát si fotbal, tenis, nohejbal
v Přezleticích, máte-li zájem spo-
lupracovat s námi na provozu i tře-
ba prostřednictvím sponzorství
těchto hřišť, popř. i máte-li jaký-
koliv dotaz týkající se výše uvede-
ného, obraťte se na mne.

S pozdravem Míla Šulc,
TJ Sokol Přezletice

TJ Sokol Pfiezletice
obnovuje ãinnost

Pfiezletick˘ ZOO koutek
má nové přírůstky! Bohužel je ale i o některá
zvířátka chudší – viz Přezletice v obrazech.

Dobrý den,
v tomto článku bych Vám

rád přiblížil činnost
TJ Sokol Přezletice v součas-

né a také v budoucí době.



ATLETIKA
Aãkoliv pfii pohledu

na olympioniky stále je‰-
tû cítí lítost i smutek
z neuskuteãnûného spor-
tovního snu, atletické
pfienosy nemohl vyne-
chat Ján Zvara:

„Celkovû vystoupení
na‰ich sportovcÛ dopadlo nad oãekávání, sám
jsem si myslel, Ïe pfiivezou maximálnû 6 me-
dailí. Jiná je otázka tolik zmiÀovan˘ch holi-
nek… No nevím. Îe by k âechÛm patfiily ho-
liny podobnû jako ke SkotÛm dudy? Ale k to-
mu sportu – Bára ·potáková prostû zlato, jen
je ‰koda, Ïe ten závod byl takov˘ nudn˘. To
vût‰í nervy v o‰tûpu byly s VíÈou Vesel˘m,
kter˘ se jednodu‰e fieãeno sesypal a aãkoliv
na to podle v˘konÛ v kvalifikaci mûl, hlava to
prostû neunesla. BohuÏel musím fiíct, Ïe na to
rozhodnû nemûl Jarda Bába ve v˘‰ce, protoÏe
jeho v˘kon tûsnû nad 220 cm nestaãil ani na
postup z kvalifikace. Jako b˘valého v˘‰kafie
mû rozhodnû mrzí, Ïe nemáme Ïádného sko-
kana ani skokanku, ktefií by konkurovali svû-
tové ‰piãce a podobnû jako Miloslava Rezko-
vá (zvítûzila na LOH v Mexiku 1968 – pozn.
redakce) pfiivezli zlato. ·koda, Ïe nemáme ani
Ïádného zástupce mezi trojskokany, tfieba se
jim, jako mnû, také nechce skákat do písku,
natoÏ mokrého (viz minulé Na slovíãko – po-
zn. redakce). Zuzana Hejnová podala fakt
skvûl˘ v˘kon, medaili si uÏ opravdu zaslouÏi-
la. Pavel Maslák má smÛlu, Ïe proti nûmu sto-
jí Afriãané i Afroameriãané, to je prostû jiná
kategorie. A Roman ·ebrle? Myslel jsem, Ïe
odstoupí bûhem prvního dne, ale po první dis-
ciplínû? Je pravda, Ïe dosáhl letos mezi ostat-
ními âechy nejvíc bodÛ, a tak mûl právo na
olympiádu jet, ale sport, zejména na olympi-
ád, by mûl b˘t na prvním místû, ne?“

BADMINTON
Michal (15 let) a Matûj (13) Hubáãkovi

se vûnují badmintonu 6, resp. 4 roky v klubu
Sokol Meteor Praha Radotín a trénují ve vi-
nofiské hale. Oba dva jsou nejlep‰ími hráãi
Prahy ve sv˘ch kategoriích a v rámci celé âR
jsou v TOP 10. A jak oni hodnotí vystoupení
na‰ich badmintonistÛ:

M+M: „Petr Koukal bohuÏel nemûl ‰tûstí
na los. Asi si ho vybral uÏ tím, Ïe se dostal na
olympiádu jako druh˘ náhradník, protoÏe dva
svûtoví hráãi pfied ním museli ze zdravotních
dÛvodÛ odstoupit. Je úÏasné, Ïe se Petr doká-
zal po nemoci vrátit, ale bude muset je‰tû hod-
nû trénovat, aby se dostal zpátky do formy. Na
souãasnou ‰piãku je‰tû nestaãí. Mohl mít ‰tûs-
tí na vylosovanou skupinu a postoupit do os-
mifinále, ale tam by nejspí‰ prohrál. To Kris-
t˘na Gavnholtová naopak na ten postup mûla
a díky jednomu prohranému setu s Ukrajinkou
do osmifinále nepostoupila. ·koda.“ 

JACHTING
Na skoro nejvy‰‰ím

místû Pfiezletic, daleko
od vody, vyrÛstá moÏ-
ná nová olympijská na-
dûje ãeského jachtafi-
ského sportu, jedenác-
tilet˘ Michal Ko‰t˘fi,
ãlen YC CERE Praha.
Na jednoposádkové lo-
di OPTIMIST suverén-
nû ovládá svou vûkovou kategorii a právem
mu patfií 1.místo v republice. V kategorii do
15 let uÏ je to hor‰í, je na 2.-3.místû J. Sv˘-
mi úspûchy si zajistil úãast na ME i MS.
A jak vidûl Mí‰a nástupce olympijské vítûz-
ky Lenky ·mídové?

„Já si myslím, Ïe úspûchy byly dostateãné,
Ïe v‰ichni udûlali, co mohli. UÏ to, Ïe se do-
stali na olympiádu, bylo hodnû dobr˘. ·koda,
Ïe uÏ pfied minulou olympiádou zru‰ili tfiídu
EVROPA, ve které Lenka ·mídová závodila.
MoÏná ji pfií‰tí OH nahradí Veronika Fenclo-
vá, která v jednoposádkové lodi tfiídy LASE
RADIAL skonãila na skvûlém 9.místû a jako
jediná âe‰ka se probojovala do finálov˘ch
jízd. To Michal Maier ve tfiídû FINN (ve
sv˘ch 48 letech byl nejstar‰ím ãesk˘m repre-
zentantem a úãastnil se uÏ pát˘ch OH – pozn.
redakce) ani Viktor Tepl˘ ve tfiídû LASER
nedokázali a ze sv˘ch rozjíÏdûk nepostoupili.
Dost foukalo a na mofii je to rozhodnû jiné
neÏ tfieba na Lipnû.“

JEZDECTVÍ,
MODERNÍ PĚTIBOJ

Podívejme se na ãeské jezdectví a jeho
‚stopu‘ na LOH v Lond˘nû oãima ing. Cyri-
la Neumana, z Jezdecké spoleãnosti Ctûnice
a spolukomentátora âT 4:

„Hry 30. olympiády jsou minulostí. Stoleté
olympijské v˘roãí slavilo v Lond˘nû jezdec-
tví. To je na programu novodob˘ch her v dis-
ciplínách skoky, v‰estrannost a drezura nepfie-
trÏitû od roku 1912.

Na kontû ãesk˘ch jezdcÛ je nûkolik úspûchÛ,
bohuÏel jiÏ star‰ího data. Meziváleãné jezdectví
bylo ve své v˘konnosti zcela srovnatelné se svû-

tem a dokladem toho je i zlatá olympijská me-
daile ãeskoslovenského jezdce Franti‰ka Ventu-
ra z amsterodamsk˘ch her v roce 1928.

BohuÏel po roce 1948 byla ãeskoslovenská
jezdecká elita, kterou pfiedstavovali pfiedev‰ím
armádní jezdci, zcela rozprá‰ena. Dokladem to-
ho je pronásledování nejvût‰ího sportovního hi-
pologa 20. století, autora jezdeck˘ch uãebnic
a pfiezletického rodáka mjr. Josefa Dobe‰e.

V posledních letech v‰ak popularita jezdec-
tví v âR strmû stoupá a s ní i ambice ãesk˘ch
jezdcÛ probojovat se do nejprestiÏnûj‰ího svû-
tového stfietnutí, kter˘m bezesporu olympijské
hry jsou. Není to snadné. Pfii 28. a 29. olym-
pijsk˘ch hrách se to podafiilo ãeskému jezdci
Jaroslavu Hatlovi. Jeho stáj velmi stála o úãast
i pfii hrách v Lond˘nû, pfiedev‰ím proto, Ïe
Velká Británie je skuteãnou Mekkou jezdec-
kého sportu. BohuÏel ani ekonomicky nároãná
mnohamûsíãní pfiíprava pfiímo v Anglii nepfii-
nesla oãekávané kvalifikaãní body a ãeské jez-
dectví v Lond˘nû chybûlo. V kvalifikaci na le-
to‰ní LOH bojovalo 1000 jezdcÛ o pouh˘ch
15 voln˘ch míst (vût‰inu míst obsadila druÏ-
stva z jezdecky vyspûl˘ch zemí). Na‰i nejlep-
‰í jezdci skonãili aÏ ve tfietí stovce, a to na po-
stup na hry opravdu nestaãilo. 

SvÛj dílek slávy si ale pfiíznivci koní moh-
li proÏít díky zlaté medaili Davida Svobody
v moderním pûtiboji.

Stfiedisko jezdeckého sportu na‰eho moder-
ního pûtiboje je v Podûbradech, kde se o ães-
ké reprezentanty starají manÏelé Kopeãtí. Ar-
mádní stfiedisko moderního pûtiboje zakoupi-
lo po neúspûchu na LOH v Pekingu pûtiboja-
fiÛm ãtyfii konû a mnozí z ãesk˘ch
parkurov˘ch jezdcÛ se v prÛbûhu ãtyfi sezón
s Davidem Svobodou utkalo na na‰ich kolbi‰-
tích. KaÏd˘, kdo vidûl jízdu na‰eho zlatého
olympionika, musel uznat, Ïe od posledních
her se jezdeck˘ projev Davida Svobody v˘-
raznû zlep‰il. BohuÏel v moderním pûtiboji se
parkur jede na vylosovaném koni, a to znaãnû
ovlivÀuje jezdcÛv v˘sledek. KaÏd˘ jezdec má
na pfiípravu s vylosovan˘m konûm jen 20 mi-
nut a smí si skoãit pouh˘ch pût skokÛ, a to je
na poznání konû opravdu málo. To pak musí
nastoupit zku‰enost jezdcÛ, která bohuÏel vût-
‰inû pûtibojafiÛ chybí. Nûkdy lze spoléhat na
konû, protoÏe i „tady byli konû ‚záchranáfii‘,
ktefií opravili témûfi v‰echny chyby, ale bohu-
Ïel zde byli naopak konû, ktefií reagovali na
kaÏdé jezdecké zaváhání“ fiekl po pfiíletu

Jak už jste si možná při pravidelné četbě sportovní rubriky všimli, je me-
zi námi mnoho sportovců, kteří se věnují olympijským sportům na hodně
vysoké úrovni. A ještě víc je tady těch, kteří se sportům letních OH věnu-
jí sice na úrovních nižších, ovšem se zápalem hodným všech mistrů naší
republiky; ty také v řadách přezletických sportovců najdeme. Dejme jim
slovo a přečtěme si jejich názor na úspěchy či neúspěchy českých spor-
tovců v Londýně. Všem Přezleťákům jsem položila stejnou otázku: „Jak

byste zhodnotil vystoupení českých olympioniků ve vašem sportu?“
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olympionikÛ repre-
zentaãní trenér Ro-
bert Kopeck˘.

Doufejme, Ïe se
v budoucnu podafií
navázat na dávné
úspûchy na‰ich
jezdcÛ a Ïe se po
mnoha letech ústrkÛ
na‰eho sportu poda-
fií vytvofiit v âe-
chách takovou jez-
deckou základnu, ze které by mohl vzejít tfieba
i dal‰í medailista LOH podobnû jako v roce
1936 jiÏ zmiÀovan˘ major Josef Dobe‰.“

SPORTOVNÍ STŘELBA
Spousta lidí oãekávala

dal‰í zlaté medaile,
zvlá‰tû od Katefiiny Em-
mons. Bronzovou medai-
li Adély S˘korové, jedi-
nou medaili ãeské stfie-
lecké v˘pravy, tak budou
mnozí hodnotit jako ne-
úspûch, ale Jifií Novák,

dlouholet˘ úspû‰n˘ trenér mládeÏe SSK
Pfiezletice to vidí tro‰ku jinak:

„Já osobnû povaÏuji ãtvrté místo Katefiiny
jako úÏasn˘ v˘sledek. Stfieleck˘ sport je vel-
mi nároãná disciplína, musíte mít jednak
v‰echno v hlavû srovnané, za druhé musíte
mít nazávodûno se svûtov˘mi stfielci. JenÏe to
jsou závody po celém svûtû a Katka to prostû
nemÛÏe zvládnout. Má malou dceru, Ïije
s manÏelem stfiídavû v Kanadû a v âechách,
otec Petr je trenérem australské reprezentace,
a do toho by mûla létat na závody po celém
svûtû. Je skvûlá v tom, Ïe se dokázala i v tûch-
to podmínkách pfiipravit tak, Ïe postoupila
vÛbec do finále a ãtvrté místo sice není me-
dailové, ale stejnû je to úspûch jako hrom.
Ten tlak z obhajoby zlata z pfiedchozích her je
prostû enormní. V‰ak i ona o tom nûco ví,
protoÏe její otec Petr KÛrka po získání titulu
mistra svûta byl na olympiádû v Soulu 1988
jasn˘m papírov˘m favoritem na zlatou meda-
ili a skonãil hluboko v poli poraÏen˘ch. 

Adéla S˘korová závodila v disciplínû
3 x 20 ran z maloráÏky, kde je nejdÛleÏitûj‰í
zvládnout poslední poloÏku v kleãe; tam je
potfieba mít prostû ‚nakleãíno‘, a to ona
zvládla velmi dobfie. V‰ak se jí také do závo-
du nastupovalo v relativní pohodû, protoÏe tfii
t˘dny pfied olympiádou se ve Francii velmi
úspû‰nû zúãastnila závodÛ v‰ech
kvalifikovan˘ch stfielcÛ na LOH. Ve
vzduchové pu‰ce vyhrála oba závo-
dy a v závodech 3 x 20 ran jednou
vyhrála a ve druhém byla stfiíbrná.
·koda, Ïe jen stfieleãtí fandové vûdû-
li, Ïe si do Lond˘na vezeme horkou
adeptku na medaili.“

TRIATLON
Olympijsk˘ závod se sice skládá

z podstatnû krat‰ích distancí neÏ zá-
vod pro ‚Ïelezné muÏe‘ (Iron Mann),
ve kter˘ch závodí Tomá‰ Tvrzník,
jeden z ‚novûj‰ích‘ obyvatel Pfiezle-
tic, ale kombinace tfiech disciplín je
pofiád stejná. A jak on vidí úspûchy
na‰ich triatletÛ na LOH:

„Leto‰ních her se zúãastnili 4 ãe‰tí repre-
zentanti – Jan âelÛstka a Pfiemysl ·varc
v muÏské kategorii a Ïeny reprezentovaly
Vendula Frintová a Radka Vodiãková; kromû
V.Frintové, která se kvÛli zranûní kvalifiko-
vala témûfi na poslední chvíli, to byli v‰echno
olympij‰tí nováãci. 

Triatlon se konal v proslulém Hyde Parku.
Îensk˘ závod se jel 4.8.2012. Pro triatlon se
zcela netypicky pro urãení vítûzky musel pou-
Ïít záznam cílové kamery. Zvítûzila ·v˘carka
Nicola Spirigová pfied ·védkou Lisou Nordé-
novou (v ãase 1 hodina 59 minut 48 vtefiin).
Tfietí byla Australanka Erin Denshamová.
Vendula Frintová dosáhla v celkovém pofiadí
na 15. místo (polep‰ila si o 8 míst ve srovná-
ní s olympiádou v Pekingu). Za vítûzkou zao-
stala o necelé 2 minuty. Její kolegynû Radka
Vodiãková dokonãila závod na 20. místû (za
vítûzkou zaostala o 2 min a 45 sec. V první
disciplínû (plavání 1,5 km) se dafiilo Vodiã-
kové, z vody vylézala devátá. Frintová byla
po plavání tfiicátá. Bûhem druhé disciplíny
(silniãní cyklistika 40 km) byly obû ãeské
reprezentantky vidût, jely v první skupinû.
Frintová mûla men‰í potíÏe se v této skupinû
udrÏet. Vodiãková se dokonce zapletla do
hromadné kolize, pro ni na‰tûstí bez pádu.
V nabyté konkurenci (55 startujících) olym-
pijského závodu se reálnû neoãekávalo ãelní
umístûní na‰ich dûvãat, ale v˘sledky v cíli be-
reme pro na‰e barvy jako v˘borné. Drobnûj‰í
kritika se na Frintovou s Vodiãkovou snesla
za nepfiíli‰ takticky zvládnut˘ pfiechod z cyk-
listiky do závûreãného bûhu (10 km), kde
ztratily obû nûkolik pozic.

Olympijsk˘ závod muÏÛ se konal 7.8.
2012 také v Hyde Parku. Poslední dobou se
ve v˘znamn˘ch závodech olympijského tri-
atlonu neprosazovali papíroví favorité. Do-
mácí Britové v‰ak mûli ve hfie pfiedev‰ím
bratrskou dvojici Alistair a Jonathan Brown-
lee, kter˘m se v poslední dobû v˘sledkovû
dafiilo. Byli tedy velk˘mi favority. Úspûchem
na‰ich závodníkÛ by bylo umístûní v první
polovinû závodního pole. Jan âelÛstka se po
první disciplínû (plavání 1,5 km) pohyboval
ve druhé skupinû závodníkÛ. Nejrychlej‰ím
plavcem závodu byl Slovák Richard Varga.
Pfiemek ·varc vyráÏel na cyklistickou ãást
závodu (40 km) ve tfietí skupinû, která díky
dobré spolupráci v‰ech ãlenÛ dostihla na
konci této disciplíny pfiede‰lou skupinu. Jako
první proÈal cílovou pásku domácí závodník
Alistair Brownlee v ãase 1 hodina 46 minut

25 vtefiin. Druh˘ dobûhl ·pa-
nûl, triatlonista Javier Gómez.
Tfietí byl bratr vítûze Jonathan
Brownlee, kter˘ byl v prÛbûhu
závodu penalizován 15 ti vtefii-
nami za poru‰ení pravidel (za
jízdu v depu). Jan âelÛstka po
nepfiíli‰ vydafieném bûhu byl
v cíli na 30.místû, se ztrátou na
vítûze témûfi 4 minuty. Jeho
v˘kon ovlivnilo léãení zánûtu
nohy a v˘padek tréninku. Pfie-
mek ·varc dobûhl na 44.místû
a za vítûzem zaostal necel˘ch
6 minut. Nároãnost závodu
a opravdové odhodlání závod-
níkÛ, potvrdilo zkolabování
tfietího v cíli pár minut po do-
bûhu do cíle.“

VOLEJBAL
aneb jak popularitu českého
volejbalu zvedly zadečky.

„Jmenuji se Radek
âervín, je mi 21 rokÛ, stu-
duji vysoké uãení technic-
ké v Praze, ale pfiedev‰ím
aktivnû hraji a trénuji vo-
lejbal. Byl jsem poÏádán
o zhodnocení vystoupe-
ní ãesk˘ch reprezentantÛ
na letních Olympijsk˘ch
hrách v Lond˘nû. Pokusím
se tedy oãima sportovce

shrnout ãeskou volejbalovou stopu na OH.
K nelibû vût‰iny ãesk˘ch volejbalov˘ch fa-

nou‰kÛ se muÏská reprezentace v ‰estkovém
volejbale v podstatû ke konci kvalifikace uÏ
ani nesnaÏila na turnaj dostat (poslední ãást
kvalifikaãního turnaje odehrávali hráãi mlad‰í
25 let). Vzhledem k v˘sledkÛm z posledních
let se není ãemu divit a tûm star‰ím by bylo
zbyteãné zazlívat neúãast na posledním turna-
ji, protoÏe bychom v konkurenci svûtové ‰piã-
ky jen stûÏí uspûli (rozdíl mezi námi a úãast-
níky OH je vût‰í neÏ rozdíl fotbalové repre-
zentace a úãastníkÛ MS). RovnûÏ nelze pomi-
nout fakt, Ïe jsme je‰tû pfied dvaceti lety
patfiili do svûtové ‰piãky - polemizovat
o úpadku ãeského muÏského volejbalu je nud-
né, zdlouhavé a v dohledné dobû stejnû tûÏko
fie‰itelné. U Ïen vypadá situace trochu lépe,
bohuÏel skvûlé v˘sledky v Svûtové lize zaãa-
ly pfiedvádût aÏ po skonãení olympijské kva-
lifikace - lep‰í pozdûji neÏ pozdû. 

Pfiesto na‰e zemû nezÛstala volejbalovû ne-
zastoupena a to díky pláÏovému volejbalu. Je
úsmûvné, Ïe nejlep‰í ãe‰tí beachafii nejsou
profesionální beachoví hráãi, jako v‰ichni
ostatní úãastníci OH, pfiesto v témûfi 40ti le-
tech pfiedvedli pánové Kubala s Bene‰em vel-
mi pûkné v˘kony a za reprezentaci na‰í zemû
jim patfií velk˘ dík a uznání.

Je‰tû lépe na tom byly Ïenské dvojice, kte-
ré tam byly dokonce v dvojím zastoupení. Dá-
my Klapalová s Hájeãkovou reprezentovaly se
ctí, pfiesto nejvût‰ím pfiekvapením se staly hol-
ky Kolocová se Slukovou. Bûhem olympijské-
ho turnaje se staly miláãky olympijského pat-
náctitisícového publika a hvûzdami na‰í zemû.
Díky sv˘m v˘konÛm a koneãnû i své kráse
byly nejpopulárnûj‰í dvojicí turnaje (dokonce
jedna z nejvût‰ích hvûzd NBA LeBron James
je pfii‰el poÏádat o spoleãnou fotku – komu se
to po‰tûstí). Abych holkám nekfiivdil, na OH
nepfiedvedly pouze, jak jim slu‰í plavkové dre-
sy, ale skvûl˘mi v˘kony si do‰ly pro páté mís-
to, coÏ je pro nás nevídan˘ úspûch.  Jen stûÏí
je nyní budu moci potkávat na ãesk˘ch turna-
jích, pfiesto ta olympijská show za to stála.“

LOH 2012 v Lond˘nû oãima pfiezletick˘ch sportovcÛ – – – –



1918

� Mám pravdu, Evo?
„Urãitû“, smûje se Eva Fialo-

vá, PfiezleÈanda kaÏd˘m coulem,
která se narodila v jednom ze
statkÛ lemujících Dolní náves.
âíslo popisné 28 se py‰ní nov˘m
kabátem, stfiechou s kominíkem pro ‰tûstí
a vjezd do b˘valého statku zavírají stylová ko-
vová vrata. Na první pohled je znát, Ïe tu byd-
lí nûkdo, kdo se s láskou vûnuje rodinné used-
losti. A coÏ teprve, kdyÏ se vrata otevfiou
a z nich vyjede naãanãan˘ koník, zapfiaÏen˘
do pfiekrásné bryãky, kterého doprovází psí
‰tûkot. UÏ jen ten pohled na koÀsk˘ povoz nás
pfiesouvá do dob první republiky a té tûsnû po
druhé svûtové válce.

� Pojìme se chvilku zastavit v na‰í uspû-
chané dobû a povídej mi tro‰iãku o své lásce
k úrodné polabské zemi, ke koním, dûdeãko-
vi Dobe‰ovi i svému str˘ci majoru Dobe‰ovi,
kter˘ je pofiád ve svûtû „koÀafiÛ“ opravdovou
osobností. Tak co ty doÏínkové slavnosti?

Eva Fialová byla tak hodná, Ïe pfii-
nesla na na‰e povídání spoustu krás-
n˘ch fotografií. 

„Tak tady mi bylo 12 let a jela jsem
na mém Bobíkovi ve slavnostním do-
Ïínkovém prÛvodu z Kocandy k po-
mníku padl˘ch legionáfiÛ). Asi tak 10

bylo nás mlad˘ch krojovan˘ch jezdcÛ, dále
spousta dívek v krojích, které pak s mládenci
tanãily ‚besedu‘. A veãer byla taneãní zábava
v hospodû u Ma‰talífiÛ. To byla taková teãka
za cel˘mi Ïnûmi, kdy mûli sklizeno a hlavnû
vymláceno skuteãnû uÏ v‰ichni. Nûkdo mûl
ménû polí, tak se u nûj na vratech objevil vû-
nec z klasÛ dfiív a také dfiív v rámci svého
hospodáfiství oslavil úrodu pod stfiechou. Sku-
teãnû bylo co slavit, protoÏe si koneãnû v‰ich-
ni mohli po té pofiádné dfiinû oddechnout. To
nebylo jako dneska, Ïe kombajn za den pose-
ká i vymlátí obilí z 35 hektarÛ, tenkrát se se
samovazem, taÏen˘m vût‰inou 4 koÀmi, pose-
kaly tak 3-4 hektary za den. A to zÛstávaly
snopy na poli. KdyÏ byly vyschlé, odváÏely
se rovnou na mlat, kdyÏ ale bylo mokro, sklá-
daly se do panákÛ neboli mandelÛ. VÏdycky
15 snopÛ tvofiilo jeden mandel.“

� To muselo b˘t na poli dost lidí, aby to
v‰echno zvládli posekat, svázat i odvézt.

„To ale nebylo v‰echno. Nejprve se muselo
jet pole obsekat, aby konû táhnoucí samovaz
nepo‰lapali obilí (samovaz jel vedle koní vpra-
vo – viz foto dole). Sekalo se ruãnû kosou

a snopy se vázaly ruãnû. Pak teprve mohl do
pole vjet samovaz – ten obsluhoval ‚fiidiã‘, dal-
‰í 2 vedli konû a nejmíÀ ãtyfii Ïenské odebíra-
ly snopy a stavûly je do panákÛ. Pak se obilí
sváÏelo na ÏebfiiÀácích pfiímo k mlátiãce, která
se postavila na dvofie pfiímo u stodoly, a k její-
mu správnému chodu bylo potfieba 11 lidí.“

� To byli v‰echno va‰i stálí zamûstnanci?
„Kdepak. Mûli jsem jen stálé pracovníky,

ktefií se starali o konû a hovûzí dobytek;
ostatní jsme najímali podle sezónní po-
tfieby – na fiípu a pak Ïnû. To byli vût‰i-

nou místní lidé; Ïeny okopáva-
ly a jednotily fiepu, pak na

Ïních odebíraly po samovazu snopy, zatímco
muÏi tfieba jezdili s volsk˘m potahem
s tzv.pleãkou. Vzpomínám si, jak jsme jim
s dûdou Dobe‰em vozili bryãkou na pole sva-
ãiny a o Ïních pak i pivo z hospody U Kuklí-
kÛ. Ostatnû tam mûli muÏsk˘ ‚otevfien˘ úãet‘
– dostávali od majitelÛ hospodáfiství, pro kte-
ré pracovali, takové známky, kde bylo vyra-
Ïeno první písmeno z hospodáfiova jména

(A jako Anto‰, O jako
Olmer apod.) a na tu
známku jim hospod-
sk˘ ãepoval pivo.“

� S dûdou jste jez-
dili bryãkou na pole.
To on tû pfiivedl ke
koním?

„Vlastnû ano, pro-
toÏe mÛj dûda byl za
první války u dragou-
nÛ. Aãkoliv se na stat-
ku pouÏívali konû
hlavnû na práci,
vÏdycky jsme mûli
alespoÀ jednoho jez-

deckého. Tfieba gro‰ák Bobík (viz foto) byl
vyfiazen˘ jako dvanáctilet˘ od vojenské po-
sádky a tak si ho vzal strejda Dobe‰ domÛ.“

� Mluví‰ o majorovi Josefu Dobe‰ovi,
úspû‰ném bronzovém olympijském jezdci,
trenérovi jezdectví a ‰estinásobnému úãast-
níkovi Velké pardubické?

„Ano, to byl mÛj str˘ãek. Ten miloval konû
skoro víc neÏ cokoliv jiného a kvÛli nim se do-
konce na del‰í dobu rozhádal s rodinou. Jako
star‰í syn mûl pokraãovat v hospodafiení, ale
on si postavil hlavu, Ïe chce na Vojenskou jez-
deckou akademii. Z prodaného obilí se mu po-
dafiilo získat potfiebné peníze pro vstup na
Akademii a ode‰el z domova. Napsal sice své-
mu tatínkovi dopis na odpu‰tûní,
ale skuteãnû mu mÛj dûdeãek od-
pustil aÏ v dobû, kdy se o str˘ci za-
ãalo psát v souvislosti s jezdeck˘mi
úspûchy, a to vãetnû bronzové me-
daile z jezdeck˘ch soutûÏí druÏstev
na OH v Berlínû roku 1936. A pak
na nûj byl skuteãnû py‰n˘, zvlá‰tû
kdyÏ si ho vyÏádali jako uãitele jez-
dectví nejdfiíve T.G.Masaryk a v ro-
ce 1946 i Edvard Bene‰ (viz fota).

� Tebe uãil str˘ãek také jezdit?
„Taky a bohuÏel vÛbec nedûlal rozdíl mezi

malou holkou (bylo mi tehdy mezi 7 a 8 lety)
a dospûl˘mi; chtûl vÏdycky co nejlep‰í v˘sled-
ky a to se neobe‰lo bez pfiísnosti a zv˘‰eného
hlasu. Pamatuji si jako vãera, jak na mû kfiiãel:
‚Jak to jede‰, ty káão pitomá!‘. Ale i pfies mÛj
dûtsk˘ odpor mne nauãil spoustu vûcí.“

� Které se ti pak hodily v závodech, tfieba
na tûch v letech 1946 a 47 v Pfiezleticích, Ïe?

„Tak to ani ne. Tenkrát jsem závodila se
dvûma bûlou‰i v bryãce a oba dva roãníky
jsem suverénnû vyhrála. A pak uÏ doba tak
nûjak závodÛm nepfiála. Pro jízdu na koni mi
str˘c dal sice spoustu dobr˘ch rad, a to vãet-
nû skákání pfies pfiekáÏky, ale to jsem moc
v Ïivotû nepouÏila. Sice jsem je‰tû coby ãtr-
náctiletá chtûla na koni závodit a nejlépe ve
steaplu, ale maminka se moc bála, aby se mi
nûco nestalo, a tak jsem na dráhu Ïokejky ne-
nastoupila. To moje o rok mlad‰í kamarádka
Eva Palyzová, rozená Vítová z Popovic, mûla
z mého pohledu více ‰tûstí. Na koni strávila
v podstatû i v‰echny cesty do Hospodáfiské
‰koly v Brand˘se, to já jezdila autobusem,
a v kaÏdém volném ãase trénovala. Provdala
se brzo za závodního jezdce Palyzu a odstû-
hovala se za ním na Moravu. Ani tady nepfie-
stala trénovat a jako jezdkynû se dokonce zú-
ãastnila i Velké pardubické. Její syn je teì
spolumajitelem závodi‰tû v Lysé nad Labem.“

� Jet Velkou…. to je i dnes sen mnoha
jezdcÛ a tvé kamarádce se splnil. Není ti tro-
‰ku líto, Ïes mohla b˘t na jejím místû ty?

„KdyÏ mi maminka tehdy zakázala jezdit,
tak mi to jako mladé holce ani tak nepfii‰lo.
Ale kdyÏ mi bylo tak tfiicet, to jsem pocítila
lítost, zvlá‰tû kdyÏ Eva závodila a str˘ãek mûl
spoustu úspûchÛ coby jezdec i trenér. Jako
jezdec se sice zúãastnil Velké naposledy v ro-
ce 1946, ale pokraãoval dál jako trenér a od-
choval i Letce, vítûze Velké v roce 1956.
KoÀmi prostû Ïil… No ale vzhledem k tomu,
jak to pak s m˘m str˘ãkem dopadlo (strávil
dlouhé roky v komunistickém vûzení – po-
zn.redakce), jsem ráda, Ïe konû nebyli jedi-

nou náplní mého Ïivota. Oni totiÏ komunisti
konû nemûli vÛbec nijak v lásce.“

� To je pravda, vÏdyÈ i Cyril Neumann
v loÀském vánoãním Naslovíãkafiení vzpomí-
nal na to, jak konû místo na loukách, kolbi‰-
tích a závodi‰tích skonãili tzv. v bufitech.

„Na tu dobu nevzpomínám vÛbec ráda.
Tûsnû po válce, kdyÏ tady byli rudoarmûjci
a nûkteré jsme mûli ubytované i u nás, jsem
od nich dostala hfiíbû. ProtoÏe bylo malé, ne-
chtûli se s ním vracet zpátky do Ruska. Dali
jsme mu jméno Ivánek a protoÏe to byl poník,
skvûle se mi na nûm jezdilo. Byl to takov˘
‚plesnivák‘, kter˘ mûl ke stáru postupnû bûlat.
Toho jsem se bohuÏel nedoãkala, protoÏe
Ivánka nám v 50.roce vzalo novû vzniklé
JZD. Sebrali nám i ostatních 6 koní a … (Evû
se i dnes lehce chvûje hlas). Ponechali si jen
dva na práci a ostatní odvezli na jatka.“

� Vzali ti tvého konû… Ono to ale ne-
bylo jen o koních, Ïe?

„Byla to hrozná doba, co si budeme poví-
dat. Nechci na to radûji vzpomínat, ale je
pravda, Ïe v‰ichni soudruzi nebyli v Pfiezleti-
cích tak zlí jako jinde v âechách. MoÏná to
bylo i tím, Ïe jsme byli malá vesnice a v‰ich-
ni jsme se znali. MoÏná i proto nám ve‰kerá
zabavená pÛda zÛstala v na‰em vlastnictví;
mÛj otec ji nikdy na JZD nepfievedl. Sice na

ní nemohl hospodafiit, ale byla pofiád jeho.
I mnû vlastnû pomohl místní tajemník MNV
a fieditel Strojní a traktorové stanice – kdyÏ
mû jako ‚kulaãku‘ vyhodili z v˘zkumáku, po-
mohl mi najít místo úãetní u nûj v STS. Míst-
ní MNV na mû sice tlaãilo, abych pracovala
v JZD Pfiezletice, ale to jsem opravdu nemo-
hla. Dívat se, jak cizí pracují na na‰ich polích,
to jsem si nedovedla pfiedstavit. Tfieba by pfii-
jel pomáhat i nov˘ traktor, kter˘ si mÛj otec
v roce 1948 vzal na hypotéku a ten mu také
zabavili a poslali do STS Brand˘s. Splátky
ov‰em dál musel platit otec (200,-Kã mûsíã-
nû) a po jeho smrti i my; teprve v roce 1990
se nám podafiilo dluh zaplatit.“

� Rok 1989 musel b˘t pro tebe satisfakcí.
„Byl a jsem ráda, Ïe jsem se toho doÏila.

·koda, Ïe mi zaãátkem 90.let nebylo míÀ, ur-
ãitû bych zaãala hospodafiit na rodinn˘ch po-
lích sama. Takhle jsme radûji zaloÏili druÏ-
stvo a obdûláváme pÛdu spoleãnû.“

� Myslím si, Ïe by tvÛj dûdeãek Dobe‰
mûl z tebe radost. A nejen on, samozfiejmû.
Nevadí ti, jak se v posledních letech pole
mûní na nové obytné ãtvrti?

„Vadí, protoÏe zejména tady pfiicházíme
o spoustu úrodné pÛdy. Ale na druhou stranu,
pfii dne‰ních hektarov˘ch v˘nosech, které jsou
nûkolikanásobnû vy‰‰í neÏ tehdy, to je asi pfii-
rozen˘ v˘voj. Je pravda, Ïe i já prodávám nû-
která pole k v˘stavbû, ale to jsou vût‰inou ta,
která mi byla dána jako náhrada za jiné po-
zemky. K tûm uÏ takov˘ vztah nemám. (to je
pfiípad Bíl˘ch vrátek, tzv. Pansk˘ch polí, kte-
ré patfiily NûmcÛm a byly pouÏity jako kom-
penzace – pozn.redakce)

Najednou zazvoní telefon. 
„Propána, to je hodin, vÏdyÈ já budu muset

jít nakrmit koníka, uÏ na mû teì jistû netrpû-
livû ãeká“, fiíká Eva a zvedá se k odchodu.

� Prosím je‰tû poslední vûc – blíÏí se
zaãátek fiíjna a s ním dal‰í Velká pardu-
bická steaplechase. Pojede‰ se do Pardu-
bic podívat?

„Jezdívala jsem a ráda, mám mezi koÀafii
spoustu pfiátel a znám˘ch. Poslední roky se
ale radûji dívám doma na televizi, protoÏe tam
si ten závod ãlovûk víc uÏije.“

� No jasnû, vidíme cel˘ závod a nemusí-
me ãekat, aÏ se objeví konû, ktefií zmizeli za
lesíkem .

„Pfiesnû tak. A kromû toho jsou závody v po-
slední dobû nûjak moc ‚spoleãenské‘ a tak radû-
ji dávám pfiednost komornûj‰ímu závodi‰ti v Ly-
sé. Tam je vût‰í klid na v‰echny pfiátele.“

Dûkuju moc za krásné vzpomínání na
tvé dûtství v Pfiezleticích a za v‰echny dû-
ti v na‰í obci doufám, Ïe i ony se zase nû-
kdy projedou v bryãce taÏené tv˘m koní-
kem. Lâ

e po žních. Nebýt všudypřítomného prachu
z polí nikdo by to dnes ani nepoznal. Ško-
da. Bývaly doby, kdy se dokončená sklizeň

obilí skutečně oslavovala a ačkoliv mnoho z nás
má „dožínky“ spojené s přehlídkou socialistic-
kých úspěchů v zemědělství, věřte, že dožínkové
oslavy spadají do dob daleko minulých.
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Na slovíãko...Na slovíãko...
s Evou Fialovous Evou Fialovou

Při dožínkách

Děda Dobeš s prvním Ivánkem

Strýc major Dobeš
s prezidentem T.G. Masarykem

Strýc major Dobeš
s prezidentem E. Benešem

Přezletické závody v roce 1946
– Eva Fialová v bryčceSamovaz při práci


