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pro Va‰i nemovitost

BliÏ‰í informace o této sluÏbû
naleznete na www.nejlevnejsiuklid.cz

nebo pi‰te, volejte na

775 990 670
728 127 554

info@nejlevnejsiuklid.cz

Správa a údrÏba nemovitostí

BEZ MùSÍâNÍHO PAU·ÁLU

U nás Ïádné pau‰ály neplatíte, platíte pouze to co vyuÏíváte!

správa nemovitostí bez měsíčního paušálu za bytové jednotky
(platíte jen to co skutečně využíváte?)

Ušetřete desetitisíce ročně za nesmyslné paušály, běžny?
činžovní dům o 20 bytech zaplatí naší konkurenci na paušálu 48000,- Kč
+ další poplatky jako jsou kontroly domu technikem, revize, úklid, atd...

Na pravidelných prodejních zastávkách si můžete zakoupit
čerstvé mléčné výrobky přímo z farmy! Ochutnejte naše:

� pasterované selské mléko
� čerstvý jogurt
� čerstvý selský sýr
� balkánský sýr
� či naši specialitu „dnešní sýr“ !!!

Prodejní zastávky: KAŽDÝ PÁTEK
Zahradní – Javorová  15:30 – 15:35

POZNEJTE ROZDÍL MEZI BÍLOU VODOU V KRABICI
A SKUTEČNÝM MLÉKEM!

www.mlekozfarmy.cz



OBECNÍ POLICIE KOLEâ ZASAHUJE...

rosincov˘ adventní ãas zpestfiují
rozsvícené stromeãky na zahra-
dách domÛ, rozzáfiená okna s vá-
noãními hvûzdami ãi svícny a ani
ulice nechtûjí zÛstat pozadu. V loÀ-

ském roce chtûla obec slavnostnû zkrá‰lit
i Dolní náves, aby i zde na nûkter˘ch lam-
pách svítily velké ãi malé hvûzdy a komety.

CoÏ o to, ve dne to vypadalo moc hezky,
ale kdyÏ se s pfiíchodem adventu mûly deko-
race rozzáfiit, nastaly opravdu potíÏe. Po ne-
celé hodinû svícení najednou CVAK a celá
Dolní náves se ponofiila do ãernoãerné tmy.
KdyÏ byl v‰ude je‰tû bûloskvoucí sníh, dalo
se i tmou projít, kdyÏ ale odtál, byla ulice
jedna velká ãerná díra plná vody.  

Jako první byli povoláni „do zbranû“
správci vefiejného osvûtlení z Brand˘sa –
vymûnili celkem
dvakrát stmívací
ãidla a dvakrát hodi-
ny na ruãní nastavo-
vání zapnutí a vy-
pnutí svûtel. Obãas
nám svûtlo svítilo
i jednu celou noc,
aby v‰ak hned dal‰í
den tzv. „vyletûl“
hlavní jistiã a jistiã
ã.10.  Záhadu doslova hlavolamu se vyfie‰it
nepodafiilo a do Pfiezletic zamífiila firma,
která zde dávala „dráty do zemû“, a to vãet-
nû vefiejného osvûtlení. 

Pfii revizi vytíÏenosti jednotliv˘ch jistiãÛ
bylo zji‰tûno, Ïe je problematick˘ jistiã pfie-
tíÏen, a proto byl krátce po Vánocích vy-
mûnûn za silnûj‰í; pfiesto je je‰tû dal‰í záva-
da nûkde v zemi ãi na jedné z lamp. Meto-
dou vypínání nûkter˘ch lamp se pracovník
firmy snaÏí lokalizovat co nejpfiesnûji mís-
to, kde dochází ke zkratu. BohuÏel nejvût‰í
problém byl samozfiejmû na té ãásti jistiãÛ,
kde bylo na‰e nové vánoãní osvûtlení; bude-
me doufat, Ïe do dal‰ích Vánoc se koneãnû
podafií v‰e opravit a uvést do správného
chodu tak, aby jiÏ nedocházelo jako v mi-
nul˘ch mûsících k vypadnutí jistiãe, ãímÏ
zhasne vefiejné osvûtlení, a vy, ktefií chodíte
na velmi ãasné ranní autobusy, uÏ nebude-
te muset tápat nocí a tmou. 

Vûfite nám, Ïe se snaÏíme co nejrychleji
dotáhnout v‰e do zdárného konce a zajistit
skuteãnû funkãní nové vefiejné osvûtlení.

A aby problémÛ se zhasnutou obcí neby-
lo málo, do hry vstoupil faktor praskl˘ch
Ïárovek, které podobnû jako v domácnosti
tzv. vyhodí pojistku lampy (je tam proto,
aby zhasla jen lampa s prasklou Ïárovkou,
jistiã pfiíslu‰ného okruhu (ten je pr˘ tak
siln˘, aby nûjaké prasknutí Ïárovky udr-

Ïel) a bohuÏel zároveÀ i jistiã hlavní. A rá-
zem je v‰ude tma jako… 

Sníh, sníh a zase sníh! Od listopadu jsme
si ho opravdu uÏili vrchovatou mûrou; nej-
prve napadlo 14 cm snûhu a bûhem dal‰ích
dnÛ jsme mûli snûhovou pefiinu do v˘‰ky 25
cm. Pracovníci obce se snaÏili skuteãnû ze
v‰ech sil sníh odklízet zejména z nejvíce pou-
Ïívan˘ch chodníkÛ, ale v‰echno se doãista
uklidit nedalo. Dûkujeme zde v‰em, ktefií se
chopili lopat a hrabel a vyrazili pfied svÛj
dÛm do boje s tímto studen˘m Ïivlem. A by-
lo jim vcelku jedno, Ïe tuto „povinnost“ uÏ ze
zákona nemají.

Po snûhové nadílce pfii‰la kratiãká oble-
va, která sice sníh nerozpustila, ale naopak
ho promûnila v souvislou vrstvu ledu, a sil-
nice v obci se promûnily v kluzi‰tû. BohuÏel

i sÛl byla na toto nadûlení krátká, protoÏe
v lednov˘ch siln˘ch mrazech ztratila ve‰ke-
rou svou úãinnost. Pfiesto byly chodníky
pravidelnû kaÏdé ráno fiádnû posypány
a pracovníci na‰í obce se snaÏili udrÏet je-
jich prÛchodnost podle schváleného harmo-
nogramu úklidu. 

V prosinci skoro kaÏd˘ t˘den vyjíÏdûli
pan Mal˘ a pan DoleÏal fie‰it problémy s ka-
nalizaãními ãerpadly. „A je to tady, uÏ se to
rozbíjí“ fiekne si mnoh˘ z vás, ale POZOR,
nikdy se je‰tû nemuselo mûnit ãerpadlo
z dÛvodu jeho poruchy; vût‰inou se jednalo
o zaseknut˘ plovák, namotan˘ hadr nebo
dûtsk˘ ubrousek do noÏÛ ãerpadla ãi chyb-
nû zapojenou elektroinstalaci k ãerpadlu.
Pouze v jednom pfiípadû byla ãást ãerpadla
opravena (v záruce), protoÏe pfii osazení
ãerpadla do jímky byla tato nedostateãnû
vyãi‰tûna od stavebních neãistot a kamínky
ze dna jímky po‰kodily vnitfiek ãerpadla.
Vût‰inou si s tûmito závadami dokáÏí na‰i
pracovníci rychle poradit a jsou schopni
i veãer odãerpat plnou jímku a ráno pak
hledat a následnû opravit závadu. 

BohuÏel stále se setkáváme s nedostateã-
nou informovaností jednotliv˘ch uÏivatelÛ
kanalizace o tom, jak se správnû starat
o bezproblémov˘ chod, a proto zde opût
pfiipomeneme základní vûci: do odpadu pat-
fií pouze voda z kuchyÀského dfiezu, koupel-

ny a toalety (zde s toaletním papírem), ja-
kékoliv jiné pfiímûsi jako je pouÏit˘ olej ze
smaÏení ãi jiné mastnoty mohou ãerpadlo
po‰kodit. Velk˘ problém je s dûtsk˘mi vlh-
ãen˘mi ubrousky, které se ve vodû na rozdíl
od toaletního papíru nerozpustí a díky své-
mu sloÏení na bázi textilie se na vrtuli ãer-
padla namotají a to pak pfiestane tlaãit vo-
du z jímky. Obãas se stane, Ïe nûkdo omy-
lem vylije ‰pinavou vodu z kbelíku i s had-
rem; ten se bohuÏel také namotá, o ãemÏ se
nûktefií z nás uÏ pfiesvûdãili. 

V Informacích z obce proto pfiiná‰íme po-
drobn˘ návod, jak postupovat v pfiípadû po-
ruchy chodu va‰í tlakové kanalizace, a to
vãetnû „opáãka“ toho, co se smí a nesmí do
kanalizace vypou‰tût. VÏdyÈ ne nadarmo jed-
na z chytr˘ch hlav pravila, Ïe „opakování je

matka moudrosti“.
Jen je‰tû pfiipomínka na

závûr: SluÏba rychlé pomoci
pfii nefungující kanalizaci je
vstfiícn˘ krok ze strany obce
a hlavnû od pana Malého
i pana DoleÏala; proto jim
spí‰e podûkujte a tzv. si na
nich nevylívejte svou zlost,
protoÏe oni jsou ti, kdo vám
pfii‰li rychle na pomoc. Díky.

âasto se na své zastupitele obracíte s do-
tazem, kdy budou do Pfiezletic koneãnû jez-
dit nové, ãisté a pohodlné autobusy, jejichÏ
fiidiãi budou na cestující alespoÀ „profesio-
nálnû“ milí.  LoÀském roce jsme dostali na-
bídku firmy Stenbus na provozování linky
302, která vypadala (i jejich autobusy smaj-
lík) velmi zajímavû. BohuÏel zmûna doprav-
ce není aÏ tak  jednoduchá, jak by si mnozí
pfiedstavovali, protoÏe napfi. jen vyhlá‰ení
zámûru konat v˘bûrové fiízení musí viset na
úfiední desce cel˘ dlouh˘ jeden rok. Více
ing.StaÀková z firmy Ropid: 

„V souladu s platnou evropskou legislati-
vou (Nafiízení EU 1370/2007) bylo zvefiejnû-
no v fiíjnu 2010 oznámení o konání nabíd-
kového fiízení na linku 302 v Úfiedním vûst-
níku Evropské unie. Po uplynutí prenotifi-
kaãní lhÛty (coÏ je 1 rok) bude zahájeno
nabídkové fiízení v souladu se zákonem
194/2010 Sb. o vefiejn˘ch sluÏbách v pfie-
pravû cestujících. Uzavfiení smlouvy s vítû-
zem a zahájení provozu lze pfiedpokládat
koncem 1. ãtvrtletí 2012. 

Je nutné dodrÏet prenotifikaãní lhÛtu,
pfiejímá ji i ná‰ právní pfiedpis a její nedodr-
Ïení je správním deliktem.“

BohuÏel na‰e obec nedokáÏe toto fiízení
urychlit a tak mÛÏeme jen doufat, Ïe rok ute-
ãe jako voda. 

Lída âervínová, místostarostka
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Asi jste si v‰ichni v‰imli, Ïe bûhem leto‰-
ní dosti tvrdé zimy, která je‰tû bezpochyby
neskonãila, dostal hlavní dopravní prÛtah
na‰í obcí (ulice Cukrovarská, Dolní Náves,
Vinofiská a VeleÀská), kter˘ byl jiÏ pfied zim-
ním obdobím ve velice ‰patném stavu, dal‰í
„tûÏk˘ zásah“. BohuÏel se zdá, Ïe tolik po-
tfiebná rekonstrukce je stále v nedohlednu.
Opakovanû a neúnavnû Ïádáme o tuto re-
konstrukci majitele silnice, tedy Krajsk˘
úfiad, ale jak je vidût, na‰e intensivní snahy
jsou stále bezv˘sledné. 

Dal‰í ‰patnou zprávou je, Ïe se nepodafií
uskuteãnit v˘bûrové fiízení na nového do-
pravce tak rychle, jak jsme si pfiedstavovali

a v podstatû vám slibovali. O krátké vysvût-
lení roãního prodlení jsme poÏádali
ing.StaÀkovou, vedoucí odboru ekonomiky
dopravy firmy Ropid, které najdete v rubri-
ce Co vás pálí… 

To ale na‰tûstí neovlivní pfiípravu v˘stav-
by nové otoãky autobusu na kfiiÏovatce ulic
Na Váze, Zahradní a VeleÀská; pfiipravuje
se projektová dokumentace a v‰e potfiebné
k vydání územního rozhodnutí. 

A do tfietice v‰eho zlého – doposud se

nám nepodafiilo nalézt finanãní zdroje na
v˘stavbu tolik potfiebné matefiské ‰koly. PÛ-
vodnû avizovan˘ dotaãní titul Stfiedoãeského
kraje mûl mít finanãní objem prostfiedkÛ ve
v˘‰i 850 mil.Kã. Nyní byl dotaãní titul sku-
teãnû vyhlá‰en – objem prostfiedkÛ ve v˘‰i
pouh˘ch 40 milionÛ. Co k tomu dodat …
Mohu ale slíbit jedno. Ve snaÏení a hledání
neustaneme a budeme vás samozfiejmû i na-
dále informovat o dal‰ím v˘voji.

AlespoÀ na závûr snad mohu fiíci nûco tro-
‰ku pozitivnûj‰ího. Na‰e nové zastupitelstvo se
jiÏ zapracovává, nová paní místostarostka po-
stupnû pfiebírá agendu po panu Novotném. In-
formace o její práci mÛÏete ostatnû na-
lézt na dal‰ích stránkách zpravodaje
v rubrice Co vás pálí; a vlastnû
i v naprosté vût‰inû ostatních.

Pevnû doufám, Ïe aÏ zasednu
k psaní pfiíspûvku do dal‰ího ãísla
zpravodaje, budu moci b˘t optimis-
tiãtûj‰í a budu mít pro vás lep‰í
zprávy. Pfieji vám pfiíjemn˘ závûr
zimy a jsem si jista, Ïe se v‰ichni,
podobnû jako já, tû‰íte, aÏ budou
tyto chladné mûsíce za námi.

Va‰e Veronika Vrecionová
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SLOVO STAROSTKY
VáÏení a milí spoluobãané,
dovolte mi, abych vás moc pozdravila
poprvé v novém roce 2011. Nov˘ rok
se má bezpochyby zaãínat pozitivnû -
i já bych vám ráda sdûlila pouze a je-
nom  dobré zprávy, ale bohuÏel tomu
tak pro tento okamÏik není. 

UÏiteãné odkazy PraÏské integrované dopravy
V souvislosti s celostátní zmûnou jízdních fiádÛ zde pfiiná‰íme „první pomoc“ pro snaz‰í vyhledávání spojení v rámci PIDu.

Vyhledání spojení PID: http://pid.idos.cz/spojeni <http://pid.idos.cz/spojeni>
Zastávkové jízdní fiády PID: http://portalpid.idos.cz <http://portalpid.idos.cz> 
Aktuální odjezdy z pfiímûstsk˘ch zastávek PID: http://www.mpvnet.cz <http://www.mpvnet.cz>

Objednání zasílání nov˘ch jízdních fiádÛ:
http://www.ropid.cz/jizdni-rady/elektronicke-zasilani-jizdnich-radu__s175x980.html
Interaktivní dopravní mapa PID: http://pid.planydopravy.cz <http://pid.planydopravy.cz>
Webové stránky o PraÏské integrované dopravû: http://www.ropid.cz <http://www.ropid.cz>

âerpadlo a my
Stále se setkáváme s tím, že se někteří uživatelé tlakové kanalizace neseznámili dostatečně s jejím pro-

vozním řádem. Ačkoliv jim pracovníci montážní firmy veškerou dokumentaci předali, málokdo se s ní po-
drobně seznámil. K jeho vlastní škodě, protože by si mohl někdy ušetřit peníze i starosti. 

Proto zde v kostce zopakujeme to nejzákladnûj‰í:
JE ZAKÁZÁNO:
� vypou‰tût do kanalizace sráÏkové vody ze stfiech a odvodnûní ploch
� kapaliny o vy‰‰í teplotû jak 40°C
� minerální oleje, ve‰keré tuky a jedlé oleje
� agresivní látky (kyseliny, louhy, rozpou‰tûdla, chemikálie)
� hygienické vloÏky, pleny, dûtské vlhãené ubrousky 
� mechanické neãistoty (písek, hlína, plasty, hadry, kusy dfieva)

DOPORUâENÍ pro provoz:
Sledujte pfiíleÏitostnû kontrolky v elektrickém rozvadûãi. 

Popis prvkÛ rozvadûãe:
FA1 – hlavní vypínaã rozvadûãe TL1 – tlaãítko manuálního odãerpání
FA2 – jistiã ovládání HL1 – signalizace chodu ãerpadla
FM1 – motorov˘ spou‰tûã HL2 – signalizace pfieplnûní jímky (PORUCHA)

Pfii vyãerpané jímce nesvítí Ïádná kontrolka, pfii ãerpání svítí po celou dobu
zelená kontrolka. Pfii rozsvícení ãervené kontrolky nastal poruchov˘ stav!

Je moÏné odãerpat jímku manuálním tlaãítkem TL1
(pozor – hrozí chod ãerpadla nasucho) do doby zhasnutí ãervené kontrolky.

Pfied zavoláním servisu ovûfite zapnut˘ stav hlavního jistiãe FA1,
jistiãe ovládání FA2 a motorového spou‰tûãe FM1.

Více informací na webov˘ch stránkách obce Kanalizace, vodovod.

— — — INFORMACE Z OBCE — — —

Přestupek říjen listopad

Co vás pálí...

Nedovolené stání vozidla
na pozem. komunikaci 1 4

Nedovolené vjezdy do míst,
kam je to zakázáno 2 5

Překročení povolené rychlosti 7 2

Přestupky proti veřejnému pořádku 0 0

Kontrola osob 4 3

Je dobře, že si začíná kolečská policie
zjednávat respekt i v Přezleticích a nejen
v kopci na Podolance. Jsme moc rádi, že
se podařilo (tedy doufám) naučit řidiče,
kteří byli zvyklí se řítit po Vinořské, sun-
dat nohu z plynu a zapamatovat si, že
zde občas číhá policista s radarem. Ješ-
tě se naučit respektovat dopravní, ze-
jména zákazové značky, a bude to u nás
o fousek lepší. (Že by jako v pohádce?)

P

DÛleÏité upozornûní
Aãkoliv servis ãerpadel tlakové kanalizace

zaji‰Èuje firma AQ spol., obec zajistila pro‰ko-
lení na‰ich technick˘ch pracovníkÛ na bûÏnou
údrÏbu ãerpadel. DÛvodem bylo zrychlení celé
opravy ãi vyfie‰ení problému, ale také zásadní
omezení va‰ich finanãních v˘dajÛ. Kdo si mu-
sel zvát AQ spol. k opravû, ten ví své! 

V zájmu zlep‰ování vztahu obec-obãan vám
i nadále nabízíme rychl˘ servis, kter˘ zaji‰Èu-
je pan Mal˘ a DoleÏal. ZároveÀ vás ale chce-
me upozornit, Ïe oãekáváme i vstfiícnost z va-
‰í strany a hlavnû slu‰nost v jednání pfii opra-
vû va‰eho problému s kanalizací. DùKUJEME.

Tento servis je nad rámec povinností obce
jako vlastníka hlavních fiadÛ tlakové kanaliza-
ce a „rychl˘ zásah pfii poru‰e“ je díky ochotû
obou zamûstnancÛ pracovat se spla‰kovou
vodou. Lída Červínová, mistostarostka
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DNE 6. 12. 2010
� ZO nevzneslo Ïádné dal‰í pfiipomínky

k navrÏenému rozpoãtu obce. ZO souhlasi-
lo s pfiedloÏen˘mi pfiipomínkami (jedno-
du‰‰í paragrafové a nikoliv poloÏkové znû-
ní), povûfiilo starostku obce a správce roz-
poãtu k jejich provedení. ZO schválilo roz-
poãet pro r. 2011 v paragrafovém znûní.

� Starostka obce vydala pfiíkaz k fiádné
roãní inventarizaci a povûfiila k zaji‰tûní
inventarizace finanãní v˘bor a jím urãenou
inventarizaãní komisi. Inventarizace bude
provedena do max. 25.1.2011.

� ZO souhlasilo s pfiedloÏen˘m návr-
hem rozpoãtového opatfiení ã. 8 (ke zmûnû
dochází z dÛvodu rozdílÛ na stranû pfiíjmÛ
i v˘dajÛ, spojen˘ch zejm. s opravami ul.
Topolová a Ctûnická) a povûfiuje úãetní ob-
ce pí. Stareãkovou jeho provedením.

� Starostka obce seznámila ZO s pra-
videlnou zprávou OP Koleã o ãinnosti
Obecní policie. ZO vzalo tuto informaci
na vûdomí.

� ZO souhlasí s navrÏen˘mi cenami za
svoz TDO pro r. 2011. Ceny zÛstávají za-
chovány na úrovni cen r. 2010.

� ZO souhlasilo s podpisem Dodatku ã.
1 ke Smlouvû o poji‰tûní majetku a odpo-
vûdnosti za ‰kodu – Region (Ve stávající
pojistné smlouvû nebyly specifikovány
drobné movité vûci jako napfi. drobné kul-
turní památky v obci, dopravní zrcadla, la-
viãky apod. Pojistná smlouva byla v tomto
smyslu roz‰ífiena, roãní pojistné pfiitom zÛ-
stalo beze zmûny.) a povûfiilo starostku ob-
ce k podpisu Dodatku ã. 1.

� ZO souhlasilo s navrÏenou v˘‰í od-
mûn zastupitelÛ obce (v˘‰e odmûny zÛstá-
vá na dosavadní úrovni, tj. ve v˘‰i 2.500,-
Kã btto mûsíãnû). 

� ZO souhlasilo s návrhem a schváli-
lo nové ãleny krizového ‰tábu (ing. Vre-
cionová, ing. âervínová, ing. Neumann,
ing. Pan˘rová, L. Slavata, J. Mal˘, Ing.
Kopáãová)

� ZO souhlasilo s podáním Ïádosti
z programu FROM (na odvodnûní ul. Na
Váze a Zahradní) a povûfiilo starostku obce
k dal‰ím jednáním a k pfiípravû podkladÛ.

� ZO souhlasilo s uzavfiením Smlouvy
o budoucí smlouvû o vûcném bfiemeni
a povûfiilo starostku obce k jejímu podpisu
(Smlouva se t˘ká ãásti kanalizaãního a vo-
dovodního vedení v ul. V Podskalí. Tato
ãást inÏen˘rsk˘ch sítí nebyla dosud o‰etfie-
na vûcn˘m bfiemenem, a to z dÛvodu no-
vého zamûfiování. Pokud by k podpisu
smlouvy nedo‰lo, musela by b˘t ãást této
stavby odstranûna).

� ZO souhlasilo s podpisem Dodatku

ã. 1 ke smlouvû a povûfiilo starostku ob-
ce k podpisu pfiedmûtného dodatku (ing.
Perglerová, zpracovatel nového územní-
ho plánu, se stala plátcem DPH, je ne-
zbytné v tomto smyslu upravit pÛvodní
smlouvu /tj. i cenu díla/. Cena díla se
mírnû prodraÏí, jako jistou “kompenza-
ci” nabídla Ing. Perglerová v˘raznû del‰í
splatnost sv˘ch faktur.).

� ZO souhlasilo s pfiipomínkami a s pfii-
praven˘m dopisem MÎP (doplnûní pÛvod-
ního hodnocení EIA (vliv v˘stavby na Ïi-
votní prostfiedí). ZO povûfiilo starostku ob-
ce k podpisu a odeslání stanoviska obce.

� ZO vzalo informaci (o návrhu Pláno-
vací smlouvy k v˘stavbû v lokalitû “Noha-
vice”, parc. ã. 200/1 (p. PotÛãek) na vûdo-
mí a povûfiuje starostku obce k dal‰ím jed-
náním v této vûci. Rozhodnutí o vlastním
podpisu smlouvy uãiní ZO aÏ po seznáme-
ní se s pfiípadn˘mi pfiipomínkami arch.
Starãeviãe.

� ZO souhlasilo s uzavfiením Dodatku
ã. 1 ke Smlouvû o dílo (smlouva se t˘ká
opravy ul. Ctûnická a dodatkem je uprave-
na cena díla) a povûfiilo starostku obce
k jeho podpisu.

� ZO souhlasilo s uzavfiením Dodatku
ã. 4 ke smlouvû o dílo (tato smlouva se t˘-
ká opravy ul. Zahradní (kfiiÏovatka s ul.
Ctûnická) a povûfiilo starostku obce k jeho
podpisu. 

� ZO souhlasilo s uzavfiením Smlouvy
o pfievzetí závazkÛ (firma Benuga s.r.o. se
smluvnû zavázala uhradit obci urãitou fi-
nanãní ãástku jako kompenzaci za problé-
my a náklady zpÛsobené jejich v˘stavbou)
a povûfiilo starostku obce k jejímu podpisu.

RÒZNÉ:
� ZO souhlasilo s navrÏen˘m zpÛsobem

i v˘‰í odmûn pro zamûstnance OÚ za pro-
vádûné práce pfii servisu ãerpadel.

� ZO povûfiilo starostku obce k fie‰e-
ní a k pfiípravû nové ãi aktualizované
OZV ã.4/2007 o místních poplatcích,
a to ve spolupráci s právníky obce a pfií-
padn˘mi dal‰ími vyjadfiovacími ãi
schvalovacími orgány.

Diskuse: na téma úklidu snûhu, technic-
k˘ch záleÏitostí v oblasti kanalizace, vefiej-
ného osvûtlení, moÏnost získání dotací (ze-
jm. M·), rekultivace vodoteãe (a nutnost
dofie‰ení vlastnictví pozemkÛ), získání
a fie‰ení pozemkÛ v k.ú. Vinofi atd.

DNE 19. 1. 2011
� ZO souhlasilo s uzavfiením pfied-

mûtn˘ch smluv (zfiízení vûcného bfieme-
ne - tyto smlouvy se t˘kají pfiípravy po-
zemku, urãeného pro v˘stavbu matefiské
‰koly a nutné pfieloÏky kabelu) a povûfii-

lo starostku obce
k jejich podpisu.

� ZO souhlasilo
s uzavfiením pfiedloÏen˘ch Dohod o na-
rovnání (Jedná se o pozemky v k.ú. Vi-
nofi, kde v minulosti do‰lo k nesprávné-
mu duplicitnímu zápisu dvojího vlastnic-
tví. Pozemky byly historicky ve vlastnic-
tví obce, dnes jsou v dotãen˘ch pfiípa-
dech neoprávnûnû pfieplocené.) s paní
J. Houdkovou, p. J. Hofiej‰ím, p. P. Houd-
kem, pí. J. Kubrovou , pí. V. BartÛÀko-
vou a pí. I. Hofiej‰í. ZO povûfiilo starost-
ku obce k podpisu tûchto Dohod.

� ZO souhlasilo s uzavfiením Dodatku
ã. 4 (Firma Benuga s.r.o. finanãnû partici-
puje na vybran˘ch investiãních akcích ob-
ce. V tomto pfiípadû se jedná o podíl firmy
na úhradû faktury za opravu ul. Topolová.)
k Rámcové smlouvû o spolupráci a povûfii-
lo starostku obce k jeho podpisu. ZO záro-
veÀ povûfiilo starostku obce k podpisu troj-
stranné smlouvy mezi Obcí, firmou Benu-
ga s.r.o. a firmou Pragis a.s.

� ZO souhlasilo uzavfiením Plánova-
cí smlouvy (pfiedloÏené p. PotÛãkem
a t˘ká se lokality Nohavice – spodní
ãást u potoka) a povûfiilo starostku obce
k jejímu podpisu.

� ZO souhlasilo s navrÏen˘mi cenami
a s uzavfiením Dodatku ã. 9 (Ke smlouvû
o dodávkách vody s firmou Veolia. Spo-
leãnost kaÏdoroãnû stanovuje cenu dodáva-
né vody, pro r. 2011 je to 9,54 Kã za 1 m3
bez DPH /DPH 10%/). Cena se stanovuje
centrálnû, obec nemá moÏnost ovlivÀovat
cenu). ZO povûfiilo starostku obce k podpi-
su dodatku.

� ZO souhlasilo s navrÏen˘mi úpravami
OZV (Vyhlá‰ky musí b˘t upraveny v sou-
vislosti se zmûnou nûkter˘ch zákonn˘ch
norem. Nejvût‰í zmûny jsou u OZV o míst-
ních poplatcích, kde napfi. dochází ke zmû-
nû v moÏnosti osvobození od vymûfieného
poplatku (dle nov˘ch právních norem obec
osvobození nesmí povolovat…) a povûfiilo
starostku obce k zabezpeãení vydání revi-
dovan˘ch OZV.

� Starostka obce seznámila ZO s pra-
videlnou zprávou OP Koleã o ãinnosti
Obecní policie. ZO vzalo tuto informa-
ci na vûdomí.

� ZO souhlasilo s povolením v˘herního
automatu do 31.3.2011 (v Hospodû Na Ná-
mûstí) a povûfiilo starostku obce k vydání
pfiíslu‰ného rozhodnutí. 

� ZO povûfiilo starostku obce k vypo-
vûzení provozovatelské smlouvy s VaK
Zápy s.r.o. (V minul˘ch obdobích se ob-
jevily nûkteré problémy, které bylo po-
mûrnû obtíÏné fie‰it.). ZO povûfiilo starost-
ku a místostarostku obce k zahájení jed-
nání o nabídkách spoleãností, zabezpeãu-

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

Povánoãní ãíslo je prostû tak nû-
jak vûnované vzpomínkám na ãas
adventní a vánoãní, na v‰echny spo-
leãenské události spojené se svátky,
které se nám uÏ nepodafiilo do pro-
sincového zpravodaje „dostat“. Pfii-
pomeÀme si proto i jednu akci, kte-
ré byla velice zajímavá a milá, ale
bohuÏel 17.prosinec byl pro mnohé
z vás spí‰e pln˘ pfiedvánoãního sho-
nu a na malé setkání s vinofisk˘m
panem faráfiem Janãíkem tak nûjak
nezbyl ãas. 

V na‰ich dr(o)beãcích vám ales-
poÀ prozradíme, co je to tajemné
slovo, kvÛli kterému vlastnû my‰-
lenka adventního setkání vznikla:

V loÀském vánoãním ãísle jsme
vzpomínali úryvkem z kníÏky paní
Vûry Adamcové „Pfiezletice od sta-
r˘ch ãasÛ“ na babiãku ·imáãkovou,
která si v noci pfied Vánocemi po-
pletla ãas a vstala a následnû bûÏela
(v domnûní, Ïe zaspala) na „roráty“
místo 6 hodin ráno, v pÛl dvanácté

v noci. Ony ty ruãiãky prostû byly
ve stejné poloze a potmû nebylo zce-
la patrné, která je ta men‰í. 

Roráty – zvlá‰tní slovo a proã se
tak vlastnû jmenuje ranní m‰e? To
bylo tak:

Pfii ranní m‰i v adventním ãase
pfied svítáním kleãící knûz na stup-
ni oltáfiním zpíval slova Iziá‰ova
„Rorate coeli desuper“ tj. Rosu dej-
te, nebesa, shÛry. Názvy liturgií
vznikaly podobnû jako názvy napfií-
klad papeÏsk˘ch encyklik; název
dalo buì zaãáteãní slovo z kapitoly
o Iziá‰ovi (jako v pfiípadû rorátÛ)
a nebo to mÛÏe b˘t slovo poslední.

Roráty jsou specifickou ãeskou
podobou ranní mariánské m‰e a li-
turgické zpûvy, které tuto m‰i do-
provázejí, jsou dle Wikipedie v ev-
ropské kultufie unikátní.

A pak, Ïe se o âe‰ích fiíká, Ïe je to
národ neznabohÛ; vÏdyÈ zde máme
ranní m‰i, která nemá v Evropû ob-
doby. Lâ

HISTORICKÉ
DR(O)BEČKY

jících koncesní v˘bûrové fiízení. Pro pfied-
v˘bûr tûchto spoleãností ZO ustanovuje
pracovní komisi ve sloÏení: ing. âervíno-
vá, ing. Dvofiák, ing. Neumann.

� ZO souhlasilo se zavedením systé-
mu informování obyvatel prostfiednic-
tvím SMS zpráv. ZO z pfiedloÏen˘ch na-
bídek vybralo spoleãnost SMS Infoka-
nál, jejíÏ nabídka je cenovû i obsahovû
nejzajímavûj‰í.

RÒZNÉ:
� ZO souhlasilo s úpravou cen proná-

jmu spoleãenského sálu (na základû zv˘‰e-
ní cen energií i ostatních sluÏeb. Stávající
cena 500,- Kã pro obyvatele obce, 1 000,-
Kã pro ostatní. Návrh nov˘ch cen: pro ob-
ãany obce 800,- Kã, 1 500,- Kã pro nere-
zidenty) a povûfiilo místostarostku obce
k zapracování nov˘ch cen do Ceníku slu-
Ïeb obce. 

� ZO souhlasilo s navrÏen˘m zpoplat-
nûním pronájmu sálu pro “Klub 302” (Do-
sud tyto akce nebyly zpoplatnûny s tím, Ïe
mládeÏ bude napfi. vypomáhat pfii akcích
kulturní komise apod. Tento systém pfiíli‰
nefunguje, bylo by proto vhodné zpoplatnit
i Klub 302.). ZO povûfiilo ing. Neumanna
technick˘m zabezpeãováním pÛjãování
ozvuãovací aparatury, coÏ bude zohlednû-
no i inventarizaãní komisí.

� Ing. Neumann upozornil, Ïe nûkteré
stromy v aleji (pokraãování ul. Ctûnická),
nejsou upevnûny (ztrouchnivûlé vázací
dráty) a nepfiízní poãasí by mohlo dojít
k ohnutí a po‰kození stromkÛ. Nápravu si-
tuace je obec schopna provést vlastními si-
lami a stromky budou pfiivázány v nejbliÏ-
‰ím období THP pracovníky obce. 

� Místostarostka obce informovala
ZO, Ïe byly objednány nové stromy do ul.
Zahradní a Ctûnická. Bude se jednat o 10
ks javorÛ Acer platanoides “Columnare”,
které nahradí vykácené stromy (5 ks Ctû-
nická, 5 ks Zahradní). Na obnovu stromÛ
(v ulici Ctûnická) obec v r. 2010 získala
dar od p. Hladíka.

� Kulturní komise informovala ZO
o pfiipravovan˘ch kulturních akcích pro r.
2011. Jedná se zatím o pfiedbûÏné termíny,
akce mohou b˘t upraveny.

� Ing. Neumann informoval ZO, Ïe pro-
vedl náv‰tûvu u obãanÛ, ktefií si opakovanû
stûÏovali na závaÏné prosakování vody do
sklepÛ jejich domÛ – konkr. se jednalo
o rodinu ·ediv˘ch a manÏele Boudovy. Jak
ing. Neumann informoval, situace je velmi
závaÏná. Projednána byla mj. moÏnost vy-
ãi‰tûní a odvodnûní potoka. V‰e bude nut-
né fie‰it s firmami, které mají v daném obo-
ru vût‰í praxi. ZO povûfiilo ing. Neumanna,
ve spolupráci s místostarostkou obce, k fie-
‰ení situace a oãekává informace o v˘voji
situace na dal‰ím zasedání ZO.



Konečně je po Vánocích, vydechne si mnohý
z nás a spokojeně si třeba poplácá bříško, které se
malinko po všech dobrotách zakulatilo. Nastal
všední leden a s ním poklid všedních pracov-
ních dní, který bude pro nás, běžné smrtelníky,
trvat až do začátku adventu 2011.

Je však i osoba, které se tento klid vůbec
netýká a hned po skončení večerního bilan-
cování a nadílky 5.prosince mu začíná roční
příprava na další 5.prosinec. ptáte se, kdo-
pak to je? No přece ten kouzelný muž
s dlouhým bílým vousem, biskupskou ber-
lou a mitrou na hlavě – svatý Mikuláš. 
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Pfieci jenom jsme vyuÏili
chvilky po Vánocích a mikulá‰-
ské nadílce, kdy má pan Miku-
lá‰ tro‰ku klid, protoÏe malí
zlobivci si je‰tû stále pamatují
na slib, kter˘ Mikulá‰i dali
ohlednû svého zlobení.

� Dobr˘ den, pane Mikulá-
‰i. Musím Vám sloÏit poklonu,
jak bájeãnû stále vypadáte. 

(pfieci jenom je narozen na
konci 3.století)

„Dûkuji, snaÏím se. Musím
ale fiíct, Ïe uÏ to není, co to b˘-
valo. Hlavnû ty mokré roky ne-
dûlají m˘m kloubÛm vÛbec
dobfie, dokonce jsem si musel
nedávno nechat vymûnit kolen-
ní kloub. UÏ ale zase bûhám jako rybiãka.“

� Pojìme se vrátit o pár set let zpátky.
Traduje se o Vás, Ïe jste byl vÏdycky pro-
slul˘ svou ‰tûdrostí, dokonce jste potfieb-
n˘m rozdal své dûdictví po otci. To je
v dne‰ní dobû vûc zcela nevídaná.

„Já si myslím, Ïe by alespoÀ ãásteãná ‰tûd-
rost, zejména ke sv˘m blízk˘m, mûla b˘t
v kaÏdém z nás. Kdybyste vûdûla, co já
v‰echno mám ve své knize u nebeské brány
zaznamenáno, prostû hrÛza. Proto tak rád cho-
dím veãer 5.prosince mezi dûti, které sice nû-
kdy zlobí a provádûjí lumpárny, ale pfiede
mnou a mojí druÏinou pak vÏdy slibují, Ïe se
polep‰í. CoÏ se stane, ne sice hned, ale aÏ vy-
rostou tak urãitû. Kdo by v dospûlosti tahal
holãiãky za vlasy a nebo nenapsal krasopisnû
domácí úkol …·koda, Ïe se nenadûluje i do-
spûl˘m, ktefií by slibovali, Ïe nebudou krást,
podvádût, bít svou vlastní Ïenu a dûti, lhát
sv˘m voliãÛm; mÛj seznam „hfiíchÛ“ je snad
nekoneãn˘.“

� Kdy Vás napadlo, Ïe Vás budou pfii na-
dílce doprovázet zástupci nebe, ale i pekla?

„Nadarmo se nefiíká, Ïe ve dvou se to lépe
táhne. Kdybyste vidûli ty na‰e nebeské andû-
ly, respektive andûlky … BohuÏel mi „naho-
fie“ povolili jen jednu, protoÏe já bych si byl
vybral cel˘ zástup. Ale zase mi pfiislíbili, Ïe si

po pár letech mÛÏu vzít s sebou na zem mezi
dûti zase nûjakou jinou. 

A ãerti pak byli pfiizváni jako závaÏí na
miskách vah, aby dobro i zlo chodilo po svû-
tû pûknû vyrovnanû.“

� A která andûlka byla nejhezãí?
Mikulá‰ se odmlãí a lehce zasní. „V‰echny.

Ale vlastnû úplnû na ‰piãce, jak se teì fiíká
TOP,  byla Lucka se sv˘mi blonìat˘mi dlou-
h˘mi kudrnat˘mi vlasy. Jen dát její tváfii sva-
tozáfi. Ale co to povídám, vÏdyÈ jí pfieci jako
správn˘ andûl mûla. Je vidût, Ïe Mikulá‰e
vzpomínky na andûlky tro‰ku vyvádí ze svû-
tecké soustfiedûnosti.

� Letos potfietí byla mikulá‰ská nadílku
venku, protoÏe dûtí pfiib˘vá a sál není na-
fukovací. Jak jste nadûlovali tfieba v minu-
lém století?

„V Pfiezleticích jsme chodili dÛm od do-
mu. A i kdyÏ bych to asi nemûl fiíkat, byla to
docela legrace. Jednou se tfieba tfii kluci do-
ma modlili tu dûtskou modlitbiãku Andûlíã-
ku, mÛj stráÏníãku. Kleãeli u gauãe a jen
ãert zazvonil fietûzy, bûhem vtefiiny v‰ichni
tfii zmizeli pod gauãem. Jin˘ kluk byl zase za
hrdinu; aãkoliv sám mûl strach, vyskoãil
a bránil ko‰tûtem pfied ãerty své dvû mlad‰í
sestry. Málem ãertÛm doslova vyprá‰il ko-
Ïich. Dal‰í kluãina se mr‰tnû jako hadí muÏ

nasoukal do uzounkého prostoru v pfiívûsu,
Ïe ho pak museli rozebrat.

Mikulá‰ se najednou rozesmûje. Jednou je-
den z ãertÛ ‰lápl pfied brankou do psího ho-
vínka, které mu pûknû zÛstalo na kop˘tku.
Ve‰li jsme dovnitfi, ãert se sv˘m kop˘tkem
a najednou v‰ude smrad. Mal˘ kluãina byl
strachy bez sebe a máma mu povídá: ‚Ty si se
strachy posral!‘. Ale ‰punt se nedal  a pevnû
fiekl: ‚Já ne. To ãert!‘ a mûl vlastnû pravdu.“

� Takhle byste Mikulá‰i asi mluvit nemûl.
„Ale co by. Smála jste se a já rozdávám

i dobrou náladu; klidnû cel˘ rok.“
� To je dárek jak se patfií. Je‰tû posled-

ní otázku: chodíte k pfiezletick˘m dûtem
vÏdycky pû‰ky?

„Kdepak kdepak. KdyÏ nebyla velká zima
a koník mûl zdravá kopyta, pfiijeli jsme s an-
dûlkou za dûtmi koãárem, doslova jako v po-
hádce. Mohli bychom jet i v saních, ale bo-
huÏel nikdy nebylo na silnici dost snûhu; na
druhou stranu jsem ale rád, protoÏe to by-
chom vypadali spí‰ jako Santa Claus se Snû-
hurkou a nebo dûdeãek Mrazíãek s Nastûn-
kou. To by vypadalo, jako Ïe lezeme kolegÛm
do zelí. V mém vûku je uÏ dÛstojnûj‰í, Ïe se
najednou vynofiíme ze tmy a pomalu pfiichází-
me ke ‚sv˘m‘ dûtem. Po pfiedání posledního
dárku se rozlouãíme, dûti uÏ mají stejnû oãi
spí‰ pro svoji nadílku a tû‰í se domÛ aÏ ji roz-
balí, v podstatû uÏ nik˘m nesledováni vykro-
ãíme zpátky do tmy a vracíme se v‰ichni ‚do-
mÛ‘; tam kam kdo patfií, do nebe ãi do pekla.“

� PromiÀte mi, ale Svat˘ Mikulá‰ a zná
televizního Mrazíka? To jsou vûci.

Smích „Musím jít pfiece s dobou, ne? Ale
teì mne omluvte, musím uÏ bûÏet, nûjaká du-
‰e uÏ ãeká u nebeské brány. Na shledanou.“

Sotva jsem staãila fiíct díky a uÏ byl pryã.
Jako mávnutím kouzelného proutku po nûm
zbyla prázdná Ïidle; jen ve vzduchu se je‰tû
maliãkou chvilku vzná‰elo cosi vánoãnû po-
hádkového... Lâ

6

Pohádka s více ménû ‰Èastn˘m koncem

� Hanspaulská liga
T˘m Pfiezletice SK RSC ve svém posled-

ním zápase sezóny potvrdil svou skvûlou stfie-
leckou formu a t˘m Gremio rozstfiílel 6:1. De-
finitivnû si tak pojistil druhé, a zároveÀ po-
stupové místo, ve skupinû 7F. Ná‰ t˘m skon-
ãil jen o bod za vítûzn˘m druÏstvem SAS
fans; na rozdíl od nich ztratil bod za 1 prohru.
10 vítûzství je skuteãnû skvûl˘ v˘sledek, kte-
r˘ je je‰tû umocnûn suverénnû nejvy‰‰ím po-
ãtem vstfielen˘ch gólÛ v této skupinû – 62.

Veteráni Pfiezletice SG ve skupinû
4B skonãili na 5.místû; v 11 kolech uhráli 7
vítûzství, 1 remízu a tfiikrát prohráli. I kdyÏ
nebyli tak úspû‰ní jako t˘m SK RSC, pfiesto
fotbal hrát umí – coÏ dokazuje i hostování nû-
kter˘ch veteránÛ mezi mlad˘mi. TakÏe se
mÛÏeme klidnû zeptat: Kdo vlastnû postup do
vy‰‰í soutûÏe t˘mu SK RSC zajistil?

� Stolní tenis
V okresní soutûÏi máme zastoupeny t˘my

ve v‰ech tfiídách – v tfiídû první ná‰ t˘m „B“
pfie‰el do leto‰ního roku na 7.místû tabulky;
se soupefii „pod sebou“ vyhrávají napfi. 16:2

nebo 15:3, podobn˘m v˘sledkem ale zase
prohrávají s t˘my „nad sebou“.

Na stejném (7.) místû je i ve tfiídû 2. DruÏ-
stvo „C“. V˘sledky jsou podobné jako v „béã-
ku“; pfiesto se t˘mu podafiil jeden skuteãn˘
majstr‰tyk – v 6.kole dokázali remizovat s ve-
doucím t˘mem Líbeznic 9:9. 

Nejlépe si vede „Déãko“ ve 3.tfiídû. Do no-
vého roku vstoupilo na krásném 3.místû, a to
jejich skupina má o dva celky více (tj.12) neÏ
t˘my B a C.

Krajská soutûÏ má pfiezletické zastoupení
v 2.tfiídû skupina B. DruÏstvo A zde nedosa-
huje takov˘ch v˘sledkÛ, jaké by se asi pfied
sezónou pfiálo, protoÏe se pohybuje na tzv.
chvostu tabulky pouze se dvûma v˘hrami.
Jednu z nich t˘m získal v 8.kole nad (v té do-
bû) posledními Kosmonosy a v kole 11. nad
Bûlou p.Bezdûzem. Ani tato v˘hra nepomohla
na‰emu muÏstvu k vy‰‰ím pfiíãkám, ba nao-
pak; t˘m je bohuÏel aktuálnû na posledním
sestupovém místû. 

Popfiejme na‰im borcÛm lep‰í start do od-
vetn˘ch utkání a drÏme jim palce, aby se do-
kázali odrazit ode dna tabulky a ve finále ne-
hrát o záchranu v soutûÏi.

� Sportovní stfielba
T˘m na‰ich mlad˘ch nadûjí se pilnû pfii-

pravuje na dÛleÏité krajské ãi celorepublikové
závody ve stfielbû ze vzduchové pu‰ky; skvû-
l˘m tréninkem jim jsou jednotlivá kola Pfie-
zletické dorostenecké ligy, kde si závodníci
mohou vyzkou‰et to správné napûtí pfii závo-
dech, pfiiãemÏ plnû vyuÏívají svého domácího
prostfiedí. 

Nabité zku‰enosti pak zúroãili na prosinco-
vé Grand Prix Praha 2010, kategorie dorost,
která se konala paradoxnû v Plzni. Druhé mís-
to si zde vystfiílel Adam Cipro a skonãil s ná-
stfielem 385 bodÛ, coÏ bylo jen o dva body
ménû neÏ vítûz. Krist˘na Slavatová skonãila
s 380 body na 5.místû a místo 12. Patfiilo Pat-
rikovi ·Èovíãkovi za v˘kon 350 bodÛ. V ne-
dûlním závodû si Adam vystfiílel dal‰í medai-
li, tentokrát bronzovou. 

Na podzim pfii‰el do na‰eho klubu velmi
nadûjn˘ stfielec Adam Bauer, kterému je sice
pouh˘ch 9 let, ale aãkoli stfiílí teprve pár mû-
sícÛ, jeho v˘kony jsou velk˘m pfiíslibem do
budoucna. Lâ

— — — — — SPORTOVNÍ NOVINY — — — — —

JiÏ Karel Jaromír Erben ve své
básni ·tûdr˘ veãer popisoval zvyky
hospodáfie, kter˘ chystá vánoãní na-
dílku v‰em sv˘m zvífiatÛm, velk˘m
i mal˘m. KaÏd˘ z nás si báseÀ ales-
poÀ zãásti pamatuje a tak si nûjak Ïi-
votem nese, Ïe se ‰tûdroveãerní nadíl-
ka t˘ká i zvífiátek, zejména vlastních.

Jak si pak ale máme vysvûtlit poãí-
nání ãlovûka, kter˘ si urãitû nûjakou
dobu fiíkal páníãek, ke své skoro dese-
tileté feneãce (v pfiepoãtu na lidské ro-
ky spí‰e star‰í paní)? Ta chudinka do-
stala takovou „nadílku“, o které by se
jí ani ve snu nesnilo. Na Hod BoÏí ji
pravdûpodobnû její majitel vysadil na
Horní návsi v Pfiezleticích a ujel…

Nejprve to vypadalo, Ïe moÏná na
svou holku jen zapomnûl, Ïe mu tfie-
ba v nestfieÏeném okamÏiku pfied
hospodou vyskoãila z auta a fiidiã,
tfieba tro‰ku spoleãensky unaven, to
nestaãil hned zaregistrovat (i také si-
tuace se nûkdy stanou a ve vzpomín-
kách nemusím chodit daleko od své
rodiny. MTro‰ku tomu nahrával
fakt, Ïe se fenka pohybovala mezi
obûma hospodami, ale kdyÏ se ani po
dvou hodinách pro ni páníãek nevrá-
til, bylo to jasné.

Ale co s ní? Venku mrzlo jen
pra‰tûlo, v‰ichni si uÏívají vánoãních
svátkÛ pûknû v teple rodinného kr-

bu a chudák fenka venku mrzne, sa-
ma, smutná, opu‰tûná,…

Na‰tûstí v Pfiezleticích platí, Ïe
„KdyÏ si neví‰ se zvífietem rady, za-
volej Ilonu ¤achovou“. Rozbûhla se
neuvûfiitelná akce – jednak pátrání
v nejbliÏ‰ím okolí po moÏném majite-
li,  za druhé snaha umístit fenku do
nûjakého útulku, kdy by mûla ales-
poÀ tu trochu péãe a hlavnû lásku.
Nikdo si neumí pfiedstavit, co dá po
Vánocích za práci sehnat pro opu‰tû-
ného pejska místo v útulku, jaká by-
rokracie nastupuje, zvlá‰tû chcete-li
dát pejska ze Stfiedoãeského kraje do
Prahy. Tady vstoupil do celé záleÏi-
tosti pan doktor ·Èastn˘ z âakovic,
kter˘ fence dokázal najít místo
v trojském útulku (podot˘kám, Ïe
zde neuspûla ani paní starostka se
svou mocí úfiední;  naopak jí její
funkce spí‰e pfiitíÏila).

Tak hurá, fenka uÏ je v teple a nû-
kdo se o ní postará. JenÏe ouha. Dej-
me slovo paní ·tûpánce Plaché
z trojského útulku: „ Feneãka pfie-
stala mít zájem o jídlo a byla zalez-
lá v koutû. Zfiejmû je‰tû k tomu oh-
Àostroj na závûr roku vykonal své.
JelikoÏ byla tetovaná, byl kontakto-
ván pfiíslu‰n˘ klub a ten zase dal vû-
dût její chovatelce. Ta v‰ak o ní ne-
jevila zájem a s tím, Ïe nemá Ïádnou
evidenci o kupujících v‰e skonãilo.

Nikdo pejska nehledal, nikdo nikde
nedal oznámení o ztrátû.

ProtoÏe máme stejné plemeno (No-
va Scotia Duck Tolling retriever ne-
boli Toller ãi Tollerka), kterého je
u nás zatím velmi málo, zaãali jsme se
o její osud zajímat a rozhodli se, Ïe to
tak nemÛÏeme nechat. Zaãali jsme
psát a volat na Místní a Obecní úfia-
dy v celém okolí Prahy (i k Vám)
Stfiedoãeského kraje a následnû i ve-
terinární ordinace v tomto okolí. Pta-
li jsme se v praÏském registru, zkou-
‰eli i centrální evidenci, ptali se na
Veterinární správû....nikde o ní neby-
la zmínka. Po tomto jsme hledání pÛ-
vodního majitele ukonãili a zaãali na-
opak hledat nového. V‰e bylo v‰ak
ztíÏeno vûkem feneãky a její ne úpl-
nou zdravotní kondicí.

Nakonec se dobrá vûc podafiila. Na-
‰li jsme ji nového páníãka, kter˘ ji
bude mít rád. Má okolo sebe samé
hodné lidi, krásné místo se zahrád-
kou. Úplnû oÏila a urãitû je‰tû pfiinese
plno radosti v‰em.“

Taky vám teì naskoãila husí kÛÏe?
Mnû rozhodnû jo. Na‰tûstí pro Toller-
ku její strastiplné vánoãní svátky uÏ
skonãily a snad „doÏije“ svÛj psí Ïivot
obklopena skuteãnou láskou.

A zazvonil zvonec a pohádkového
pfiíbûhu je konec. Lâ

MMMMiiiikkkkuuuullllááááššššeeeemmmm
Na slovíčko s...
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PŘEZLETICE V OBRAZECH

Pfiezletice
je‰tû tro‰ku
ve slovech

� � �

Silvestrovský požár
v Zahradní ulici se na-

štěstí obešel bez vážné-
ho zranění a snad i ško-
dy. Jen chudáka hasiče

kousl do ruky pes,
kterého chtěl hasič bě-
hem hašení uchlácholit.

Pes měl jiný názor. 

� � �

Při prosincovém náledí
se i Vinořská stala jed-
ním velkým kluzištěm,
na kterém doklouzala

i 302 – doslova nám uli-
ci zašprajcla a další lin-
ka vysadila své pasažé-
ry u vinořského hřbito-

va. Kdo uměl dobře
balancovat, ten se mohl

ve Vinoři odrazit,
případně nazout

brusle a…. dofrčel
až do Přezletic.

� � �

Svítí, nesvítí, svítí,
nesvítí, svítí, nesvítí,…

Co je to?

Takhle to mohlo vypadat celý
advent a Vánoce – byl by sníh

a svítila by nová vánoční
výzdoba na Dolní návsi.

Kdo to ví, odpoví, odpoví mi
na otázku, kdo to ořezal?

Tohle sice
není pová-
noční zimní

idyla, ale ma-
lá ukázka
pracovních
podmínek

„našich“ klu-
ků, kteří dob-
rovolně vzali
na svá bedra
první, a čas-
to i koneč-
nou, pomoc
při poruše
čerpadla.

Během dvou
dnů byly Pře-
zletice pod
sněhovou

peřinou. Na
rozdíl od ji-
ných, naši

„domácí sil-
ničáři“ neza-
spali a s do-

stupnými
prostředky

dělali,
co mohli.

Malá vánoční galerie
u paní Schneiderové – vlast-
noručně háčkovaný Betlém

i ozdoby na stromečku.

Tak a je to. Ještě vyfrézovat pařezy
a můžeme zasadit nové stromy.

A jak mi říkal pan hostinský:
Tady máte tu vaší perličku na závěr!

Zloději, zlodě-
ji, co po světě
chodějí… rý-

muje se v pra-
staré říkačce.

Jenže oni
opravdu chodí
a před jejich
nenechavými
prsty se ne-
schovaly ani
figurky z na-

šeho betléma.
Svatou rodin-

ku opustil
„ten černej

vzadu“ a o ru-
ku přišel je-
den pastýř.
Doufám, že

poberta přijde
o tu svou! Ony
ty středověké

zvyky měly
něco do sebe.

(Veřejné osvětlení)

Přišla první obleva a voda nás doslova ničí ze všech
stran. Věřte nám, že zastupitelé hledají všemožné

cesty, kam vodu z luk, ale hlavně ze sklepů, odvést.



• Atletika
Lehká atletika je oznaãována jako „královna

sportu“ a pfiední místo v ní urãitû zaujímá ví-
ceboj, v na‰em pfiípadû sedmiboj. Tuto neleh-
kou disciplínu si vybrala pro svÛj dal‰í trénink
ve sportovním klubu Olymp Praha patnáctiletá
Veronika Slunéãková; pfiedpoklady k tomu jis-
tû má, protoÏe loni obhájila titul „Sportovec ro-
ku“ vinofiské základní ‰koly. Nyní opustila Ïá-
kovské kategorie a jako studentka stfiední ‰ko-
ly si skok do v˘‰ky, ve kterém dosahovala „pó-
diov˘ch“ umístûní v rámci závodÛ základních
‰kol, roz‰ífiila nejprve o „ploty“ (bûh pfies pfie-
káÏky) a nyní o dal‰ích 5 disciplín, ze kter˘ch
se skládá Ïensk˘ atletick˘ sedmiboj.

DrÏíme na‰í nadûjné atletce palce, aÈ se jí
i nadále dafií dosáhnout dal‰ích sportovních
úspûchÛ.

• Badminton
Díky vybudování nové tûlocviãny vinofiské

základní ‰koly, která je v podstatû sportovní
halou, rozrostla se i nabídka sportovních
krouÏkÛ. Jedním z nich je badminton – nej-
lep‰í hráãi jako napfi. Martina Doskoãilová se
stali ãleny sportovního oddílu Sokol Meteor
Radotín, za kter˘ hrají praÏskou soutûÏ. Mezi
nimi jsou jistû i pfiezletiãtí Ïáci, o kter˘ch se
urãitû brzy dozvím. Hodnû úspûchÛ v‰em.

• Basketbal
Aãkoliv v praÏsk˘ch soutûÏích nemá za-

stoupení pfiímo pfiezletick˘ t˘m, pfiesto si za-
slouÏí pozornost i 3 pfiezletické hráãky (Lída
âervínová, Bára Hartová a Krist˘na Jedliãko-
vá) trojského klubu s pfiíhodn˘m názvem
Trojské kobyly, které si v loÀském roce vy-
bojovaly postup z 1.tfiídy Ïen (tuto soutûÏ vy-
hrály) do Pfieboru Prahy. Zde si ryze amatér-
ské druÏstvo, ve kterém hrají tfieba bok po bo-
ku máma s dcerou ãi teta s netefií, drÏí pûkné
6. místo ve stfiedu tabulky. Doufejme, Ïe si
svou pozici mezi poloprofesionálními muÏ-
stvy nejen udrÏí, ale dovolí-li jim to zdraví,
vrátí se tfieba i na místo ãtvrté.

• Fotbal
PODZIM 2010 v Hanspaulské lize pfiinesl

druÏstvu RSC Pfiezletice postup ze skupiny
7F do soutûÏe o „ãíslo v˘‰“ a novou soutûÏ JA-
RO 2011 tak zahájí ve skupinû E. O hodnocení
jsme poÏádali kapitána t˘mu Luká‰e Kubelku:

„Ná‰ t˘m tvofií jednak kluci z Pfiezletic,
jmenovitû kapitán muÏstva L. Kubelka, dále J.
·iller, D. Janura, P. Pokorn˘, L. Slavata a M.
Budafi. Ostatní hráãi pocházejí vût‰inou z okol-
ních vesnic. V‰ichni se dobfie známe, takÏe se
skvûle doplÀujeme, a to nejen na hfii‰ti.

Sezónu jsme zvládli bravurnû, zaznamena-
li jsme 10 v˘her a pouze jednu poráÏku, a to
od vítûze na‰í skupiny muÏstva SAS Fans. Cí-
lem bylo postoupit. To se nám podafiilo, tak-
Ïe mÛÏeme hodnotit skonãenou sezónu jako
velice úspû‰nou. Dafiilo se nám pfiedev‰ím
v útoãné fázi, kde jsme nastfiíleli úctyhodn˘ch
62 gólÛ v 11 zápasech. Ná‰ nejlep‰í stfielec P.
Pokorn˘ zaznamenal 16 gólÛ a byl vyhlá‰en
druh˘m nejlep‰ím stfielcem soutûÏe. RovnûÏ
mÛÏeme b˘t spokojeni s pfiedvedenou hrou,
kolikrát na‰e rychlá kombinaãní hra pfiipomí-
nala hru koãky s my‰í smajlík .

Nejvût‰í problém znamenala pozice bran-
káfie, za celou dobu se na tomto postu vystfií-
dalo nûkolik odváÏlivcÛ, kter˘m patfií velká

poklona. Pro nadcházející sezónu je brankáfi-
ská pozice vyfie‰ena, rovnûÏ jsou v jednání
pfiíchody nûkolika hráãÛ s cílem zkvalitnit ná‰
stávající kádr.

Velké díky patfií hráãÛm z fiad veteránÛ, kte-
fií nás nenechali na holiãkách a vÏdy, kdyÏ jsme
mûli problémy se sestavou, neotáleli zaskoãit
a doplnit tak ná‰ t˘m pro dÛleÏité zápasy.

Co fiíct na závûr... Hlavnû bych chtûl podû-
kovat celému t˘mu za jejich soudrÏnost a mo-
rálku a vytyãit si dal‰í cíl pro jarní sezónu, a to
je rvát se o postupové pfiíãky znamenající po-
stup do 5. ligy v Hanspaulce. S na‰í touhou
a vÛlí po vítûzství máme dobfie nakroãeno....“

S v˘‰e uveden˘mi slovy nelze neÏ souhlasit.
Doufejme, Ïe „na‰i ho‰i“ díky svému postupu
zlep‰í i pfiístup k pozápasov˘m tiskov˘m kon-
ferencí, pofiádan˘ch v jejich základnû v Hos-
podû Na námûstí a tamní ‰éf nebude muset
hodnotit jejich sezónu tro‰ku odli‰nû od nad‰e-
n˘ch ovací kapitána Kubelky. Citujme proto
Jardu âerného (na soupisce t˘mu SG) v odpo-
vûdi na ná‰ dotaz, jak hodnotí pfiezletické fot-
balisty: „ Je to s nimi ãím dál tím hor‰í. Ale
úplnû nejhor‰í je, Ïe zanedbávají tiskové kon-
ference po zápase.“ Aby v‰ak jeho odpovûì
nebyla ryze negativní, doplnil je‰tû perliãku na
závûr – ze zdi sundal 32.ãíslo NEI Reportu
s fotkami z oslav postupu na‰ich borcÛ v Hans-
paulské lize (viz Pfiezletice v obrazech). 
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Mazáci ve Veteránské lize (Petr Dufek, Ji-
fií Horálek, Tomá‰ ¤íha, Josef Slunéãko, Li-
bor Slavata a Jaroslav Urban) si uÏívali na
podzim fotbalu pûknû ve stfiedu tabulky sku-
piny 4B, kterou zakonãili na 5.místû. Ale nás,
v‰echny pfiezletické fandy sportu, mÛÏe u srd-
ce hfiát fakt, Ïe i borci za Staré gardy dokáÏí
vystoupit z poklidn˘ch vod veteránské ligy
a sv˘m v˘konem pomoci „mlad˘m“ k vysnû-
nému postupu. 

Proto sportu zdar a fotbalu zvlá‰È.
� Klasickou ligu kopané hrají v Pfiezle-

ticích spí‰e roãníky mlad‰í, a to na Ïákovské

a dorostenecké úrovni. Jan Pokorn˘, kter˘ há-
jí barvy Viktorie ÎiÏkov na postu záloÏníka,
a v dorosteneckém Pfieboru Prahy pomohl
svému muÏstvu v loÀském roce k pûknému
2.místu. V leto‰ním roãníku pfiezimuje t˘m na
místû tfietím s malou bodovou ztrátou na ve-
doucí t˘m. DrÏme proto palce, aby se t˘m do-
kázal poprat i o vedoucí místo tabulky. Dru-
h˘m zástupcem tohoto klubu je Luká‰ My‰ka,
kter˘ hraje na postu obránce ãi záloÏníka za
star‰í Ïáky v Divizi C. Jako vût‰ina místních
fotbalistÛ zaãínal v satalickém fotbalovém
klubu, ale na základû sv˘ch dobr˘ch v˘sledkÛ
pfiestoupil nejprve do klubu ve Staré Bolesla-
vi a po absolvování Letní fotbalové ‰koly
Radka Bejbla pfiestoupil do Ïákovského muÏ-
stva Viktorky. Dal‰í v˘konnostní postup mu
zhatila loÀská zlomenina nohy, coÏ mohlo b˘t
i pfiíãinou umístûní druÏstva na chvostu tabul-
ky. V leto‰ním roãníku si t˘m drÏí 5.místo,
a proto pfiejme Luká‰ovi hlavnû hodnû zdraví.

Zpátky do FC Satalice. David Milota v loÀ-
ské sezónû slavil vítûzství v 2.B tfiídû star‰ích
ÏákÛ Pfieboru Prahy a jako úspû‰n˘ lev˘ obrán-
ce je velmi platn˘m hráãem v leto‰ním roãní-
ku, tentokrát jiÏ 1.A tfiídy. T˘m se drÏí po pod-
zimní ãásti ve stfiedu tabulky a po prvotním
„oÈukání“ si vy‰‰í soutûÏe mÛÏe t˘m, bude-li
mít i nadále kvalitní obranu, bojovat o pfiíãky
vy‰‰í. Druh˘ vítûz Standa Pi‰tûk pomohl jako
kapitán muÏstva k postupu star‰ích ÏákÛ do

vy‰‰í tfiídy, sám ale jiÏ postoupil o jednu vû-
kovou kategorii v˘‰; leto‰ní rok bude bojovat
tento stfiední záloÏník nikoliv o pfiední pfiíãky,
ale bohuÏel o udrÏení v 1.A tfiídû mlad‰ího do-
rostu. Po podzimní ãásti jsou zatím poslední
bez jediné v˘hry, ale vzhledem k tomu, Ïe tu-
to soutûÏ hrají sataliãtí letos poprvé a v kádru
je jen 7 dorostencÛ a zbytek t˘mu doplÀují
star‰í Ïáci (vãetnû Davida Miloty), nelze se
hor‰ím v˘sledkÛm vlastnû ani divit. Na‰e re-
dakce pfiesto vûfií, Ïe Standa jako správn˘ ka-
pitán zavelí do útoku a jaro pfiinese koneãnû
body za vyhraná utkání.

• Lední hokej
MiniÏákovskou praÏskou soutûÏ hraje za

HC Letci LetÀany Matûj Lev Hart, kter˘ se
tomuto nároãnému sportu vûnuje skuteãnû od

„raného“ mládí. Jak je vidût z hokejové kar-
tiãky (viz foto), lze uÏ b˘t i s v˘‰kou 122 cm
za ‚tvrdého chlapáka‘ na ledû. LoÀskou sezó-
nu hrál jeho t˘m soutûÏe vhodné pro jejich
vûkovou kategorii (Ïáci 2.tfiíd), kdy se spí‰e
seznamují se sv˘m sportem, tzn. turnaje, pfiá-
teláky, ale i nûkteré zápasy zvané „velk˘ ho-
kej“, tfieba s t˘mem Sparty.

SparÈanské hokejové barvy hájí Matou‰
Horsk˘. Jako obránce pomohl svému t˘mu
k vítûzství v loÀském „neoficiálním“ mistrov-
ství âR; tehdy je‰tû v nejmlad‰í Ïákovské lize
5.tfiíd. Aãkoliv mi ‰éftrenér sparÈanské mláde-
Ïe Pavel Geffert vysvûtlil, Ïe v tûchto katego-
riích nejde je‰tû ani tak o v˘hry jako spí‰ o v˘-
chovu jak sportovní, tak i nauãit se ‚poprat‘ se
Ïivotem jako takov˘m, v‰ichni víme svoje:
kaÏd˘ kluk chce vyhrát a nejlépe titul. Proto se
mezi sebou dohodli trenéfii vítûzn˘ch skupin
ligy 5.tfiíd (3 ãeské a 2 moravské) a uspofiáda-
li pro kluky toto mistrovství; to pak s pfiehle-
dem vyhráli mladí SparÈané. Gratulujeme.

• Sportovní stfielba
Jediná pfiezletická zástupkynû v místním

stfieleckém oddíle Krist˘na Slavatová mohla
b˘t malinko zklamána loÀskou, zejména ven-
kovní, sezónou. Ani pfii Velké jarní cenû Pfie-
zletic nedosáhla sv˘ch pfiedloÀsk˘ch umístûní
– dÛvodem byl pravdûpodobnû pfiechod na no-
v˘ typ maloráÏní zbranû. Po návratu pod stfie-
chu ke vzduchové pu‰ce se ale na‰tûstí karta
obrací a Krist˘na se vrací na medailové pozi-
ce. Pfiejeme hodnû dal‰ích úspûchÛ a pevnou
vÛli pfiekonat i moÏné pfiechodné nezdary. 

V leto‰ním roce se vrátil do nejvy‰‰í celo-
státní ligy Jifií Novák. Trénink sice zahájil uÏ
v roce 2009, kdy po pár letech pauzy se ‰ko-
lou i zamûstnáním zjistil, Ïe mu stfielba tak
nûjak chybí, ale teprve po roce pfiípravy mohl

Začátek nového roku je ideál-
ní čas pro nahlédnutí pod po-
kličku sportovních úspěchů Pře-
zleťáků všech věkových katego-
rií. Moc se omlouvám, že ve vý-
čtu úspěchů bude jistě mnoho
našich sportovců chybět, ale bo-
hužel mám jen velmi omezené
zdroje informací a v podstatě jen
náhodou se dozvím třeba o sta-
ronovém Mistru republiky nebo
vítězi turnaje apod.

Protože si skutečně myslím,
že všechny úspěchy zaslouží po-
stavit na piedestal, prosím touto
cestou o získání dalších jmen do
mé sportovní databáze. Děkuji.

• Americk˘ fotbal
V loÀském roce jsme vám

pfiedstavili Pavla Klem‰e, kte-
r˘ získal juniorsk˘ titul Mist-
ra republiky v tomto pro nû-
koho moÏná nezvyklém spor-
tovním odvûtví. Jeho t˘m
Prague Lions Jun. v roce
2010 titul opût obhájil, Pavel
Klem‰ v‰ak jiÏ loÀskou sezó-
nu hrál za t˘m muÏÛ, jeho da-
tum narození ho posunulo
o kategorii v˘‰ a mezi juniory
se neve‰el o pouhé 4 dny!

·koda. Ov‰em mezi fieãí jsem zjisti-
la, Ïe tento titul obhájil jin˘ Pfiezle-
Èák, na kterého jsme loni nûjak zapo-
mnûli – Matûj Bolek. Gratulujeme
mu k obûma titulÛm. 

To v‰ak není v‰echno, protoÏe oba
„borci“ se sv˘mi v˘kony probojovali
do národního t˘mu, kde se na zákla-
dû sv˘ch testovacích v˘sledkÛ prosa-
dili do uÏ‰ího v˘bûru a sehráli i pfií-
pravné zápasy napfi. se Slovenskem,
které by mûly provûfiit v˘kony „fot-
balistÛ“ pro nadcházející Mistrovství
Evropy. DrÏme obûma palce, aÈ do-
káÏí roz‰ífiit tituly Mistra republiky
tfieba o titul Mistra Evropy.

zleva: Standa Pištěk,
David Milota

Matěj
Lev Hart

dokonãení na stranû 12

• Jezdectví
Druh˘ bfieznov˘ pá-

tek probûhne na praÏ-
ském Îofínû jiÏ osm˘
galaveãer, na kterém
budou vyhlá‰eni vítûzo-
vé soutûÏe „âesk˘ kÛÀ
roku 2010“, a to v kate-
goriích kÛÀ i jezdec.
V leto‰ním roce byly
prvnû kategorie rozãle-
nûny podle jednotli-
v˘ch soutûÏí Mistrov-
ství âR, ãímÏ bude vy-
hlá‰en i vítûz kategorie
Skoky – mlad‰í juniofii.
Mezi deseti nominova-
n˘mi, z nichÏ vybere
vítûze odborná porota, je i Dagmar Neuman-
nová. Kromû vítûze urãeného porotou sloÏe-
nou z fiad trenérÛ i funkcionáfiÛ jezdeckého
sportu, bojují jednotliví nominovaní i v sms
soutûÏi Jezdeck˘ tip roku, kde mohla hlasovat
laická vefiejnost (bohuÏel toto hlasování bylo
ukonãeno k poslednímu lednu a tudíÏ jste vy,

ãtenáfii na‰eho zpravodaje, uÏ nemohli poslat
své mladé sousedce pfiípadn˘ hlas). Pfiesto bu-
deme jistû v‰ichni i na dálku v bfieznu drÏet
palce dobrému, nejlépe vítûznému, umístûní
Dagmar Neumannové, fieãené „Adélky“(co
je‰tû neveãefiela, protoÏe kdyÏ byla u mamin-
ky v bfií‰ku, tak mûla pofiád hlad).

Dagmar Neumannová

Pavel Klemš

Matěj Bolek
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IN: „Tak to si pamatuju úplnû pfiesnû, to
Ïádná romantika nebyla. Naopak mû Cyril pfii
na‰em prvním setkání dost na‰tval.“

CN: „Ale, nepovídej?“
IN: „Bylo mi necel˘ch

17 let (ideální vûk, kdy si
princezny hledají prince)
a uÏ jsem nûjakou dobu
jezdila na koních na
Bfievnovû, kde byl takov˘
mal˘ jezdeck˘ oddíl. Ani
ne tak oddíl, jako spí‰ pár
stájí s koÀmi, o které
jsme se starali a pak na
nich i jezdili. JenÏe jsme
toto místo z dÛvodu v˘-
stavby museli opustit
a konû jsme pfiestûhovali
na Pohofielec, do areálu
b˘valé vojenské jízdárny,
kde uÏ nûjakou dobu pÛ-
sobil oddíl âS Film Pra-

ha. Vidím to jako dneska – hfiebelcovala jsem
ve stáji koníka, okolo byli dal‰í ãlenové od-
dílu, kdyÏ tu se ozvalo: „A tahle holka se
jmenuje jak?“. Otoãím se, vidím samolibû se
usmívajícího Cyrila, syna trenéra, pfii‰el mi
nafoukanej, tak jsem mu já, nováãek ve zdej-
‰ích stájích, odpovûdûla: ‚Pro tebe nejsem
Ïádná holka‘ a odkráãela jsem stfiedem.

CN: „Tak to si vÛbec nepamatuju.“
� TakÏe Ïádná láska na první pohled.

V nûkter˘ch pohádkách také musí princ
usilovat déle o princeznu nebo dokonce
bojovat se sokem.

IN: „To jste se docela trefila, protoÏe mnû
se víc líbil CyrilÛv kamarád. Teì je právník
… smích

� Láska ke koním vás oba oãividnû spo-
jila na cel˘ Ïivot.

CN: „S tím se nedá neÏ souhlasit. Oba
jsme studovali tzv. ‚hnojárnu‘, já byl sice
o roãník v˘‰, ale pak jsem díky nûjakému
natáãení nûjak ‰kolu nestíhal a k Ilonce
jsem propadl. Dostudovali jsme, vzali se,
máme dvû dûti a abychom zÛstali v duchu
pohádek, budeme, doufám, Ïít spolu ‰Èast-
nû aÏ do smrti.“

� To by sice mohla b˘t pûkná teãka za
tím na‰ím povídáním, ale já bych se je‰tû
vrátila ke koním, tam, kde vás vût‰ina na-
‰im obãanÛ vidí nejãastûji. Jak jste se
k nim dostali?

IN: „U mne to bylo pfies kamarádku, která
mne vzala do bfievnovsk˘ch stájí a já koním
naprosto propadla. A po seznámení s Cyrilem
jsem se vlastnû od nich neodlouãila.“

CN: „Já jsem se narodil do koÀafiské rodi-
ny. Tatínek Pfiemysl dlouhá léta vedl oddíl
âS Film Praha, kde pÛsobil i jako trenér. Jak
jsem jiÏ zmínil, moc jezdeck˘ch oddílÛ u nás

nebylo, ono vlastnû nebylo ani moc koní,
protoÏe díky ‚na‰í vládnoucí proletáfiské tfií-
dû‘, díky násilné kolektivizaci zemûdûlství

skonãilo na jatkách na
300 000 valachÛ, hfiebcÛ
a klisen. Byl to krut˘ trest
pro sedláky, ktefií opatro-
vali své konû jako oko v hlavû a mezi jejich
hospodáfisk˘mi zvífiaty mûli skuteãnû v˘sost-
né postavení. Tím, Ïe jim vzali konû, se sna-
Ïili vynutit jejich poslu‰nost, poníÏit je, na
konû byl vÏdycky kaÏd˘ hospodáfi hrd˘; kro-
mû toho tím dokázali po válce nakrmit spou-
stu ‚hladov˘ch krkÛ‘. V 70. letech byl ná‰
stát skoro bez koní..

Jen díky pár skvûl˘m lidem, jako byl napfi.
mÛj dûda, kter˘ zaloÏil jezdeck˘ oddíl ve Sta-
ré Boleslavi v Hluchovû, a mému tatínkovi,
kter˘ se jim vûnoval pfii své práci ve fabrice
a jako novináfi (aãkoliv nemohl Ïurnalistiku
dostudovat) o nich pak i psal, nezÛstalo ‚ko-
Àafiení‘ jen vzpomínkou. Já jsem mûl to ‰tûs-
tí, Ïe jsem mezi koÀmi vyrÛstal od mala.“

� ZÛstalo tedy jen málo koní. A jak to
bylo s v˘strojí?

CN: „Nûco málo zbylo po armádû, ale to
ãasem rozpadlo. Já sám jsem se je‰tû stihnul
‚vyuãit‘ u úÏasného sedláfie pana Roubala
a ve vlastní dílnû jsem ‰il uzdy, postroje, do-
konce i celé sedlo. Po revoluci jsem si do-
konce otevfiel obchod s jezdeck˘mi potfieba-
mi. VydrÏelo to tak 10 let, neÏ na trh pronik-
li ostatní sedláfii s levn˘m strojovû vyrábû-
n˘m zboÏím. 

Tak jsem byl rád, kdyÏ mû pfii rekonstrukci
Ctûnického zámku oslovil tehdej‰í fieditel PIS
(PraÏská informaãní sluÏba – pozn.red.), jestli
bych tam nedûlal stavební dozor pfii rekon-
strukci star˘ch stájí. Skvûlé místo na zámku
bylo pro nás dÛvodem úãasti ve v˘bûrovém fií-
zení na provoz jezdeckého areálu. A tak
vznikla na‰e Jezdecká spoleãnost Ctûnice.“

IN: „A tak jsme pro zmûnu budovali dal‰í
jízdárnu a ve‰keré zázemí pro konû. Pro‰li
jsme toho s koÀmi skuteãnû hodnû; ze Stro-
movky se stûhovali na Pohofielec a protoÏe
tam jsme byli jenom provizornû, budovali
jsme jízdárnu ve statku Bulovka v praÏsk˘ch
Jinonicích. V‰e jen svépomocí. Dokonce nám
tehdy hodnû pomáhal i herec Jan Hru‰ínsk˘,
kterého jsme uãili jezdit, a tak koním v té do-
bû propadl, Ïe s námi strávil hodnû voln˘ch
chvil a leckdy pomáhal i s tou nejtûÏ‰í prací.“

� Herec Jan Hru‰ínsk˘ hrál prince
v dal‰í úÏasné pohádce „Jak se budí prin-
cezny“. Tam uÏ jste nehráli?

Neumanovi: „Tam uÏ ne. Pohádka Tfietí
princ byla vlastnû jediná pohádka, kde jsme si

takhle bok po boku zahráli. Pak uÏ jsme byli
jen v komparzu v pár inscenacích âT jako De-
kameron nebo DÛm Na Pofiíãí a sem tam v nû-
jaké reklamû. Potom jsme s ‚hraním‘ skonãili,
protoÏe pan Michálek si vybudoval svÛj vlast-
ní filmov˘ jezdeck˘ oddíl. Tfietí princ byl
vlastnû pro nás takovou VIP prací (smích), na
kterou budeme pofiád vzpomínat. Strávili jsme
v Adr‰pa‰sk˘ch skalách s koÀmi docela dost
dní a v mnoh˘ch chvílích jsme pro koníky by-
li takov˘m záchrann˘m lanem, takovou jisto-
tou, Ïe se na nás mÛÏou spolehnout, Ïe tam
jsme s nimi. Vzpomínáme si na jednu obzvlá‰È
pro konû nepfiíjemnou scénu: 

Koni prince Jaroslava (skoro pohádkovou
shodou okolností se jmenoval Bajaja) nedûla-
ly vÛbec dobfie skalní v˘‰ky. Pfii natáãení po-
slední scény závodu princezny a prince v Di-
amantov˘ch skalách se oba setkávají na ko-
ních na maliãkém prostranství pfied skálou.
JenomÏe pod nimi byl velk˘ sráz a Bajaja ne-
chtûl v klidu stát a jeho nervozita se pfiená‰e-
la i na konû princezny. Na‰tûstí byl hned ved-
le malink˘ pfiíkop, kam jsme si oba lehli a na
konû jsme mluvili, obãas jsme jim strãili pa-
mlsek a snaÏili se je sv˘mi hlasy chlácholit.
To se nám skuteãnû podafiilo, oba koníci se
uklidÀovali a pan reÏisér zavolal KLAPKA!
My promluvili na konû a ti se na nás koukli.
A bylo po zábûru.“ 

A po na‰em pohádkovém povídání také.
Domluven˘ ãas utekl jako voda a na‰i „krá-
lov‰tí manÏelé“ museli vyrazit do práce.
A kam? No pfiece za sv˘mi koÀmi do Jez-
decké spoleãnosti Ctûnice. Lâ

Pfiezletiãní sportovci
v roce 2010

postoupit do celostátní soutûÏe. Ve v˘sled-
cích se sice pohyboval na prÛmûrné úrovni,
ale v‰ichni víme, Ïe bez práce nejsou koláãe,
v jeho pfiípadû medailová umístûní, na která
byl zvykl˘ z dorosteneck˘ch a juniorsk˘ch
kategorií, a to i tûch reprezentaãních; „v‰e je
o pfiístupu a velké dfiinû“ fiíká trenér Jifií No-
vák. DrÏme mu palce, aby se uÏ v leto‰ní se-
zónû dokázal vrátit na pfiední místa celostát-
ní soutûÏe. 

• Squash
Tento relativnû mlad˘ sport si získává stá-

le více pfiíznivcÛ, takÏe nûjaké najdeme
i v fiadách PfiezleÈákÛ. Na závodní úrovni mlá-
deÏnick˘ch kategorií hrají Marek a Filip Ede-
rovi v letÀanském t˘mu Modr˘ svût, dal‰í
„squashista“ Vojta Lev Hart se úãastní turna-
jÛ ve své Ïákovské kategorii a k naskoãení do
vrcholov˘ch soutûÏí se teprve chystá. 

• Stolní tenis
Ve vinofiské sokolovnû má základnu pfie-

zletick˘ ping-pongov˘ t˘m, kter˘ je sloÏen
z rodil˘ch PfiezleÈákÛ. PfiestoÏe se mnozí pfie-
stûhovali více ãi ménû daleko od rodné vísky,
zdravé jádro a opory jednotliv˘ch t˘mÛ ze-
jména okresního pfieboru v‰ak v Pfiezleticích
zÛstaly. O hodnocení jsme poÏádali Radka
Slunéãka (nyní Vinofiáka):

Jifií Horálek,hraje za "B" t˘m I.tfiídu okres-
ního pfieboru a v leto‰ní sezónû, která je prá-
vû v polovinû. Jeho bilance je veskrze pozi-
tivní: z 29 odehran˘ch zápasÛ má 20 v˘her
a jen 9 proher. Martin Macho hraje za "B"
t˘m I.tfiídu okresního pfieboru a má bilanci 13
v˘her a 5 proher z 18 odehran˘ch zápasÛ.
Oba dva v podstatû patfií k základním hráãÛm
celého oddílu uÏ po nûkolik let... a kdyby mû-
li více ãasu, odehráli by dal‰í zápasy i za 

"A" t˘m, za kter˘ v leto‰ní pÛlsezónû je‰tû
nenastoupili.

V t˘mu „D“ hraje ve III.tfiídû okresní sou-
tûÏe Pavel Macek a z 32 odehran˘ch utkání
má na svém kontû 19 vítûzství a 13 poráÏek.

• Volejbal
I tento sport má v Pfiezleticích obhájce

mistrovského titulu. Jakub âervín dokázal se
sv˘m Ïákovsk˘m t˘mem âZU Praha obhájit
titul Mistra âR. Tentokrát byl finálov˘ turnaj
velmi adrenalinov˘ a samotn˘ finálov˘ zápas
s brnûnsk˘m celkem rozhodli PraÏáci aÏ
v nervy drásajícím tfietím tiebreakovém setu.
Jakubovi jen o fousek utekl pohár pro nejlep-
‰ího útoãníka âR „The Best Spiker“, shodou
okolností to bylo o hlas jeho vlastního trené-
ra. Pfiesto si zajistil sv˘m v˘konem místo
v reprezentaci KadetÛ âR; bohuÏel vleklé zra-
nûní ramene nedovolilo Kubovi naskoãit jak
do extraligové soutûÏe kadetÛ, tak reprezen-
taãní kvalifikace na ME. Lâ

Mám to! Nebudete to si-
ce úplnû pravá princezna a princ z filmov˘ch
titulkÛ, ale vlastnû skoro jo, vÏdyÈ oba mûli
stejné ‰aty jako Princezna z diamantov˘ch
skal a princ Jaromír ãi Jaroslav v pohádce
Tfietí princ. Libu‰ka ·afránková ani Pavel
Trávníãek to sice nebudou, ale kdo pohádku
zná, ví, Ïe princové i princezny byli dvojãata
a ãastokrát se vyskytovali ve stejném zábûru.
Jak je to moÏné? Mûli pfiece své dubléry.
A nebyli to obyãejní dubléfii, ale koÀafii kaÏ-
d˘m coulem, ktefií zaskakovali za oba herce
v tûch nejkrkolomnûj‰ích jízdách v Adr‰pa‰-
sk˘ch skalách. 

TakÏe prosím seznamte se s princeznou
alias Ilonou Neumannovou a princem neboli
Cyrilem Neumannem:

� Jaké to bylo? To je sen kaÏdé malé ãi
vût‰í holãiãky jet na koni jako princezna
po boku milovaného prince…

IN: „To vypadá moÏná v televizi, ale v re-
álu to bylo dost jiné. Ty krásné ‰aty byly
dost tûÏké, nepoddajné, a kdyÏ v nich máte
jet na koni a na dámském sedle, tak to zase
taková romantika nebyla. A mnû jako stu-
dentce uÏ ty princeznovské ‰aty tolik nefiíka-
ly, mû spí‰e tehdy zajímal pfiiv˘dûlek z této
brigády, asi jako kaÏdého studenta touÏícího
se osamostatnit. A Ïe to byly nûkdy docela
‚tvrdû‘ vydûlané peníze! (smích) je‰tû dnes
mû pfii vzpomínce na natáãení pohádky Tfie-
tí princ bolí naraÏená Ïebra a o skálu sedfie-
ná noha. Pan reÏisér Moskalyk zásadnû po-
Ïadoval jízdu tryskem. Co si pfiesnû pod
tímhle slovem mezi skalami v Adr‰pachu
pfiedstavoval, to myslím nevûdûl ani on, zfiej-
mû strhující napûtí, ale volal to na nás pfied
kaÏd˘m zábûrem na koních, aÈ se mûl kÛÀ
‰plhat do pfiíkrého srázu a nebo vjet v plné

rychlosti za skálu, kde uÏ Ïádná cesta neby-
la. Romantické pfiedstavy pana reÏiséra se
dost podstatnû li‰ily od moÏnosti provedení;
a abych vÛbec mohla ten krátk˘, o to v‰ak
prud‰í, sráz vyjet, musela jsem si na dámské
sedlo sednout obkroãmo, coÏ na‰tûstí pod ‰a-
ty nebylo vidût, ale zase to bylo stra‰nû ne-
pohodlné. A ve finále i hodnû bolavé, proto-
Ïe jsem se pfii jízdû do kopce musela naklo-
nit dopfiedu a tam byl hák na nohy pro seze-
ní bokem… Moje Ïebra si to pamatovala
je‰tû hodnû dlouho. A vlastnû i ten chudák
koník, protoÏe ten krpál se prostû aÏ nahoru
vyjet nedal a musela jsem ho tûsnû pfied
skonãením zábûru otoãit zase dolÛ, aby to
neskonãilo úrazem, coÏ bylo dost „drsné“ jak
pro mne tak pro koníka.

� A jak jste si natáãení uÏíval vy, prin-
ci Jaromíre a Jaroslave v jedné osobû? 

CN: „Bral jsem tu práci podobnû jako
Ilonka, pfiíjemn˘ studentsk˘ pfiiv˘dûlek. Pro-
toÏe v té dobû bylo jezdectví stále takov˘

burÏoazní sport, nebylo ani moc klubÛ a jezd-
ci se mezi sebou navzájem znali. MÛj tatínek
vedl jezdeck˘ oddíl s názvem âS Film Praha
a dobfie se znal i s panem Michálkem, kter˘
mûl na Barrandovû v˘bûr vhodn˘ch koní do
filmÛ. My oba byli ãleny tohoto oddílu a pro-
toÏe jsme typovû odpovídali obûma hercÛm,
vybrali si zrovna nás dva. A teì si vzpomí-
nám, Ïe jsem si dokonce vydûlal i více penûz,
protoÏe pfieci jenom oba princové byli v zá-
bûrech víc neÏ princezna.“

V ten moment vstupuje do povídání svého
muÏe naoko rozhofiãená paní Neumannová:
„A to bylo pûknû nespravedlivé! Já mûla pfii
natáãení daleko nebezpeãnûj‰í momenty, já
musela jezdit mezi prÛrvami, zatímco Cyril
sedûl zády ke kamefie pfii hostinû nebo roz-
hovoru obou princÛ.“

CN: „To je pravda, Ïe nûkteré scény mûla
moje Ïena více neÏ na hranû. Vzpomínám si,
jak pan reÏisér nutil Libu‰ku ·afránkovou,
aby pfiejela na koni mezi dvûma prÛrvami,
z nichÏ jedna byla spí‰ devítimetrová propast.
Îe to prostû pfiejede a hotovo. Libu‰ka to po-
fiád odmítala, Ïe se pfieci tady nezabije, Ïe má
malé dítû atd. Kdepak pan Moskalyk, kdyÏ se
jednou k nûãemu rozhodl, tak s ním nepo-
hnuli ani párem volÛ. Ale ‚holky‘ na‰ly fie‰e-
ní - vedle v lese se tajnû pfievlékly a v ‰atech
princezny tuhle nebezpeãnou scénu zahrála
Ilonka. Vstupuje paní Neumannová: „Fakt
jsem se bála, bylo to nebezpeãné a zbyteãnû
riskantní“. Nejlep‰í na tom bylo, Ïe si té v˘-
mûny pan reÏisér nakonec vÛbec ani nev‰iml
a v‰ude pak Libu‰ku chválil, a Ïe pr˘ kolem
toho nemusela dûlat takov˘ humbuk.“

� Princ se do Princezny z Diamanto-
v˘ch skal zamiloval hned, jak uvidûl její
obraz. A jak to bylo u vás, skoroprincez-
ny a skoroprince?

dokončení ze strany 11

Ani malí ani velcí
si nedovedou představit Vánoce bez
televizní pohádky nebo pohádkového
seriálu s krásnou princeznou v ještě
krásnějších šatech. Třeba nemá
vždycky tak úplně krásnou i duši, ja-
ko kupříkladu princezna Xenie z Ara-
bely, ale zase na druhou stranu ko-
lik z vás může říct, že si s touto
princeznou v dětství v Přezleticích
hrál a nebo později do ní byl třeba
i zamilovaný. Časová vytíženost před
Vánoci nedovolila Xenii, Dádě Patra-
sové, si k nám zaskočit Na slovíč-
ko…, třeba se to podaří příští rok,
ale co vymyslet „náhradního“, když
ty pohádky k Vánocům tak patří. Ně-
kde jsem něco před svátky četla, ně-
co o koni Juráškovi, komparzu v po-
hádkách,… co to jen bylo?

Cyril Neumann je vlevo

Ilona Neumannová



� A pfiichází prosinec pát˘ a s ním
Mikulá‰ská nadílka. JiÏ druh˘ rok se
konala pod ‰ir˘m nebem u vánoãního
stromeãku na prostranství pfied Obec-
ním úfiadem. VzrÛstající poãet mal˘ch
dûtí v obci vlastnû organizátory donutil
hledat vût‰í prostor, protoÏe jiÏ pár let
praskal spoleãensk˘ sál ve ‰vech. Skoro diva-
delní pfiedstavení, kdy je na scénû pohádkové
peklo i nebe, je skuteãnû kouzelnou kulisou
pro malé nezbedníky, ale i ty hodÀouãké. Pfie-
sto i na jejich tváfiích se zraãil strach a úcta
pfied bûlovous˘m Mikulá‰em, kter˘ má ve své
knize zaznamenané v‰echny, i ty nejmen‰í
lumpárny. Obãas tekly tro‰ku slziãky, obãas
se radûji robátko v náruãí maminky od Miku-
lá‰e odvrátilo a snaÏilo se dûlat, Ïe tady vlast-
nû vÛbec není; vût‰inou se ale na‰ím „námûs-
tíãkem“ linuly písniãky ãi básniãky s vánoãní
tématikou. I kluci-hrdinové byli tak tro‰ku na-
mûkko, kdyÏ jim Mikulá‰ sáhl na nos, jestli
malinko nelÏou o tom, Ïe uÏ budou hodní.

Dárky se rozdávaly jeden za druh˘m, vût-
‰inou „za písniãku“. ·koda jen, Ïe byla dost
velká zima a ti nejmen‰í, na které se pfii na-
dílce je‰tû nedostalo, zaãali zimou i plakat
a museli domÛ do tepla. Nadílku pak na‰li tfie-
ba za oknem.

� Pfied poslední adventní nedûlí se ve ãtvr-
tek 16.prosince konalo setkání s vinofisk˘m
faráfiem panem Janãíkem, kter˘ si s námi
pfii‰el popovídat o v‰em, co nás zajímá z kfies-
Èansk˘ch dûjin spojen˘ch s vánoãním a ad-
ventním ãasem. Byla veliká ‰koda, Ïe pfii‰lo
tak málo lidí. DÛvodem mohlo b˘t datum,
které se blíÏilo mílov˘mi kroky ke ·tûdrému
dni a mnozí byli ve vánoãním shonu, nebo

malou úãast ovlivni-
lo i poãasí, protoÏe
po snûhové nadílce
byly chodníky sice
ãásteãnû uklizené,
pfiesto hodnû klouza-
vé. Málokdo by
chtûl dopadnout jako
paní Malá, která
uklouzla na chodní-
ku pfied vinofiskou
po‰tou; její pád se
na‰tûstí obe‰el bez
zlomenin, ale za ta-
kové podlitiny by se
nemusel „stydût“
boxer, kter˘ dostal
K.O. v posledním
kole.

Pfiesto skoro dvû
a pÛl hodiny si 8
PfiezleÈákÛ povídalo

o vánoãních zvycích,
dozvûdûlo se i co jsou
vlastnû ty „roráty“
(o nich jsem se zmiÀo-
vali v ãlánku o Posvíce-
ní). Nejv‰eteãnûj‰í a nej-
zvídavûj‰í byl pan Hanz-
lík, kter˘ sv˘mi „a proã“
získal spoustu odpovûdí
a nov˘ch poznatkÛ. Mu-
sím fiíci, Ïe m˘ch pár
setkání s panem faráfiem
Janãíkem bylo velmi mi-
l˘ch a jeho „civilní“ pfií-
stup i k velmi duchov-
ním vûcem dává  zapo-
menout, Ïe vlastnû mlu-

víte s faráfiem. A i písnû, které zpívá
a zároveÀ doprovází na kytaru, by si mohl
zazpívat kaÏd˘, obzvlá‰È, byly-li by v angliã-
tinû. VÏdyÈ pfiece spousta písní, tzv.gospelÛ ãi
spirituálÛ, jsou vlastnû o Bohu.

� Tfietí adventní sobota se ve spoleãen-
ském sále nese ve znamení blíÏících se Vá-
noc; kdo si je‰tû nestihl pofiídit tfieba advent-

ní vûnec nebo jiné vánoãní ozdoby svého do-
mova, ten si mohl pfiijít pûknû do teplíãka na-
‰eho sálu vyrobit ozdob, co hrdlo a nápaditost
ráãí. Pojìme si tu vánoãní atmosféru zdobe-
ní uÏít v ‚pfiímém pfienosu‘ s hlavní organizá-
torkou Olinou Hanzlíkovou: „Spoleãensk˘
sál OÚ je pfiíjemnû vytopen, voní frantík‘
a znûjí koledy. Na pracovních stolech je v‰e
pfiipraveno. Jsou zde ukázky, vzorky a mate-
riál pro vlastní v˘robu, perníãky na ozdobení,
vãetnû sladkého snûhového zdobení. A uÏ

Blížící se Vánoce se neomylně připomínají první
adventní nedělí; letošní (vlastně spíš loňská) při-
padla na 28.listopadu. Následující víkend patřil jed-
nak Barborkám, které slaví svůj svátek 4.12. a je-
jich jméno je hlavně spjato s řezáním nejlépe třeš-
ňových větviček, které mají na Štědrý den rozkvést
a podle dávných zvyků tak zajistit mladé dívce to,
že se do roka provdá. Pro větši-
nu z nás je to další hezký zvyk,
který k Vánocům neodmyslitel-
ně patří. V Přezleticích se ale
k Barboře váže i jeden soukro-
mější zvyk, protože svatá Bar-
bora, známá spíše jako ochrán-
kyně horníků, je patronkou i po-
krývačů – už 15 let zve pan Špá-
nek své přátele do hospody Na
Náměstí na malou oslavu ve
jménu patronky Barbory.

a vánoãní svátky

pfiicházejí první náv‰tûvníci. Vybírají si ma-
teriál podle toho, co chtûjí tvofiit a zruãné
i ménû zruãné prstíky jen kmitají. Pfiesto, Ïe
dobrá desítka ‚skalních‘ nedorazila, v‰echny
pracovní stolky jsou obsazené. Nálada je
vskutku vánoãní, a kdyÏ se v podveãer roz-
cházíme, kaÏd˘ si hrdû nese svÛj v˘robek do-
mÛ. Velk˘ dík patfií paní Evû Patrasové za
perfektní pfiípravu materiálu a vzorkÛ a paní
Marcele ·tûpánkové za napeãené perníãky
a za trpûlivost s jejich zdobením. Samozfiej-
mû díky i vám v‰em, ktefií jste s námi to krás-
né pfiedvánoãní odpoledne strávili“.

� Skonãila poslední „Zlatá“ adventní ne-
dûle, blíÏí se pátek a s ním tolik oãekávan˘

·tûdr˘ den. JiÏ tfietí rok se hodinu pfied po-
lednem scházíme u na‰eho obecního vánoã-
ního stromku na Vánoãní sousedské zpívá-
ní, abychom si zazpívali na‰e známé koledy
a vánoãní písnû. Jako tradiãnû pfii‰la na ·tûd-
r˘ den obleva a za drobného mÏení roztáva-
ly na silnici poslední zbytky snûhu a zimní
atmosféru dûlaly místo snûhov˘ch závûjí spí-
‰e potÛãky blátivé vody. Pfiesto se opût do-
stavil skoro stoãlenn˘
smí‰en˘ sbor, kter˘ si
propláchl hrdla buì
ãajem (nezletilí) a ne-
bo v˘teãn˘m svafiá-
kem (plnoletí), aby ty

tóny znûly co nejlépe. Prozíraví muzikanti ve
sloÏení kontrabas (Du‰an Hanzlík) a akustic-
ké kytary (Vladimír Pokorn˘ a Míla Hanz-
lík) hráli rovnou pod stfiechou letní restaura-
ce; a dobfie udûlali. Bûhem pÛlhodiny zpívá-
ní se rozpr‰elo, vlastnû spí‰ zaãalo lejt jako
z konve, a pod obû stfiechy se namaãkal ce-
l˘ sbor. ÚÏasné bylo, Ïe skoro v‰ichni zpû-
váci chtûli koledy dozpívat aÏ do tradiãní zá-
vûreãné Purpury, a nikdo neode‰el domÛ
dfiív. Následné sousedské vzájemné si pfiání
„‰Èastn˘ch a vesel˘ch“ doprovázelo bubno-
vání kapek na kapuce ãi de‰tníky a aãkoliv
poãasí bylo spí‰e podzimní, vánoãní atmo-
sféru si odná‰eli domÛ v‰ichni, zvlá‰tû byla-
li umocnûna prav˘m „Betlémsk˘m svûtlem“.
To bylo schováno celé zpívání pod stfiechou
v lucerniãce, pfiesnû tak, jak nám jí dopoled-
ne pfiivezl pan faráfi Janãík a kaÏd˘, kdo mûl
zájem, mohl si svûtlo opatrnû odnést domÛ.
A chtûli skoro v‰ichni.

Za rok pfiijìte zas, tfieba i ve vût‰ím poãtu
a budeme spoleãnû doufat, Ïe pfií‰tí rok bude
koneãnû pofiádné vánoãní poãasí a rozsvícen˘
stromeãek se nebude ztrácet za de‰tivou clo-
nou. Lâ
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Jak jsme slavili adventní ãas

POH¤EBNÍ SLUÎBA
âAKOVICE

ZDENùK VÍTEK
SMUTNÁ

www.pscakovice.cz

PROVÁDÍ

� pohfiby do zemû
� kremaãní obfiady
� církevní obfiady
� vazbu vûncÛ a kytic
� smuteãní oznámení na poãkání
� pfievozy zesnul˘ch NONSTOP
� kompletní servis sluÏeb

KANCELÁ¤:

Na Barikádách 774/6
Praha 9 - âAKOVICE

Telefon:  603 861 635, 603 874 455
283 930 472, 283 930 475

e-mail: pscakovice@seznam.cz

inzerce


