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Hobby výstava se opět vydařila
více na straně 34



Poblíž tohoto místa
 má již brzy vzniknout příjemná odpočinková zóna, 

obklopující rekultivovanou požární nádrž. 
Možná si v ní i zaplaveme!

Foto: René Tydlitát



EDITORIAL
Milí čtenáři, 

všechny nás trápí nadměrná doprava v obci. Nadějí je 
plánovaná výstavba přeložky. Podle názoru některých občanů 
má však i přeložka svá úskalí. Věnovali jsme se proto tomuto 
složitému problému podrobněji a pokusili se o pohled z několika 
stran.  Jako obvykle jsme zmapovali i společenský život v obci, 
který je mimochodem tak bohatý, že se brzy do zpravodaje ani 
nevejde. Přinášíme oblíbené rubriky, představujeme zajímavé 
spoluobčany, zveme vás na výlety do okolí i do historie. Dál 
čekáme na vaše nápady, jak učinit obecní periodikum co nejzají-
mavějším. 

V novém složení pracuje redakční rada. Bohužel odstoupil její 
předseda  Mgr. Jan Vichra. Redakce mu děkuje za velmi přínos-
nou spolupráci a za to, že nastavil laťku hodně vysoko. Do 
redakční rady zvolilo zastupitelstvo tři další kvalifikované členy. 
Rada tak bude pokračovat v dohledu nad kvalitou a nezávislostí  
Přílepského zpravodaje.

Eva Martínková
redaktorka Přílepského zpravodaje

Pan Řepka oslavil 90 let
str. 44 -  45
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Vážení občané,

Velikonoční pondělí, kdy píši tento úvod-
ník, se vyznačovalo počasím velmi vrtkavým 
a chvílemi se zdálo, že se zima nevzdává a 
teplé jaro je v nedohlednu. Ani déšť a vítr 
ale neodradily malé i velké koledníky. Od 
ranních hodin proháněli pomlázky a bylo 
jich požehnaně, parta stíhala partu, vajíčka 
mizela z ošatek a „ tekutá vejce“ z lahví.  Je 
pěkné, že patříme mezi obce, kde dosud 
ctíme tradice a  uděláme si na ně čas. Stále 

častěji se totiž kolem nás ozývá, že času je málo, že čas je příliš 
vzácný. Před několika dny jsem se byla podívat na zkoušku 
mladých zpěváků, kteří se budou ucházet o vítězné posty soutěže 
Přílepská superstar.  Těší nás, že děti,  a to i ty starší, mají zájem 
o zpěv, hudbu, že se nebojí stanout na jevišti a bavit ostatní. 
Ovšem na tuto velmi důležitou zkoušku nepřišla s omluvou téměř 
třetina přihlášených. Moderátorka soutěže to vysvětlovala slovy, 
že všichni toho mají moc, rodiče i děti  musí být hned tam a hned 
onde, stihnout to i ono a vůbec mají mnoho povinností. Přemýš-
lela jsem, jak na tom budou tyto děti za několik let v dospělosti, 
když už v tomto krásném čase dětství „ nestíhají“.  

V jednom českém filmu mě oslovila věta „Čas je štěstí“. Přeji 
vám, abyste si v nadcházejících jarních i letních dnech toho 
štěstí užili co nejvíce.  Snad naleznete čas zajít do přílepského 
kina, abyste v přímém přenosu 12. května sledovali s dalšími 
milovníky hudby zahájení Pražského jara. Možná si uprostřed 
povinností najdete čas 13. května na Den s pražskou integrova-
nou dopravou, na jízdu historickými autobusy, na filmy a  atrak-
ce, které vám nabídneme společně s firmou ROPID.  Třeba 
budete mít volný večer ve čtvrtek 18. května. To se v galerii se 
sejdeme s „emeritním knihkupcem“ Vráťou Ebrem a potomky 
slavných u příležitosti zahájení výstavy fotografií Romana 
Blaška. Známý fotograf zdokumentoval ojedinělou akci u nás a 
snad i ve světě, setkání potomků slavných osobností.  A pokud ve 
vašem přeplněném diáři máte neobsazené kolonky 1. a 2. 
června, staňte se našimi hosty na 4. ročníku festivalu Přílepské 
ladění. Ten letošní ročník je věnován kytaře několika žánrů.  
Přeji vám ještě jednou hezké a snad už teplé a slunečné dny a 
toho volného času alespoň o trochu víc.    

SLOVO STAROSTKY

Pražská 162,  252 64 Velké Přílepy                                                                       
Tel.: 220 930 535

www.velke-prilepy.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí a středa

8:00 - 11:00   12:00 - 18:00

OBECNÍ ÚŘAD

STAVEBNÍ ÚŘAD
Podatelna a sekretariát:                                              

Tel.: 220 930 855
e-mail: su.sekretariat@velke-prilepy.cz

MATRIKA                                           
Tel.: 220 930 770

e-mail:  matrika@velke-prilepy.cz

Občanské průkazy a cestovní pasy
MěÚ Černošice, pracoviště Praha

 Podskalská 19, Praha 2                                              
www.mvcr.cz 

OBECNÍ POLICIE
Pražská č.p. 45, 252 64 Velké Přílepy                                            

Tel./Fax: 220 930 595
e-mail: obecnipolicie@seznam.cz

www.obecnipolicie.info

MATEŘSKÁ ŠKOLKA JABLÍČKO
Na Parcelách 250, 252 64 Velké Přílepy                                            

Tel.: 220 930 546
e-mail: msjablicko@velke-prilepy.cz

www.msjablickovelkeprilepy.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pražská 38, 252 64  Velké Přílepy                                           

Tel.: 220 930 550
www.zsvelkeprilepy.cz

KNIHOVNA
Roztocká 129, 252 64 Velké Přílepy                                          

Tel.: 220 930 768
e-mail: mlkvelkeprilepy@seznam.cz

www.velkeprilepy.webk.cz
otevírací doba:

pondělí 15:00 - 19:00
   úterý   9:00  - 13:00
 středa 14:00 - 18:00

POŠTA
Svrkyňská 63, 252 64   Velké Přílepy                                       

Tel.: 233 931 160
www.ceskaposta.cz

otevírací doba:
pondělí  a středa

08:00 - 11:00, 14:00 - 16:00, 16:30 -18:00
úterý, čtvrtek a pátek

08:00 - 11:00, 13:00 - 16:002 
Věra Čermáková

starostka obce
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V roce 2016 obec Velké Přílepy hospodařila se 
schváleným rozpočtem na příjmové straně                   
s 43,1 mil. Kč  a výdajové straně s 65,9 mil. Kč. 
Hospodaření obce, vývoj plánovaných a zařazení 
nových investičních akcí si vyžádalo sedm 
rozpočtových opatření, které umožnily pokračová-
ní optimálního rozvoje naší obce. Rok 2016 byl 
uzavřen s příjmy 63,4 milionu Kč a výdaji   
57,4 milionu Kč.

Budova 2. stupně ZŠ
Největší pozornosti si pro svůj význam a velikost 
vyžádala stavební akce Přístavba a nástavba 
budovy 2. stupně ZŠ,   která byla započata                       
s nástupem prázdnin a vyžádá si však ještě několik 
měsíců usilovné práce. Celá stavba bude dokonče-
na v srpnu 2017 a naši žáci se dočkají po dokončení 
akce tří nových kmenových tříd, dvou odborných 
učeben a jídelny s výdejnou jídel. Celá rozsáhlá 
akce bude stát 30 mil. Kč bez DPH. Díky úspěšné 
žádosti o dotaci z ministerstva �nancí budou 
náklady vynaložené obcí nižší o 21 mil. Kč.

Rekonstrukce komunikací
Dalšími velkou investicí byla revitalizaci inženýr-
ských sítí v ulici Příčná, Souběžná a Pod Hajnicí, 
která pro svoji náročnost bude vyžadovat investici 
8,4 mil. Kč. Zahrnuje výstavbu oddělené kanaliza-
ce, rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu a 
pokládku asfaltového povrchu. Obyvatelé této 
lokality si na dokončení musí však ještě počkat do 
konce července 2017. Dále se provedla celková 
rekonstrukce včetně dešťové kanalizace v ulici 
Spojovací s napojením do ulice Zátopkova, která si 
vyžádala investici 2,5 mil. Kč. V letošním roce na 
tuto investici bude navazovat výstavba světelně 
řízeného přechodu přes ulici Pražskou a navazující 
chodník v ulici Formanská, což výrazně přispěje          
k bezpečnosti žáků při cestě do školy. Další 
komunikací, pro kterou je připravován projekt,        
je ulice Podmoráňská. Tato komunikace bude nově 

vybavena veřejným osvětlením a chodníkem, který 
bude zakončen zastávkami MHD u rybníku.               
Na konci roku 2016 začalo postupně vyrůstat i nové 
veřejné osvětlení v ulici Pražská. Tuto výměnu si 
vyžádala plánovaná překládka kabelového vedení 
�rmy ČEZ. Náklady na nové osvětlení byly cca       
350 tis. Kč. 

Dalším projektem, který byl v roce 2016 připravo-
ván, je nový povrch ulice Pod Lomem. V současné 
době je již realizován. Přípravné práce začaly i u 
projektu revitalizace nádrže u mateřské školky. 
Projekt je vypracován a pozemek kolem nádrže byl 
od soukromého majitele odkoupen. 

Koupě domu na Pražské
Na závěr roku zastupitelstvo obce Velké Přílepy 
rozhodlo o nákupu nemovitosti v ulici Pražská         
čp. 130 za cenu 8,4 mil Kč.  Dříve zde byl obchod        
s potravinami a textilem, je v těsném sousedství se 
základní školou a obecním úřadem. Tedy na strate-
gicky výhodném místě pro další rozvoj obce. 

Obec již není zatížena žádným úvěrem.                
S nástupem roku 2016  splatila svůj účelový 
překlenovací úvěr na rekonstrukci ČOV ve výši 
7,5 mil. Kč a i přesto disponovala na konci 
roku s 47,2 mil. Kč.

Hospodaření obce v roce 2016

Tomáš Hošek
místostarosta 

(Tradice-Budoucnost)
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Léta plánovaná přeložka silnice II/240 se velmi pravděpodobně dočká realizace. Koridor přeložky je zanesen do 
územního plánování  již od 90. let minulého století, a to proto, že spojení hlavního města s průmyslovými Kralupy 
nad Vltavou bylo již tehdy nevyhovující. 

Nyní investici schválila vláda a ministerstvo dopravy, které zajistí �nancování ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury. 

Investiční akce se ujal Středočeský kraj a projektem pověřil VPÚ DECO a.s. Řadu let trvající jednání krajských orgánů 
se zástupci obcí dospělo k závěru a dosáhlo  kompromisu o trase přeložky. Pro stavbu obchvatu je již vydané územní 
rozhodnutí a příprava bude dále pokračovat. Zatím ale nejsou vykoupené pozemky. Stavba by měla začít zhruba do 
čtyř let. Přeložka silnice bude dlouhá asi 20 kilometrů, vyjde přibližně na 4 miliardy korun (včetně nového mostu v 
Kralupech) a samotná výstavba má trvat asi tři roky.

Ačkoli informace o přeložce se na veřejných zasedáních přílepského zastupitelstva pravidelně probíraly již několik 
let, větší pozornosti veřejnosti se dočkala až nyní.  Pro orientaci občanů přinášíme tři na sobě nezávislé 
názory na tuto stavbu. O pohled na problematiku jsme požádali zastupitele Ing. Lubomíra Šemberu, 
dále zástupce znepokojených občanů a projektanta Ing. Jana Hrachovce, pověřeného zpracováním 
studie.

Přeložka II/240 

Lubomír Šembera  (Pro Přílepy) 
Předseda Dopravního výboru při zastupitelstvu 
obce Velké Přílepy:

Přeložka komunikace II. třídy číslo 240 vyvolává reakce 
zejména těch obyvatel, kteří bydlí v blízkosti plánovaného 
mimoúrovňového sjezdu z přeložky a u ulice Kladenská. Z 
tohoto důvodu obec v rámci „Přílepských otazníků“ 
uspořádala dne 22.3.2017 diskuzi se zástupci projektanta 
VPÚ DECO a.s. Ing. Janem Hrachovcem a zástupcem 
investora z Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje Ing. Svobodou.

Zástupci petičního výboru na tomto setkání představili 
hodnoty vlastního provedeného sčítání vozidel se zcela 
odlišnými hodnotami v ulici Kladenská, než přineslo 
kapacitní posouzení stavu dopravy pro špičkovou hodinu 
roku 2016 pro dopravní průzkum ze studie umístění SSZ v 
křížení ulic Pražská – Kladenská – Roztocká, ze dne 27. 4. 
2016. 

Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách obce 
http://www.velke-prilepy.cz/. 

Dále vyjádřili svůj požadavek na posunutí mimoúrovňové 
křižovatky (MÚK) dále od obce. Generální projektant 
přeložky VPÚ DECO a.s. tento požadavek ohodnotil jako 
stavebně a dopravně nerealizovatelný. Řešením z 
pohledu petičního výboru by bylo tento variantní návrh 
MÚK zcela zrušit.

Plánovaná MÚK z přeložky má ale jednoznačný pozitivní 
cíl. Odvézt kamionovou dopravu z areálu White Trans 
přímo na přeložku a odlehčit tak obyvatelům ulice 
Kladenská zatížených hlukovou a emisní zátěží. Vedení 
obce  vnímá současnou tíživou dopravní a bezpečnostní 
situaci a v ulici Kladenská plánuje provedení dopravních 
opatření s jednoznačným dopadem na zvýšení bezpeč-
nosti účastníků provozu. Jedná se zejména o úpravu 
šířkového uspořádání komunikace pro zvýšení bezpečnos-
ti dopravy s cílem zneatraktivnění trasy pro tranzitní 
dopravu. Součástí řešení má být rovněž vybudování 
chybějícího  chodníku po pravé straně ve směru výjezdu z 
obce, což významně přispěje k bezpečnosti pěší dopravy. 
Zástupci Středočeského kraje jasně deklarovali, že v ulici 
Kladenská bude restriktivní opatření se zákazem vjezdu 
nákladních vozidel nad 3,5 tuny a pro snížení hlukové 
zátěže bude položen kvalitní nízko hlučný asfalt.

(em)
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Zrušení výše uvedené MÚK by mělo jednoznačně negativní 
dopad na naši obec. Došlo by ke zvýšení intenzity dopravy v  
již dnes exponované ulice Pražské a zachování průjezdu 
dopravní obsluhy k �rmám v areálu White Trans ulicí 
Kladenská, protože v tomto případě první a jedinou 
mimoúrovňovou křižovatkou přeložky ve směru na Velké 
Přílepy za Turskem je oblast „Za hájem“ (na úrovni stávající 
čerpací stanice), kde bude i přikázaný směr jízdy pro 
dopravní obsluhu skládky.

Kraj také chce opravit bodovou závadu v ulici Kladenské, a 
to narovnáním komunikace ve vjedu do ulice Kladenské, 
aby byla v plné míře zvýšena bezpečnost chodců i ostatních 
účastníků silničního provozu. Vše však záleží na ochotě a 
dobré vůli budoucích účastníků řízení, protože Kraj 
potřebuje vykoupit část pozemků soukromých zemědělců, 
kteří zatím deklarují svou neochotu k realizaci záměru.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že projednávání 
budoucího investičního záměru  nebude vůbec jednodu-
ché. Obec však chce bez jakýkoliv pochyb jednoznač-
ně deklarovat:  zastupujeme všechny obyvatele 
Velkých Přílep a budeme se snažit najít takovou 
optimální variantu, která bude pro všechny nejvíce 
přijatelná.

Zástupci Krajské správy a údržby silnic nás  informovali, že 
během května bude na dotčené obce zaslána studie EIA 
(Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) k připomínkování. 
Cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na 
životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu 
vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace 
akceptovatelná.

Michael  Rykl, Rostislav Dias:
(zástupci petičního výboru)

PETICE proti navrhovanému způsobu řešení napojení 
obce Velké Přílepy na plánovanou přeložku silnice II/240 
(propojka D7-D8)  

Na začátku měsíce února většina obyvatel Kladenské ulice a 
jejího okolí připojila svůj podpis pod petici, jejíž název je uveden 
v názvu tohoto příspěvku. Účelem petice bylo vyjádřit nesouhlas 
s navrhovaným způsobem řešení napojení obce Velké Přílepy na 
plánovanou přeložku silnice II/240 (propojka D7-D8).

Mezi napojením na D7 a sjezdem na skládku mezi Svrkyní a 
Turskem je navrženo pouze jedno mimoúrovňové napojení a to 
v prodloužení Kladenské ulice. Ostatní křížení se stávajícími 
silnicemi jsou mimoúrovňová bez sjezdů. To může znamenat 
zásadní nárůst hustoty dopravy v Kladenské ulici, neboť ta se 
stane přivaděčem pro oblast východně od přeložky a dále se v ní 
dá očekávat i nárůst dopravy z Kladenska směrem na Prahu 6 
(pohodlnější náhrada za D7 a Evropskou ulici).

Dopravní situace v Kladenské ulici je dlouhodobě složitá a 
jakékoliv její zhoršování naprosto nevhodným řešením napojení 
obce na přeložku je nepřípustné. Úkolem přeložky má být 
dopravní odlehčení okolních obcí a ne přivádění další dopravy 
mezi obytné domy do Kladenské ulice. Ta má navíc v západní 
části naprosto nevhodné šířkové parametry (v nejužším místě 
4,6m !!!) a dále zde chybí jakékoliv zabezpečení chodců, kteří 
jsou dennodenně ohrožováni projíždějícími automobily na 
zdraví a životech. Další doprava by znamenala také zvyšování 
zamoření Kladenské ulice hlukem, vibracemi, exhalacemi a 
prachem. Na dokreslení - již dnes je složité v dopravní špičce 
přejít z jedné strany ulice na druhou.

Jako jediné možné řešení napojení obce Velké Přílepy na 
přeložku se jeví požadavek na vybudování paralelní komunikace 
jižně od Velkých Přílep a to společně s výstavbou přeložky. Tato 
nová komunikace by na sebe navázala velkou část dopravy a 
zásadním způsobem odlehčila jak Kladenské ulici, tak dalším 
částem obce.

Závěrem – cílem petice bylo odmítnutí postupu, kdy se prioritně 
řeší severojižní směr (tedy vlastní přeložka) a neřeší se důsledky, 
které to může přinést obci Velké Přílepy, tedy ve směru východo-
západním. Zároveň tak byl peticí vznesen požadavek na řešení i 
tohoto směru.



NAŠE TÉMA

Ing. Jan Hrachovec
zpracovatel studie „ II/240 a II/101, přeložka silnic v 
úseku D7 – D8, I. a III. etapa“ ze společnosti VPÚ 
DECO PRAHA a.s. :

Hledala se kompromisní varianta

Stávající silnice II. třídy II/240 je významnou dopravní 
tepnou, která je napájena dopravou přilehlé oblasti v 
prostoru mezi Kralupy nad Vltavou a Prahou. Tento 
prostor je vymezen dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II/101. 
Stávající silnice je využívána jako spojka mezi Kralupy 
nad Vltavou a hl. m. Prahou a je charakterizována 
řadou bodových závad způsobujících dopravní konges-
ce. Silnice v současném vedení vychází z Prahy v oblasti 
Suchdola, prochází průtahy obcí Horoměřice, Černý 
Vůl, Velké Přílepy, Tursko a přes Kralupy nad Vltavou 
dále pokračuje na Velvary. Komunikace je využívána 
jak pro lokální, tak i pro radiální a tranzitní dopravu a je 
charakteristická nevhodnými šířkovými poměry a 
vysokou nehodovostí s negativními dopady na zdraví a 
bezpečnost obyvatel. Cílem investorské přípravy 
přeložky silnice II/240 je odvést tranzitní dopravu a 
částečně i radiální dopravu na novou komunikaci 
vymezenou mimo centra obcí. 

Středočeský kraj prostřednictvím Krajské správy a 
údržby silnic Středočeského kraje zpracoval prostřed-
nictvím společnosti VPU DECO Praha, a.s. v průběhu 
roku 2016 územně technickou studii vedení I. a III. 
etapy, jejímž cílem bylo stabilizovat a současně 
upřesnit polohu směrového vedení trasy dle trajektorie 
uvedené v původních a aktualizovaných zásadách 
územního rozvoje Středočeského kraje tak, aby byly 
dodrženy podmínky ČSN 73 6101 a byly v maximální 
možné míře zohledněny připomínky obcí a veřejnosti v 
oznámení hodnocení vlivu stavby na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

V oblasti Velkých Přílep jsou navrženy dvě mimoú-
rovňové křižovatky:

První je křižovatka s přeložkou silnice III/2406 a 
III/00710 v km 4,8. Křižovatka je navržena jako 

mimoúrovňová tvaru delta s vyřazovacími a 

připojovacími pruhy. Zároveň je v prostoru této nově 
navržené MÚK dnes vedena cyklotrasa č. 0081 po silnici 
III/00710. V rámci úpravy je trasa za ukončením stávají-
cí silnice III/00710 vedena po tělese nové cyklostezky, 
která podchází vratnou větev Kralupy nad Vltavou – 
Velké Přílepy, následně překonává úrovňovým 
cyklistickým přejezdem přeložku silnic III. třídy a po 
samostatném tělese pokračuje v souběhu s přeložkou k 
Velkým Přílepům.

Přeložka silnic III. tříd je vedena od Noutonic přes MÚK 
do Velkých Přílep. Před obcí Velké Přílepy je v rámci 
prostorových možností odstraněna bodová závada ve 
směrovém vedení. Zároveň by v navazujících investič-
ních akcích měla být řešena stavebně technická úprava 
ulice Kladenská ve Velkých Přílepech (nízkohlučná 
asfaltová obrusná vrstva) a dále úpravy křižovatky v 
místě vyústění na ulici Pražská a Roztocká.

Druhá je křižovatka II/240 x nové propojení na součas-
nou II/240 v km 7,58. Křižovatka je navržena jako 
mimoúrovňová osmičkového tvaru s vyřazovacími a 
připojovacími pruhy. Nová propojovací komunikace je 
vedena od okružní křižovatky navržené na křižovatce 
silnic III/24010 a III/24011 přes MÚK ke stávající silnici 
II/240, kde je napojena vstřícně do stávající stykové 
křižovatky, která připojuje skládku komunálního 
odpadu na komunikační síť. Záměrem této propojovací 
komunikace je jednak vymístění tranzitu nákladní 
dopravy a dopravy směřující na skládku z přilehlých 
obcí, a dále napojení obcí Svrkyně, Holubice, Tursko a 
Velké přílepy na přeložku silnice II/240. 

Celkovou realizací celého propojení silnice II/240 v 
úseku Kralupy nad Vltavou – dálnicí D7, v návaznosti 
na úsek silnice II/101 mezi dálnicí D8 a městem Kralupy 
nad Vltavou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu v 
extravilánu a intravilánu přilehlých obytných celků, 
dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v obytných 
souborech a dále dojde také ke zlepšení životního 
prostředí v obcích. Vymístěním tranzitní dopravy z 
nevyhovujících komunikací dojde ke snížení hluku, 
vibrací, prašnosti a snížení znečištění imisemi z 
automobilové dopravy.
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Dalším podmiňujícím předpokladem pro zpraco-
vání navazujícího projektového stupně jsou 
požadavky obce Velké Přílepy, které vyplynuly z 
projednání této studie, jedná se zejména:

• zřízení poměrového měření rychlosti s funkcí monito-
ringu v ulici Kladenská a provedení homogenizace 
obrusné vrstvy – pokládka nízkohlučné asfaltové 
obrusné vrstvy

• restrikce vjezdů nákladních vozidel do obcí a usměrně-
ní jejich pohybu po trase přeložky a to včetně jejich 
příjezdu na skládkové a skladové plochy v okolí přeložky

V průběhu prací na studii proběhlo několik jednání 
především za účasti zástupců Středočeského kraje, 
KSÚS, přilehlých obcí a zpracovatele studie. Postupně 

byly zapracovávány požadavky dotčených účastníků z 
jednotlivých jednání a byla hledána kompromisní 
varianta možného řešení. Lze konstatovat, že jednání 
byla zdlouhavá a nalezení shody mezi jednotlivými 
oprávněnými zájmy si vyžádalo několikanásobné 
přepracování směrového, výškového ale i technického 
návrhu. Cíl  spočívající v dosažení souhlasu převážné 
většiny obcí alespoň s jednou podobou navržené 
přeložky trasy silnice II/240, byl splněn. Je vhodné 
zdůraznit, že se jedná o kompromisní řešení, 
které nemůže všem zúčastněným stranám splnit 
veškeré požadavky, nicméně lze konstatovat, že 
se v průběhu roku 2016 podařilo díky konstruktiv-
nímu jednání dotčených stran zajistit nejvhod-
nější technické řešení splňující náročné podmínky 
průchodem vysoce urbanizovaného území. 



O potrefené huse 

Lidová přísloví bývají výstižná. Na svatomartinskou 
husu si budeme muset ještě řadu měsíců počkat, ale 
ta potrefená zakejhala hezky hlasitě hned v lednu. 
Vedení obce se pustilo do redakční rady Přílepského 
zpravodaje s výtkami na údajnou „politickou“ 
nevyváženost obecního periodika. V závěru článku 
(viz str. 8 v minulém zpravodaji) pak blahosklonně 
konstatuje, že již další zásahy směřované proti 
nepohodlné rubrice Z opozičních lavic nepožaduje.

Předcházela tomu dlouhá řada pokusů a návrhů 
různých osob tzv. oposloupek cenzurovat, „rozčtvr-
tit“, již před vydáním komentovat apod. Poslední 
loňský požadavek z úst paní místostarostky zněl, že 
bychom měli s časovým předstihem text dodávat 
paní starostce, aby se včas stihla k jeho obsahu 
vyjádřit. Poněkud to připomíná dobu před 30 lety… 

Hlavními argumenty bylo, že sloupek rozeštvává 
občany, je nevyvážený, často přináší nepravdivé, 
nepřesné či zkreslené informace a podobně. Opako-
vaně jsme po dobu více než roku žádali, aby vedení 
obce jasně uvedlo, kde vidí problém, s tím, že pokud 
se najde jakákoli nepravdivá informace, na stejném 
místě se veřejně omluvíme a uvedeme věc na pravou 
míru. Do této chvíle se nikdo s ničím konkrétním 
neozval. Asi to s těmi nepravdami není tak horké. 

Jednou z hlavních oblastí kritiky, která se prolíná 
oposloupky od počátku, je téměř absolutní nekomu-
nikace ze strany vedení obce, nezodpovídání dotazů 
či neplnění slibů daných na jednáních zastupitelstva. 
Na tom se v průběhu času bohužel nic nemění. Po 
mnoha měsících dohadů zastupitelstvo v listopadu 
2016 schválilo čtyřbodové usnesení navržené 
kontrolním výborem, které uložilo paní starostce 
zastupitelům předložit sadu informací, které kontrol-
ní výbor marně, v některých případech i více než rok 

požadoval (více viz zpráva z ledna 2017 na www.pro-
prilepy.cz). Ze 4 bodů byl doposud plně splněn pouze 
jeden.

Obdobné „informační embargo“ trvá i vůči �nanční-
mu výboru. Ten byl žádán, aby se  do konce března 
vyjádřil k závěrečnému účtu za rok 2016. Vzhledem k 
tomu, že o plnění většiny investičních akcí nemá 
doposud výbor žádné podkladové informace, i když o 
ně předem na začátku února žádal, nemohl fundova-
ně závěrečný účet posoudit. 

Vedení obce přesto chce za každou cenu projednat 
závěrečný účet na veřejném zasedání 4. 5. 2017. 
Podle zákona přitom stačí projednání do konce 
června, což by při dodání podkladů rozumnou kontro-
lu umožnilo.

Z toho, co bylo zveřejněno na úřední desce, lze 
dovodit, že mnoho plánovaných investičních akcí asi 
nebylo splněno. Když odečteme dvě realizované 
velké investice (nadstavba ZŠ a koupě budovy 
č.p.130), tak na zbytek investic byl vydán pouhý 
milion z plánovaných 8,3 mil. Kč.

Vypadá to, že vedení nemá zájem, aby hospodaření 
bylo možné v zákonné lhůtě vyhodnotit a rozhodnout 
o nápravě případných nedostatků či chyb. Rádi se ale 
ještě necháme přesvědčit o opaku. Plnou verzi této 
zprávy naleznete na www.proprilepy.cz. 

Za zastupitele PRO Přílepy Richard Kapsa, Kamila 
Handlová, Petr Morysek

Pokud občany zajímá reakce vedení obce na 
připomínky opozičních zastupitelů, nechť chodí 
na veřejná zasedání zastupitelstva. Tam se 
mohou ptát na vše, co by o uvedených problé-
mech chtěli vědět.

Z OPOZIČNÍCH LAVIC 
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• Čistírna odpadních vod získala prestižní ocenění 

ČOV  Velké Přílepy se stala vodohospodářskou stavbou 
roku 2016.  Na přelomu června a července loňského 
roku byla po rekonstrukci uvedena do běžného 
provozu. Tím však investice do obnovy vodovodů a 
kanalizací neskončily. Naopak, proběhlo vyčištění 
Podmoráňského potoka od ČOV po obec Úholičky (580 
tis. Kč),  což nám ukládalo stavební povolení na 
rekonstrukci a intenzi�kaci ČOV a zkapacitnění 
kanalizačního přivaděče. Dále bylo kompletně zrekon-
struováno odtokové potrubí z ČOV s celkovými náklady 
640 tis. Kč.

Rekonstrukce a intenzi�kace ČOV a zkapacitnění 
kanalizačního přivaděče byl pro obec prioritní projekt, 
který zaměstnával zástupce obce po několik let. 
Celkové uznatelné náklady činily (s příjmy/bez příjmů) 
33,4 / 25,1 mil. Kč, z toho byl příspěvek z fondů EU 21,3 
mil. Kč, příspěvek  SFŽP ČR 1,2 mil. Kč. O kvalitě tohoto 
díla svědčí i fakt, že projekt Rekonstrukce a intenzi�ka-
ce ČOV a zkapacitnění kanalizačního přivaděče získal 
prestižní cenu VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 
2016. Ve své kategorii staveb pro zásobování pitnou 
vodou a odvádění  a čištění odpadních vod pod 50 mil. 
Kč  byla odbornou porotou složenou z odborníků se 
Sdruženi oboru vodovodů a kanalizací ČR a Svazu 
vodního hospodářství ČR vyhodnocena jako nejlepší 
stavba roku 2016. 

Tomáš Hošek

•  Ukliďme Česko, ukliďme Přílepy

„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je název celorepubliko-
vé akce, na kterou se prý letos  chystalo v Čechách až 
100 tisíc dobrovolníků. U nás ve Velkých Přílepech 
mohla nést brigáda  podtitul „ Ukliďme příkopy“ a 25. 
března přišlo, bohužel, jen několik nadšenců.  Do práce 
se ale dali s velkým nasazením a výsledek byl brzy 
vidět. 

Šedesátka velkých bílých pytlů lemovala příkopy všemi 
směry z obce a skrývala v sobě to, co řidiči a cyklisté 
„zapomněli“ v příkopech. Věci to byly nejrozmanitější, 
dokonce některému z řidičů, zřejmě omylem, vypadla z 
auta i matrace! Organizátorka Jana Dulínková, 
očekávala větší účast brigádníků. Těm,  co věnovali 
sobotní den úklidu,  patří velké poděkování. Doufejme, 
že příští jaro si více z nás udělá čas na tuto chvályhod-
nou akci a do diáře si zapíše velkým písmem Jdu na to !!  
Příští rok totiž budeme slavit desáté výročí celosvětové-
ho hnutí  Let's Do It. První byli v roce 2008 Estonci a 
během několika hodin prý sesbírali deset tisíc tun 
odpadu!    

Věra Čermáková

ZPRÁVY Z OBCE 

Prestižní cenu na setkání vodohospodářů symbolicky na Světový den vody 22.3.2017 z 
rukou  RNDr. Petra Kubaly, předsedy Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a 
Ing.Františka Baráka, předsedy představenstva SOVAK ČR, přebíral místostarosta obce 

Ing. Tomáš Hošek, který je v tomto volebním období zodpovědný za technickou 
infrastrukturu obce. 
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• Most v Černém Volu se má dočkat rekonstrukce

Havarijní stav mostu v Černém Volu, po kterém 
projedou tisíce aut denně, je znám každému řidiči, 
který směřuje z Velkých Přílep do Suchdola nebo 
Horoměřic. Ani našim občanům není lhostejné,  po čem 
dennodenně jezdí. Proto se vedení naší obce účastnilo 
31. března na obecním úřadu ve Statenicích jednání o 
budoucnosti této části silnice II/240.  Setkání se konalo 
na podnět paní poslankyně Věry Kovářové (STAN)  a 
starosty obce Únětice Vladimíra Vytisky, který je 
zároveň členem krajského dopravního výboru. Společ-
ně s paní starostkou Miroslavou Šmardovou a zástupci 
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje jsme 
mluvili o tom,  jaké jsou možnosti opravy. Už v roce 
2007 vznikl projekt na celkovou rekonstrukci mostu a 
to včetně vysutých chodníků pro pěší. Na jeho realizaci 
dokonce ležely peníze v krajské pokladně. Iniciativou 
občanského sdružení a neochotou soukromých osob 
prodat potřebné pozemky byla ale stavba odložena. Po 
deseti letech se opět začíná blýskat na lepší časy. 
Rekonstrukce bude skromnější, měla by se týkat pouze 
tělesa mostu, ale příslib kraje máme. Snad tedy za 
několik let ubude jeden ze strašáků nás řidičů.
   

Věra Čermáková

• V ulicích Pod Hajnicí a Pod Lomem se pracuje
 
Současné práce v ulici Pod Hajnicí představují výstavbu 
oddělené kanalizace, rekonstrukci stávajícího 
vodovodního řadu a pokládku asfaltového povrchu. 
Dokončení se předpokládá koncem července 2017. 
Také ulice Pod Lomem se k velké radosti obyvatel bude 
brzy honosit novým povrchem.

•  Poblíž zahrádek se nebezpečně propadl potok

Bylo možná jen věcí náhody, že o víkendu 17 a 18. 
února nedošlo k těžkému úrazu pádem do šachty 
zatrubněného potoka nedaleko panelových domů v 
Roztocké ulici. „Kráter“ objevil ráno zaměstnanec obce 
a okamžitě nebezpečné místo alespoň provizorně 
označil. 

V pondělí byli informováni zaměstnanci Povodí Vltavy 
a jejich reakce byla rychlá.  K poškození hluboké šachty 
došlo s největší pravděpodobností zatlučením sloupků 
drátěného oplocení neoprávněně užívaných pozemků - 
zahrádek. Postupné účinky srážkových vod na takto  
narušené panely způsobily jejich propadnutí a 
poškození vodního díla. Šachta byla během několika 
dní opravena a je teď na Povodí Vltavy, které má právo 
hospodařit s pozemkem, jak bude nahlížet na existenci 
zahrádek bez řádně uzavřeného nájemního vztahu.     

Věra Čermáková

foto: Jan Čermák

foto: Jan Čermák

(em)



• Máme ptačí budky

Možná jste si všimli, že v březnu přibyly v obci ptačí 
budky. Původní myšlenka byla pořídit dvě monitorova-
cí budky s kamerou a sledovat hnízdění, líhnutí vajec a 
krmení mláďat. Tento záměr jsme neopustili, ale po 
dohodě s přední ornitoložkou Markétou Zárybnickou z 
České zemědělské univerzity jsme se domluvili na jiné 
strategii. Pořídit nejprve klasické budky a poté budky 
monitorovací. Když mi Markéta dala kontakt na 
výrobce budek pana Klapetka, který budky vyrábí jako 
skládačku, napadlo mě,  že by si budky mohli sestavit 
žáci ZŠ. Po domluvě s paní učitelkou Řičařovou, která 
vše domluvila s paní ředitelkou ZŠ, začala mít „akce 
ptačí budky“ reálnou podobu.

A protože pan Klapetek vyrábí nejen budky, ale i ptačí 
krmítka a hmyzí hotely, tak jsme nakonec objednali: tři 
budky Sýkorník 1 pro malé druhy sýkor (modřinku, 
parukářku, úhelníčka), šest budek Sýkorník 2 pro velké 
druhy sýkorek, vrabce, brhlíka, jednu univerzální 
polobudku pro rehka, konipase a lejska, dva hmyzí 
hotely a dvě krmítka.

Žáci si budky v rámci pracovní činnosti sestavili. S paní 
Zárybnickou jsme vybrali vhodné stromy kolem školky, 
školy a fotbalového hřiště. Technická služba obce 
budky poté rozvěsila.

Jsem rád, že se akce povedla. Chtěl bych poděkovat 
paní Ing. Zárybnické za cenné informace a rady, paní 
Ing. Řičařové za nadšení a organizaci na půdě ZŠ, 
technické službě v obci za rozvěšení budek, vedení obce 
za vstřícnost a �nancování a hlavně žákům ZŠ za 
sestavení budek. Jen pro vaši informaci, budky, krmítka 
a hmyzí hotely stály necelých 5 tis. Kč. Myslím, že i 
takto malé věci mohou udělat řadě lidí, ale především 
ptákům velkou radost.

Za Výbor pro životní prostředí
David Bečka

ZPRÁVY Z OBCE 

12 Sestavování ptačích budek děti bavilo

Technická služba rozvěsila budky na vybrané stromy
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• Přílepské ladění se opět blíží
Již po čtvrté se začátek června ponese v obci ve znamení hudby. Organizátoři sáhli tentokrát do kytarového repertoáru a festival 
nazvali „Ladění 2017 – Dny kytary“. Dvoudenní hudební přehlídka  se  uskuteční ve čtvrtek 1. června a v pátek 2. června 2017, vždy 
od 19 hodin v CVA.  

První den zazní klasická kytara. Nejprve vystoupí vybraní 
vítězové soutěží  základních uměleckých škol. Ve druhé polovině 
večerního koncertu uslyšíme absolventy Mezinárodní konzerva-
toře Praha ze třídy profesora Zdeňka Dvořáka. 

Druhý den festivalu se představí různé kytarové žánry. Hvězdou 
večera bude skvělé jazzové kytarové trio TOUGH 3 Adama 
Tvrdého v obsazení:  Adam Tvrdý - kytara , Jan Jakubec - 
baskytara , Jiří Stivín Jr. - bicí nástroje. Po nich budou následovat 
latinskoamerické rytmy - hudba Jižní Ameriky v podání kapely 
Regateos Ernesta Javiera Beltráma. 

• Den s Pražskou integrovanou dopravou 
V sobotu 13. května 2017 se ve Velkých Přílepech koná 
Regionální  den Pražské integrované dopravy. V době od 10:00 
do 17:00 hod. se můžete těšit na bohatý doprovodný program 
nejen ve Velkých Přílepech, ale také v Úněticích, kde se 
zároveň slaví  6. výročí znovuotevření Únětického pivovaru.

Od stanice metra Bořislavka bude provozována zvláštní 
autobusová linka s historickými vozidly, která společně s 
posílenou pravidelnou linkou 316 zajistí lepší spojení z 
metropole. Další zvláštní autobusová linka propojí roztocké 
nádraží, Únětický pivovar, Velké Přílepy a zříceninu hradu 
Okoř. V Noutonicích na ni bude navazovat výletní vláček 
Cyklohráček. 

LINKY HISTORICKÝCH AUTOBUSŮ: 
Linka PID 1 Roztoky, nádraží - Únětice, Pivovar - Velké Přílepy - Noutonice (Cyklohráček) - Okoř 
Linka PID 2 (316) Bořislavka - Horoměřice - Velké Přílepy - Tursko - Holubice 

Na co se můžete těšit: 
* Jízdy autobusem Karosa ŠD 11 a dalšími historickými vozidly 
* Promítání �lmů s dopravní tématikou pro malé i velké diváky v kině Velké Přílepy 
* Řemeslné trhy a kolotoče vč. zajištěného občerstvení 
* Další doprovodný program v Úněticích při příležitosti 6. výročí znovuotevření Únětického pivovaru 

Není to tak dávno, co tyto autobusy jezdily i na trase 
Praha - Velké Přílepy. Dnes už jsou to veteráni

Jako bonus bude pro vás 2. června v odpoledních hodinách v prostorách CVA  připravena zajímavá 
výstava kytar proslulého českého kytaráře Richarda  Hruše.  

Přijďte, nebudete litovat!

Loni byl hvězdou Přílepského ladění Spirituál kvintet. 
Hvězdné obsazení čekáme i letos
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Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE

Hledáme nové strážníky
Chtěl bych také podotknout, že obecní policie spolupracuje 
s kolegy z Městské policie  Roztoky, jelikož jejich služební 
obvody přímo sousedí. K páchání přestupků a trestné 
činnosti dochází potažmo na všech katastrech obcí, a proto 
je tato spolupráce z hlediska profesionality a kolegiality 
nezbytná. Jak bych řekl přímo, je dobré mít někoho v záloze 
a to platí na obě strany. Již v minulosti se tato spolupráce 
velmi osvědčila. Bohužel je nutné zmínit, že jak státní 
policii, tak i strážníkům, scházejí kolegové, kteří by chtěli 
tuto práci vykonávat. Obecní policie vypsala na místo 
strážníka výběrové řízení, které je stále aktuální. Veškeré 
informace lze získat z webových stránek obce Velké Přílepy. 
Chtěl bych možné uchazeče předem upozornit, že se jedná 
o velmi náročnou práci, která obnáší neustálé osobní 
sebevzdělávání v oblasti potřebné pro výkon služby. 
Podrobnější informace je možné získat po dohodě i na 
služebně Obecní policie Velké Přílepy. 

Sprejeři opět řádí
Strážníci obecní policie v poslední době zaznamenali 
zvýšený počet trestné činnosti, která se týkala sprejerství. 
Upozorňuji dotyčné osoby, že se jedná o přečin, není to tedy 
pouze legrace, ale vzhledem k dalším okolnostem a jejich 
vyhodnocení  mohou  dostat  i  přísné  tresty, nemluvě 
o náhradě škody poškozeným majitelům nemovitostí.   
Obecní policie v současné době zvýšila v postižených 
lokalitách hlídkovou službu a připravuje se i rozšíření 
kamerového systému. S touto informací, bych chtěl zároveň 
požádat občany o pomoc. 
V případě, že spatříte podezřelé osoby, nebo je přistihnete 
při páchání protiprávní činnosti, kontaktujte obecní policii, 
popřípadě  Policii  ČR.   Obecní  policie  oznámení  prověří       
a vyhodnotí. V minulosti se několikrát osvědčilo, že všímat 
si svého okolí se vyplatí. Strážníci spolupracují na objasňo-
vání trestné činnosti v regionu s Policií ČR OOP Libčice a tato 
spolupráce přináší výsledky. 

Majitelé autovraků neuniknou   
Dalším nešvarem je odkládání nepojízdných vozidel na 
veřejných místech v obcích. Strážníci obecní policie 
dohledávají původní majitele vozidel a následně si je zvou  
k podání vysvětlení ve věci přestupků. Chtěl bych upozornit 
majitele těchto vozidel, že jim ze strany obce hrozí značné 
sankce. V případě, že máte ve svém okolí podobný 
autovrak, můžete k nahlášení využít interaktivní formulář 
na webových stránkách obecní policie. 
Obecní policie by ráda rozšířila čas potřebný pro službu 
občanům, ale vše je závislé na počtu strážníků. Doufáme,  
že se nám  podaří brzo nalézt vhodné kolegy.
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Vážení spoluobčané,
začátek roku byl zkomplikován sněhovou nadílkou a mrazivým počasím, ale tak tomu v tomto ročním období již 
bývá. Počasí se samozřejmě podepsalo i na práci strážníků obecní policie. Strážníci ve větší míře vyjížděli k 
dopravním nehodám motorových vozidel. Musím podotknout, že ve většině případů se jednalo pouze o materiál-
ní škodu na vozidlech nebo jiných zařízeních. Strážníci se také zaměřili a stále zaměřují na lokality, které jsou 
zřídka navštěvovány veřejností. V těchto lokalitách se v minulosti nacházely závadové osoby, které se zde skrýva-
ly a následně páchaly trestnou činnost. 

vr. prap. Karel Král
OBECNÍ POLICIE  Velké Přílepy
Tel./Fax: 220 930 595
e-mail: obecnipolicie@seznam.cz
www.obecnipolicie.info

foto: Zařízení k měření rychlosti vozidel



inzerce

L  I  T  T  L  E   E  N  G  L  A  N  D 

dvojjazyčná mateřská škola a jesle 
• mateřská škola v rejstříku škol a školských zařízení, MŠMT ČR 

• unikátní praxí ověřený vzdělávací program, spolupráce s Mensou ČR 

• intenzivní výuka anglického jazyka, včetně celotýdenní výuky 
anglického jazyka rodilými mluvčími (8:00 – 13:00) 

• důraz na polytechnické vzdělávání - vědu, matema�ku, moderní 
technologie ve výuce 

• moderní prostory a vybavení, zastřešená terasa, jídelna, tělocvična, 
velká zahrada v sousedství zámeckého parku, lekce dětské jógy, 
flétny, logopedie s klinickou logopedkou aj. 

• otevírací doba: 7:00 – 18:00, celoroční provoz – včetně letních  
prázdnin 

Navš�vte nás osobně: Sídlíme na adrese Roztocká 6, Úholičky nebo 
virtuálně na facebookových stránkách: Li�le England - dvojjazyčné 
vzdělávání… 

 

 

  



ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V uplynulých třech měsících měli naši žáci i jejich rodiče 
příležitost zúčastnit se řady různých akcí. 

• Už v lednu probíhal 1. ročník soutěže ve skládání 
tangramů. Soutěžilo se každé úterý ve čtyřech kategoriích a 
svou zálibu ve skládání poměřilo 52 dětí od 1. do 5. ročníku. 
Počet účastníků soutěže jasně dokládá, že skládání 
tangramů děti velice baví. Proto určitě počítáme s dalším 
ročníkem Tangramiády.

•Velkou radost nám udělali 24. 1. 2017 Radim Aulický a Jiří 
Kubašta, kteří naši školu skvěle reprezentovali v okresním 
kole Matematické olympiády. Radim Aulický z V. A obsadil 
1. místo s plným počtem bodů a Jiří Kubašta z V. B 
vybojoval 3. místo.

• V průběhu ledna jsme umístili na chodby a do tříd 1. 
stupně nové herní prvky a koberce. Díky herním prvkům na 
chodbách mohou děti trávit přestávky aktivněji a přitom si 
rozvíjet hrubou motoriku.

• Ve čtvrtek 9. 2. 2017 se uskutečnila beseda s Ing. Petrem 
Havlíčkem a PhDr. Kateřinou Hlavatou, PhD. o zdravém 
životním stylu ve škole i doma. Zúčastnění rodiče si 
nejenom vyslechli spoustu důležitých informací, ale měli 
možnost konzultovat s přítomnými odborníky vlastní 
problémy. Všichni přítomní obdrželi v průběhu besedy 
čtyřdenní jídelníček odpovídající zásadám správné výživy i s 
recepty a nákupním seznamem.

• Na přelomu února a března odjelo 27 žáků VII. a VIII. třídy 
v doprovodu p. uč. M. Šestákové a p. uč. Bc. M. Peroutky na 
lyžařský kurz do Janova nad Nisou v Jizerských horách. Díky 
přejícímu počasí i profesionálním instruktorům si všichni 
týden na lyžích a snowboardech užili, základům lyžování se 
naučili i úplní začátečníci. 

• První akcí nově založeného Spolku rodičů a přátel školy, 
pořádanou pro naše žáky, byl I. společenský bál v pátek 3. 
3. 2017. Akce se vydařila a všichni zúčastnění si ji velmi 
užili.

• Vzhledem k posunutí termínu zápisu do 1. ročníku se dny 
otevřených dveří letos konaly až 8. a 15. 3. 2017. Do školy se 
přišlo podívat množství rodičů s předškoláky, ale i rodičů 
našich stávajících žáků - všichni mohli pobýt ve třídách a 
nahlédnout do výuky. Ve vzkazech, které nám při odchodu 
zanechali, kladně hodnotili především příjemnou a milou 
atmosféru ve třídách, nové herní prvky na chodbách i 
změny ve skladbě jídelníčku školní jídelny, o které se 
snažíme v souvislosti s projektem Vím, co jím.
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Co nového v naší škole

Lyžařský kurz

Pasování na písaře



Efektivní a smysluplné využívání �nancí od rodičů je našim 
cílem!

V březnu letošního roku pořádalo SRPŠ první Školní bál. 
Společenskou událost, kde kromě soutěží, hudby a tomboly 
měly děti možnost představit také samy sebe. Několik 
vystoupení v podobě tance, hry na nástroj nebo zpěvu bylo 
součástí zábavného programu. Přestože se poté ozvalo 
několik ohlasů, co vše je potřeba příští rok udělat lépe, akce 
byla nad očekávání úspěšná. Její výtěžek činí 10.767,- Kč. 
Děkujeme za podporu obci, rodičům, učitelům i samotným 
dětem! Za výtěžek už byla pořízena nová švédská bedna do 
tělocvičny a výtvarné potřeby pro akci Velikonoční dílny.  

Z příspěvků rodičů jsou průběžně pořizovány relaxační 
prvky do chodeb školy, byly pořízeny věšáky a lavice na 
bundy a aktovky na školní zahradu. Proplácíme také jízdné 
spojené s reprezentací školy a do konce školního roku 
plánujeme �nancovat reprezentační trika s nově vytvoře-
ným logem školy. Z dalšího �nancování zmíníme např. 
ceny pro recitační soutěž a školní časopis pro každého žáka.
Spolupracujeme také ne�nančně, a to organizační 
podporou paní učitelky v pořádání letního ozdravného 
pobytu zaměřeného na trénink volejbalu. Vyjednáváme 
výhodné podmínky pro zakoupení učebnic a pracovních 
sešitů všem žákům na další školní rok.

Je mnoho možností, jak podpořit spolupráci se školou ve 
vzdělávání našich dětí. Nezáleží jen na několika lidech, ale 
na každém z nás, s jakým podnětem, námětem, zkušeností 
nebo jinou přínosnou podporou přijde. Veškeré kontakty a 
informace týkající se spolku jsou zveřejněny na webu školy 
nebo FCB pro�lu. 

Marie Válková
zakladatelka spolku
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Činnost spolku rodičů 
a přátel školy při ZŠ

• Ve dnech 27. - 29. 3. 2017 proběhla vždy po ránu postup-
ně ve všech prvních třídách slavnostní událost - Pasování na 
písaře. Děti navštívili rytíři z říše Písma, aby se přesvědčili, 
že se prvňáčci už naučili nejen krásně psát, ale i správně 
držet psací náčiní a správně sedět u psaní. A protože 
prvňáčci se ohromně snažili, zvládli skvěle diktát, opis i 
přepis, mohli být pasováni na písaře a dostali opravdové 
pero s bombičkami. Určitě s ním budou psát stejně krásně a 
pečlivě jako v den zkoušky.

• Ve středu 29. 3. 2017 se ve spolupráci s Knihovnou Velké 
Přílepy konala i recitační soutěž. Výkony recitátorů z 1. 
stupně byly tak vyrovnané, že porota nevyhlásila umístění 
1. - 3., ale úspěšnou účast v recitační soutěži. Laureátem 
této recitační soutěže se stal Jiří Kubašta za své mimořádné 
výkony již v několika ročnících.

• Poslední, především předškoláky a jejich rodiči netrpělivě 
očekávanou akcí, která proběhla 3. 4. 2017, byl Zápis do 1. 
ročníku. Letos se k němu dostavilo 76 dětí. 

V září proto počítáme s otevřením tří prvních tříd. Na 
budoucí prvňáčky se již nyní těšíme. Aby si mohli vyzkou-
šet, jak vypadá vyučování v první třídě, připravujeme pro ně 
již tradiční Školu na zkoušku, při níž se děti podívají po 
škole, prohlédnou si třídu a zkusí si zkrácenou podobu 
vyučování matematiky, českého jazyka a prvouky. 

Letos se bude konat 22. 5., 24. 5. a 25. 5. 2017, vždy od 
13:00 h do 14:30 h. Rodiče mohu své děti závazně přihlásit 
na zvolený termín na e-mailové adrese hospodarka@zsvel-
keprilepy.cz.

Kateřina Sedláčková
zástupkyně ředitelky

Recitování šlo dobře i těm nejmenším



MATEŘSKÁ ŠKOLA

Letošní zimu si děti z mateřské školy opravdu užily. 
Asi nejvíc radosti dětem udělala sněhová nadílka, díky 
které se mohly věnovat sáňkování, bobování a stavění 
sněhuláků. Nadšení dětí přinesla také lednová 
návštěva výstavy „Lego“ na Výstavišti v Praze, kde 
jsme měli možnost zhlédnout neuvěřitelné stavby z 
několika miliónů kostek. Své praktické dovednosti si 
děti ověřily v herním koutku, kde vyzkoušely stavění z 
lego kostiček různých velikostí. 

Měsíc únor byl akcemi přímo nabitý. Začalo to 
veřejným karnevalem v sále U Korychů, který pořáda-
la naše mateřská škola ve spolupráci s obcí. Zúčastnili 
se ho nejen rodiče s dětmi z Velkých Přílep, ale i 
okolních obcí. Pro děti byl připraven bohatý program, 
lákává tombola a ceny pro nejlepší masky a tanečníky. 
O několik dní později proběhl karneval v naší školce. 
Děti i paní učitelky se sešly v rozličných kostýmech a 
společně si užily dopoledne plné soutěží a zábavy. 
Nechybělo ani občerstvení a sladké odměny. 

Na předškoláky čekal test školní zralosti, s jehož 
výsledky byli seznámeni zákonní zástupci. V Centru 
volnočasových aktivit jsme zhlédli �lm „Doba ledová“ 
a divadelní představení „O malovaném vajíčku“, které 
nám přiblížilo velikonoční zvyky a tradice. 
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Děti ve školce mají spoustu nových zážitků
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Začátkem března k nám přijel pan fotograf. Fotky s 
jarní tématikou se moc vydařily. Další chladné dny 
nám zpříjemnil písničkový interaktivní pořad „Proje-
deme se po ZOO“. Díky studentkám střední zdravot-
nické školy si děti osvojily techniku správného čistění 
zubů a dozvěděly se i mnoho zajímavých informací o 
tom, jak předcházet zubním kazům. Předškoláci měli 
možnost se podívat do základní školy. Paní učitelky je 
zábavnou formou zapojily do výuky, což se dětem 
moc líbilo a už teď se těší na září, kdy to pro ně začne 
doopravdy. 

Velmi očekávanou událostí byla tzv. školková noc. 
Mnoho dětí našlo odvahu přespat ve školce. I přes 
obavy některých rodičů a počáteční strachy některých 
dětí jsme si noc všichni užili. A ráno čekala malé 
nocležníky zasloužená odměna a diplom za 
statečnost. 

Závěrem měsíce jsme dětem udělali radost �lmovým 
představením „Hledá se Dory“.

Než skončí školní rok, čeká na nás ještě mnoho pěkné-
ho, a to ukázka dopravních prostředků v akci na 
dopravním hřišti v areálu mateřské školy, celodenní 
výlet do Farmaparku v Soběhrdech a dětmi velmi 
očekávaná školka v přírodě. 

Přejeme všem čtenářům krásné a sluncem prosvícené 
jaro.

Za kolektiv MŠ Jablíčko
     
  Šárka Procházková a Jana 

Choutková



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Přehlídka dětské divadelní a �lmové tvorby Chlubírna 
2017 se odehrála v CVA 6. dubna. Diváci měli možnost 
shlédnout více než dvacet převážně autorských 
příběhů, které vznikly ve třídách literárně dramatické-
ho oboru ZUŠ Libčice (dramatická výchova a audiome-
diální tvorba v Libčicích a ve Velkých Přílepech) a na 
kroužcích �lmové tvorby Domu dětí a mládeže hl. m. 
Prahy. 

Na scéně i na plátně se vystřídala pestrá paleta žánrů. 
Mladší divadelní třídy se pochlubily vtipným pojetím 
dětských přání, starší děti se pouštěly i do vážnějších 
témat. Nejednoho rodiče překvapila drsná akční 
střílečka, mladší děti se příjemně bály u dětských 
hororů. Většinu divadelních i �lmových představení 
však doprovázel zejména smích a mohutný potlesk 
vstřícného a početného publika. Slovo početného je 
zde opravdu na místě. Na třetinu diváků nezbyla 
místa a sedělo se opravdu všude. Při pouštění �lmové 
tvorby dokonce i na podiu.  Snímky z akce naleznete 
na www.dramka.webmium.com

Jaroslav Hejnic
ZUŠ Libčice nad Vltavou

Všechny snímky a záznamy divadelních představení 
budou v průběhu dubna – června 2017 postupně 
přidávány na youtube, zájemci se na ně mohou 
proklikat přes společné stránky všech zúčastněných 
tříd a kroužků: www.dramka.webmium.com
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Chlubírna 2017 se měla čím chlubit



inzerce



Stejně jako v soukromém životě, i dění v knihovně probíhá 
tak rychle, že se sotva stačíme ohlédnout, co jsme prožili, 
co všechno jsme v roce minulém stačili a co zbylo na 
uskutečnění v roce letošním.

Plánů máme i pro letošní rok hodně. Jsme rádi, že obecní 
úřad přislíbil zakoupit další regály, aby východní místnost 
byla vybavena kompletně. Také jsme podali žádost o grant 
z Malého přemyslovského měšce, abychom po prázdni-
nách mohli uspořádat výstavu starých pohlednic z Velkých 
Přílep a okolí. Máme dobrou zprávu – byla nám přislíbena 
částka 5000,- Kč. Vítáme nabídku pomoci  z řad občanů - 
pokud někdo máte doma staré pohlednice z naší 
oblasti, prosíme o zapůjčení, po ofotografování je v 
pořádku vrátíme.

Také humanitární akce mají v knihovně své místo. O 
úspěšném pletení a háčkování čtverců pro výrobu pokrývek 
africkým dětem jsme již psali a první zásilku odeslali. Další 
termín je červen, předpokládám, že se zase pletařky sejdou 
a přepočítají své výrobky. Jen malá poznámka, lze plést 
také ponožky, čepice, rukavice a šály. Liga proti rakovině se 
na nás i letos obrátila se žádostí o spolupráci v rámci 
„kytičkového dne“. Nemusíte si tedy kupovat symbol této 
sbírky (měsíček lékařský) v Praze, budeme jej již ráno 
prodávat v ulicích Velkých Přílep. A pokud byste chtěli 
pomoci při prodeji, budete vítáni, přihlaste se v 
knihovně.

Obvykle také informuji o 
akcích, které v uplynulém 
období proběhly. Do konce 
dubna si ještě můžete prohléd-
nout výstavu Šikovné ruce. 
Jedná se o ruční práce 
přílepských občanek, paní 
Papírníkové a paní Koubové. 
Návštěvníci nejvíce obdivují 
puzzle z 6000 dílů a vyšívané 
hodiny. Já si nejvíce cením 

výšivek technikou richelieu, protože jsem to zkusila a vím, 
jak je to náročná práce. Fotogra�e z výstavy najdete na 
webu knihovny.

Na začátku roku vždy vyhlašujeme literární soutěž 
Talent. Upoutávka byla již v minulém Zpravodaji a 
připomínám, že termín odevzdání prací je 10. května. To 
proto, abychom případným vítězům z řad žáků ZŠ ještě 
stačili předat ceny před koncem školního roku. Ale tato 
soutěž není jen pro děti, těšíme se i na práce dospělých 
tvůrců.

Na začátku března navštívila knihovnu spisovatelka 
Tereza Brdečková, která nedávno vydala novou knihu 
Zrcadlo Sera�na. V rámci autorského čtení jsme si poslechli 
úryvky a přenesli se do 16. století, do doby vlády císaře 
Rudolfa II. Knihu jsme zakoupili, můžete si ji půjčit v 
knihovně. I z tohoto autorského čtení jsou fotogra�e na 
webu. Je na nich i Jiří Dědeček, manžel spisovatelky, 
který paní Brdečkovou doprovázel a zahrál nám pár 
melodií ze svého repertoáru.

Vítanými návštěvníky knihovny jsou děti. Střídají se u nás 
děti ze základní školy, většinou se svými učiteli českého 
jazyka. Povídáme si o spisovatelích, které děti ve škole 
probírají, prohlédnou si knihy, zeptají se, co je zajímá. 
Pokud je čas, můžeme si i něco společně přečíst. Přicházejí 
i děti z mateřských škol, i jim ukazujeme a čteme z knih, 
které jsou určeny pro jejich věk. Někteří se k nám pak vrací 
jako pravidelní čtenáři, nejdříve se svými rodiči, pak i 
samostatně.

KNIHOVNA

Jaro v knihovně
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Ukázka ruční práce

Spisovatelka Tereza Brdečková s manželem Jiřím Dědečkem
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KNIHOVNA
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Porota měla velmi těžké rozhodování, situaci vyřešila 
tak, že jmenovala ty nejlepší, ale neurčila pořadí.                  
V nejbližší době čekáme opět návštěvu prvňáčků.            
Už knihovnu jednou navštívili, teď však budou pasováni 
na čtenáře, protože se naučili číst všechna písmenka. 
Přijďte je podpořit. Akce se koná 20. dubna dopoledne.

V závěru vás chci ještě upozornit na tři zajímavé akce, 
které plánujeme do letošního června. Přednáška s 
názvem Trénink paměti je vlastně opakováním z roku 
2013 – pro ty, kteří ji tehdy nevyslechli nebo si již nic 
nepamatují. Vystoupí pánové Jaroslav Volf a Jakub 
Pavlík z kladenské knihovny. Zveme vás na 20.4. 2017 v 
19 hodin. Další výstava bude mít název Jak kdo bydlí. 
Autory jsou děti ze základní školy se svou učitelkou, ing. 
Pavlou Řičařovou. Budete si ji moci prohlédnout v druhé 
polovině května a v červnu. Autorské čtení paní Jitky 
Lenkové, spisovatelky ze sousedních Statenic, plánuje-
me na 25. května v 19 hodin. Paní Lenková vypráví o 
zajímavých tématech a záhadách, přijďte si ji poslech-
nout.

A pokud vás nezaujaly naše akce, docela určitě vám 
můžeme nabídnout hodně zajímavých knih.

Jana Kouřimská
vedoucí knihovny

NOVINKY V KNIHOVNĚ

Pro dospělé čtenáře 
Beran, Ladislav                                                 
Hájíček, Jiří  
                                                   
Bryndza, Robert                                           
May, Peter                                                   
Sington, Philip                                                               
Taylor, Patrick                   
Vondruška, Vlastimil                                                                      
Vondruška, Vlastimil  
Vondruška, Vlastimil      

Pro dospělé čtenáře 
Bauer, Jan                                                                                                
Cooper, Colin                                                                          
Dvořáček, Petr                                                                 
Větvička, Václav                                                

Pro mládež:
Braunová, Petra                                                     
Černý J., Zátka, P. 
                                                                                   
Flanagan, John                                
Fučíková, Renáta                                                                    
Fučíková, Renáta
Kahoun, Jiří                           
Knister      
Pearson, Luke    
Pitro, Martin  
Pospíšilová, Zuzana     
Riggs, Ransom                      
Urban, J., Urbanová, A.       
Žáček, Jiří                               
Ježková, Alena                                                                                   
                                                                                   
       
                
                                                         

- beletrie:
Písecká četnická pátračka                            
Dešťová hůl, Rybí krev, 
Selské baroko
Dívka v ledu
Umrlčí cesta            
Einsteinova krev
Doktore, poplach, jde  o všecko!
Jáchymovští démoni
Pečeť smrti
Tajemství abatyše z Assisi       

- naučná literatura:
Knížata, králové, prezidenti
Příručka pro tatínky   
Posvátná místa zemí Koruny české
Vlastivěda krajiny mého srdce
Ohnivé kuře    

Johana s dlouhýma nohama
Obrázky z dějin zeměpisných objevů 
(a výletů)
Hraničářův učeň       1 – 12
Karel a rytíři
William Shakespeare         
O mašinkách    
Čarodějnice Lilli ve škole
Hilda se vrací
Panovníci českých zemí
Hasičské pohádky
Sirotčinec slečny Peregrinové
Deník malé blondýnky    
Moje první čítanka
Prahou kráčí lev     

    

Častými návštěvníky knihovny jsou děti



Představovat generála v 
záloze Ing. Andora Šándora 
asi není nutné. Je bývalým 
náčelníkem Vojenské 
zpravodajské služby ČR a 
uznávaným odborníkem na 
otázky bezpečnosti, hrozby 
terorismu a krizový 
management. Působí jako 
poradce v oblasti bezpeč-
nosti, nyní je např. hlavním 
poradcem pro bezpečnost 

pražského metra. Je mimo jiné také autorem knihy 
„Čeká nás pohroma?“.  Jeho tvář známe z médií, která 
ho žádají o názor zejména na teroristické útoky a další 
bezpečnostní rizika. 

Možná ale nevíte, že Andor Šándor je tak trochu i náš 
soused. Bydlí sice v Praze, ale ve Velkých Přílepech 
vlastní rodinný dům.

Proč jste si vybral právě Velké Přílepy?

Dům v Přílepech jsme si nechali postavit, protože 
splňoval naše požadavky na vzdálenost od Prahy, byl 
tehdy �nančně dostupný a nabízel očekávaný komfort 
k bydlení. 

Občas Vás můžeme zahlédnout na obecních 
akcích pod širým nebem, ať už je to Přílepské 
ladění nebo Masopust. Líbí se Vám? 

Je dobře, že samotní občané obce si organizují vlastní 
zábavu a akce, které stojí za návštěvu, kde lze strávit 
příjemně část dne. To v Praze příliš časté není. 

Co říkáte dopravní situaci v naší obci? 

Dopravní situace v obci je hrozná, ale kde v ČR není. 
Bylo by dobré, kdyby se podařilo  regulovat průjezd 
velkých nákladních aut, které se vyhýbají placení 
mýtného.  Což by mohla splnit plánovaná přeložka. 

Co myslíte, že v Přílepech chybí? 

Osobně pobývám v Přílepech málo na to, aby mi tu 
něco chybělo. Myslím,  že někteří lidé by uvítali, kdyby 
bylo autobusové spojení k Lidlu. Jinak jsme tu odkázáni 
převážně na vietnamské prodejny, které ale nabízejí 
poměrně slušný sortiment.

Jak se Vám jeví bydlení ve Velkých Přílepech z 
hlediska bezpečnosti? 

Nepovažuji tento "satelitní" způsob bydlení v dosahu 
Prahy z hlediska bezpečnosti za problematický. Pokud 
orgány samosprávy uplatňují adekvátní  bezpečnostní  
a organizační opatření, která jsou v jejich pravomoci, 
pak trestná činnost v takových obcích obvykle  nevybo-
čuje z normálu, spíše je  o něco nižší. 

Eva Martínková
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ANDOR ŠÁNDOR: 
Dopravní situace v obci je hrozná

VIZITKA

Hra na bicí je koníčkem Andora Šándora. 
Kdo ví,  čím  by byl, kdyby nebyl generálem…



Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

FOTOKVÍZ
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Na fotogra�i Josefa Zajdla z druhé poloviny 60. let najdete opět jeden z přílepských statků. 

Víte, o který jde? 

Správnou odpověď naleznete na straně 51.



Plných 55 let vítal přílepský Sbor pro občanské záležitosti 
(SPOZ) nové občánky a pořádal pravidelná společenská 
posezení důchodců.  Nyní svou činnost končí.  Po obci se 
šuškalo, že prý kvůli kon�iktu s obecním úřadem. Skutečnost 
je ale jiná, jak nám vysvětlila paní Libuše Holečková, která v 
posledních letech v čele SPOZ stála: „Po desetiletích, která ve 
SPOZ působím, přišel čas, aby se toho ujal někdo mladší, s 
novými nápady, prostě aby nás někdo vystřídal. Navíc 
děvčata, s nimiž jsme akce připravovaly a tvořily výbornou 
partu, nemohou už z důvodů zdravotních i pracovních 
pokračovat. Odvedly jsme, myslím, dobrý kus práce a teď je 
řada zase na někom dalším.“

Fakt ovšem je, že členky sboru zamrzelo, když se dozvěděly, 
že v rámci celkových úspor by měl být omezen i rozpočet na 
jejich akce. Zasáhla ale paní starostka, která činnost SPOZ 
vždy podporovala  a rozhodla ponechat rozpočet v původní 
výši. „Na seniorech se šetřit nebude“, podotkla.  

Trochu historie
Pamětníci vědí, že duší sboru bývala paní Věra Tománková. 
Za pomoci paní Kubovcové, Sorkové, Litmanové a dalších 
zajišťovala důstojný ráz i zajímavou náplň společenských 
akcí.  Vedla také kroniku nových občánků, do níž každému 
přílepskému miminku namalovala pěkný obrázek.  Když jí v 
roce 2002 přemáhala těžká nemoc, apelovala na své 
spolupracovnice, aby v práci pokračovaly.  Naštěstí  členkou 
SPOZ byla již od mládí  právě paní Libuše Holečková, dcera 
známého přílepského kronikáře Bohumila Káška , a ta 
převzala štafetu.  Našla výborné spolupracovnice - divadelní 
ochotnice Renatu Bazgerovou a Janu Jirákovou. Z Úholiček se 
k nim přidaly neméně obětavé ženy Hana Konopásková a 
Alena Lounová. 

Sbor pro občanské záležitosti se loučí, 
pokračovat v jeho činnosti bude 
obecní úřad

Členky SPOZ vítají nové občánky. 
Zleva Jana Jiráková, Renata Bazgerová a starostka obce Věra Čermáková.
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Paní Libuše Holečková

SPOLEČENSKÝ  A SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI
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Obecní kolébka i heligonkáři
Členky SPOZ zajišťovaly dvakrát do roka slavnostní vítání 
občánků, což obnášelo mimo jiné i vyprat peřinky v obecní 
kolébce, nakoupit květiny,  zajistit dětské vystoupení a také 
fotografovat.  Důstojné prostředí nové Galerie je podle paní 
Holečkové pro tuto příležitost podstatně vhodnější než býval 
sál u Korychů  a připočteme-li k tomu hezká slova paní 
starostky, pak prý je o slavnostní atmosféru postaráno. 

Na  oblíbené podzimní odpoledne přichází obvykle kolem 
stovky důchodců.  Znamená to ale rozeslat kolem tří stovek 
pozvánek, protože ne všichni nakonec dorazí. Tradičně, snad 
ještě z dob, kdy bývaly Velké Přílepy spádová obec, se zvou i 
senioři z Úholiček, Svrkyně, Noutonic a Lichocevsi. Přespolní  
účastníky vítaly ženy ze sboru již v autobuse,  který je  svážel 
ke Korychům. Tam už od rána připravovaly sál, kde potom 
servírovaly pohoštění. Předem zajišťovaly kulturní program a 
vždy bývaly napnuté, zda se tre�ly do vkusu účastníků. V 
posledních letech v oblibě jasně vítězili Staropražští heligon-
káři.  

Čas letí…
„Ve sboru jsem začala pracovat ve svých 24 letech a teď už se 
pomalu blíží čas, kdy sama budu dostávat pozvánky na 
setkání seniorů,“ usmívá se paní Holečková. Těší ji, že štafetu 
tentokrát převzal obecní úřad a už 21. května jeho pracovníci 
zajistí vítání občánků.  Ale po pocitu radosti při pohledu na 
spokojené seniory, nebo na načančaná miminka v náručí 
pyšných maminek, se jí bude stýskat. 

Eva Martínková

SPOLEČENSKÝ A SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI
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Malí občánkové si vždy odnášely dárečky



Organizátoři objednali na sobotu                 
25. února  super počasí, sluníčko se smálo 
na dlouhý průvod masek mířících od 
kamýcké kapličky Na Statek v Roztocké.     
A tam už vypuklo obvyklé veselí. Soutěže 
v pojídání koblih a jitrnic, soutěže                     
o nejlepší masku a samozřejmě muzika, 
občerstvení  a stánky. Masopust se 
vydařil, tak jako ostatně každý rok. 

A je tady Masopust! 

Koně v čele průvodu zajistil 
pan Morysek s rodinou 

Nejroztodivnější  bytosti si pochutnávaly na pivu a klobásách

Jitrnice jsou sice dobré, ale když se jich má sníst pět najednou,  tak už to není ono  
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Nechali jsme zpívat Mišíka…. 
... a dobře jsme udělali. Stalo se to 10. března a bylo to báječné!  
Legendární český rocker, který nám dodával dobrou náladu za 
minulého režimu, oslavil v březnu sedmdesátiny. Dva dny po 
celostátní premiéře vydařeného �lmu Nechte zpívat Mišíka se 
aktér objevil před přílepským publikem. Přišel, viděl a zahrál.  
Poté se v zaplněném kinosále CVA promítal zmíněný �lm. Slova 
chvály jsou zbytečná. Potlesk �lmových diváků hovořil za vše.

soustředěně zpívá své hity

SPOLEČENSKÝ  A SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI

a loučí se s přílepským publikem

Vladimír Mišík se v šatně CVA připravuje na koncert

Masopustní průvod míří za doprovodu hudby na Statek
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Po delší odmlce, způsobené pracovním vytížením a zdravot-
ním stavem některých členů, nás opět potěšil  přílepský 
divadelní spolek Pokus. Dva dny za sebou, 10. a 11. března, 
byl sál U Korychů nabitý. Vzpomínáte na  Dívčí válku nebo hru 
„1+1= 3“? Smáli jsme se až k slzám. Při výběru nového 
repertoáru měli divadelníci opět šťastnou ruku. Francouzská  
komedie „Na červenou už nezastavím“ pojednává o 
nepraktickém intelektuálovi, profesoru francouzštiny, který 
se díky náhodnému zastavení auta na červenou stane 
majitelem vykřičeného domu.  Výkony všech herců v režii 
Tomáše Pokrupy byly výborné, vyzdvihnout ale musíme oba  
protagonisty – Lenku Pokrupovou a Jiřího Říhu. 

Členové spolku nezapřou, že jejich předkové hráli divadlo ve 
Velkých Přílepech již od počátku 20. století! 
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Přednáška o čínské medicíně
„Přijde vůbec někdo?,“ zvažoval doktor Rodion Schwarz,  
když se rozhodl uspořádat přednášku o tradiční čínské 
medicíně.  A přišel. Nabitá Galerie čekala 22. března na jeho 
prezentaci zásad čínské medicíny. Pan doktor má milý, 
bezprostřední projev, čínskou medicínu nevnucuje, jen 
upozorňuje na její tisícileté zkušenosti, z nichž mnohé lze 
aplikovat jako doplněk moderní medicíny západní. 
Skutečnost, že čínská medicína vnímá člověka jako celek, 
považuje pro určení diagnózy a léčby za klíčové. Podle jeho 
názoru mohou přírodní produkty čínské medicíny mnohdy 
nahradit nadměrně užívané medikamenty s jejich vedlejšími 
účinky. 

Přednáška měla velký ohlas, besedovalo se i po jejím ukonče-
ní a MUDr. Schwarz proto slíbil připravit brzy přednášku 
další.

Eva Martínková
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Plesová sezóna
Plesovou sezónu každoročně zahajuje v lednu ples myslivecký. O 
něm jsme přinesli informace již v minulém čísle. V únoru a březnu 
se tančilo na plese rybářském, zahrádkářském a obecním.

26. rybářský ples
Na proslulý rybářský ples dorazilo v sobotu  4. února 180 hostů. 
Hrála jako obvykle kapela J. Vilda, která rybáře prování  již 25 let. 
Lístek stál 150 Kč, lístek do tomboly 10,- Kč. Tombola opravdu 
bohatá. Tři divočáci, 10 bažantů, 20 divokých kachen, 20 kaprů, 
15 pstruhů, 1 sele, dorty a různé dary od sponzorů. Rybáři děkují 
všem sponzorům, jmenovitě pánům Jakešovi, Forejtovi a 
Ženíškovi.  

Nechyběl oblíbený hod šipkami a další veselice.  Po první hudební 
sérii přišlo překvapení. Vystoupily skvělé Ú-holky, tedy taneční 
uskupení žen z Úholiček, které předvedly deštníkovou kreaci. 
Měly velký úspěch a ples pak pokračoval až do třetí hodiny ranní. 

(em)

Zahrádkářský ples
Zahrádkářský ples se letos konal již po osmé, a to 18. února  na 
sále u Korychů. V den plesu dopoledne se sešli  zahrádkáři na sále, 
aby vše připravili na přivítání hostů.Připravují stoly, zdobí  je 
ubrusy a květinami. Chystají tombolu, kterou postupně nosí 
členové zahrádkářů a sponzoři. Nechybí dorty, květiny, něco 
dobrého na zub i na zapití.  Všem moc děkujeme za krásné dary. 
A už je tady večer a přicházejí první hosté. Každý z nich je po 
zakoupení slosovatelné vstupenky přivítán a uveden ke stolu.

Kolem 21. hodiny, kdy už je už ples v plném proudu, přijíždějí 
děvčata z Úholiček se svým tanečním programem. Všichni se 
dobře baví a čekají na tombolu, která je zpestřením plesu. A je 
tady půlnoc a jde se losovat vstupenka o welnes pobyt v 
Mariánských Lázní pro dvě osoby. Pak už se tančí a tančí a kapela 
Harmonie hraje a hraje….

Zahrádkářům končí jedna z akcí a už připravují další.

Anna Jiroutková

Desátý jubilejní obecní ples

První jarní ples pořádala obec 12. dubna 2008. Některé hlasy se 
tenkrát daly slyšet, že ples nemá budoucnost a čeká jej nezájem 
občanů.  Nic z toho se ale nepotvrdilo a o vstupenky byl každoroč-
ně velký zájem.  Dubnové datum, na pořádání plesu už značně 
pokročilé, jsme další rok vyměnili za březnovou sobotu a tak to už 
zůstalo.  Za dobu deseti let se vystřídalo na pódiu několik kapel, 
od malého obsazení až po big band. Nejvíce se osvědčila kapela 
Dlouhá noc a také letos 18. března dokázala, že navzdory jejímu 
názvu je s ní každá noc příliš krátká. 
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Úholičský soubor tančících žen zpestřil letos svým vystoupením hned dva přílepské plesy

Překvapená výherkyně 1. ceny
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Ještě před půlnocí byl vyhlášen nejlepší tanečník Velkých Přílep. 
Návštěvníci přílepských plesů tušili, že to nemůže být nikdo jiný, 
než ten, kdo po mnoho let na plese nechyběl a těžko by se 
hledala dáma, kterou za ta léta neprovedl.  Ano, nejlepším 
tanečníkem byl po zásluze vyhlášen pan Jaroslav Řepka a toto 
ocenění bylo spojeno s gratulací k jeho devadesátým narozeni-
nám. Všechny dámy v kruhu se předháněly, aby spočinuly v jeho 
náruči,  a které se to při narozeninovém sólu nepovedlo, vynahra-
dila si to později.  

Desátý jubilejní jarní ples je za námi, děkujeme návštěvníkům,  
pořadatelům, japonským gejšám i sponzorům a místním 
spolkům za příspěvky do tomboly. V březnu 2018 se těšíme na 
viděnou.  

Věra Čermáková
starostka obce

Ples provázela sbírka
Starostka obce doplňuje, že během každého 
obecního plesu se koná sbírka na nějakou 
smysluplnou věc. Letos to byla pečovatelské 
služba Kvalitní podzim života, jejíž tým 
ochotných pečovatelek se vzorně stará o naše 
seniory. Sbírka byla velmi úspěšná. „Každý z 

nás si zřejmě uvědomil, že i on sám se může za několik let 
ocitnout v roli klienta,“ říká starostka. 

„Přílepští se opravdu činili. Během večera se do sbírkové kasičky 
vybralo přes tři tisíce korun. Za takovou štědrost patří všem velký 
dík!,“ doplňuje Ladislav Angelovič, 
mluvčí pečovatelské služby a vysvětlu-
je, že spojení Velkých Přílep a Kvalitního 
podzimu života není náhodné. Tato 
organizace provozující především terénní 
pečovatelskou službu rozšířila svoji aktivitu 
mimo jiné právě do Velkých Přílep a okolí. 
Přílepští senioři již její služby využívají. 
Vybraně prostředky budou využity na 
rozvoj sociálních služeb, které Kvalitní podzim života poskytuje. 
Kromě pečovatelské služby provozuje KPŽ i půjčovnu kompen-
začních pomůcek nebo přepravu seniorů a lidí s handicapem.

SPOLEČENSKÝ A SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI
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Hobby výstava již popáté
Téměř celý rok prý připravuje jarní výstavu tvořivých aktivit všech 
generací její organizátor Petr Morysek. Zajišťuje zájem vystavovatelů, 
kterých bývá kolem třiceti, rozšiřuje spektrum exponátů i oblíbených 
dílniček a snaží se, aby se návštěvníci i něčemu přiučili. Například 
taková vlastnoruční výroba sýrů, no řekněte, kde jinde si jí můžete 
vyzkoušet! Na Hobby výstavě můžete tkát, malovat, drátovat  i zdobit 
perníčky. A především obdivovat, co všechno šikovné ruce vašich 
sousedů dokáží.

Letos připadla akce na sobotu                  
23. března. Tentokrát byl  na 
venkovní ploše i kůň, trpělivě 
snášející jezdecké pokusy zájemců, 
byla tu historická  skupina ukazující 
raně středověký životní styl a opět 
stálo vedle domu U Korychů  několik 
pěkných automobilů – veteránů. 
Podařil se i mimořádný úlovek                 
-  LEGO skládající  scény ze slavných 
�lmů, což byla součást exponátů  z 
LEGO výstavy, probíhající v té době 
na výstavišti v Holešovicích. 

Přízni dětí i dospělých se těšila dílnička, kde si každý mohl vyrobit 
vlastní odznak-placku či magnetku, nově se také daly vyrobit �gurky z 
ovčího rouna atd. Nechyběly výtvarné práce Miloše Petráka, sbírka 
panenek, vyšívané obrazy a gobelíny, háčkované ubrusy, patchwor-
kové deky, modely lodí, vláčky, malované �gurky – opravdu nelze 
vyjmenovat všechno. 

Ke Korychům letos dorazil i jeden skautský oddíl, zřejmě pražský, který 
si Hobby výstavu stanovil jako cíl sobotního výletu. Že si skauti výstavu 
užili, dokládá  fotogra�e na titulní straně zpravodaje. 

(em)
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Miloš Petrák opět představil svou výtvarnou tvorbu 

Organizátor výstavy Petr Morysek před  exponátem �lmových výjevů z  Lega

Vlastnoruční výroba tvarohu bavila děti i dospělé Nablýskaný mercedes zapůjčil na výstavu  pan Josef Ženíšek

Dětské dílničky byly stále zaplněné

Sbírka panenek nechybí na žádném 
ročníku výstavy
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Nadějný houslista koncertoval v CVA
V pátek 7. dubna se zcela 
zaplnil sál CVA. Návštěv-
níci si přišli poslechnout 
výkony dvou mladých 
nadaných hudebníků, 
klavíristy Karla Vrtišky             
a houslisty Jakuba Junka. 
Koncert se konal z 
podnětu pana profesora 
Bohuslava Matouška, 
vynikajícího houslisty            
a pedagoga, který žije ve 
Velkých Přílepech. 

Během večera zazněly 
skladby Johana Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka, Leoše 
Janáčka a dalších. Posluchači byli nadšeni a odcházeli s přáním, 
aby se podobná akce brzy opakovala. Houslista Jakub Junek se          
v těchto dnech připravuje na vystoupení v rámci mezinárodního 
hudebního festivalu Pražské jaro. Popřejme mu hodně úspěchů.  

Věra Čermáková Rybáři odemykali  rybník
Každým rokem na apríla 
zahajují místní rybáři sezónu  
Odemykáním rybníka. Letos 
jim přálo počasí, i ryby braly. 
Náladu kazil jen pohled do 
dřevěné klubovny, kterou 
vyhledává po večerech 
přílepská omladina.  Přes zimu 
se rybářská základna změnila  v 

hromadu špíny,  odpadků a vandalských počinů.  Asi by sem měla 
častěji zamířit obecní policie. 

Rybáři nelení, hned 14. dubna prodávali  velikonoční kapry. 
Výbor Klubu rybářů začal letos pracovat v novém složení: Jiří Říha, 
Luděk Kučera, Milan Saska, Ladislav Král,  Lubomír Šembera.

e-shop tisku

inzerce
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Houslista Jakub Junek s klavíristou Karlem Vrtiškou a se svým profesorem Bohuslavem Matouškem



Pohádková odpoledne v Centru volnočasových aktivit  mají už 
pevné místo v programu  přílepských rodin s malými dětmi.   
Vždy je plno.  Kouzla skřítků v podání Divadla Na větvi přivedla 
12. března děti až na jeviště.  

O měsíc později, 9. dubna, přijelo divadélko Před branou z 
Rakovníka s klasikou, kterou beze sporu je pohádka o kohoutkovi 
a slepičce. Malí diváci nakonec ještě převzali odměny z rukou paní 
starostky. 

(em)
Foto Jiří Kučera
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Pohádková odpoledne jsou stále 
oblíbenější
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Velikonoční trhy Na Statku 
byly bohaté
 Na apríla panovalo jarní počasí a stejně tak 
jarní byla atmosféra na Velikonočních trzích.  
Stánky nabízely široký sortiment výrobků,  od 
prostých rukodělných až po umělecké 
artefakty,  zahrádkáři ocenili nabídku květin a 
gurmáni ve velkém nakupovali  domácí 
uzeniny.  

Hudební program zajistily  děti , které se pak radovaly z  Bubínko-
va loutkového  divadla. Jako obvykle nechyběly dílničky pro 
ratolesti i jejich rodiče.  Návštěvnost byla vysoká, prostě 
Velikonoční trhy se vydařily.

(em)  

Kreslený humor v Galerii
Až do poloviny května vystavuje                       
v přílepské Galerii kreslíř a ilustrátor 
Radovan Rakus, předseda České unie 
karikaturistů. Na vernisáži 30. března 
jsme se tudíž dozvěděli mnohé o životě 
karikaturistů i o jejich mnohdy 
nelehkém způsobu obživy.  Radovan 
Rakus publikuje od roku 1990                            
v různých časopisech a novinách,                   
z nejznámějších je Metro, kde měl po 
čtyři roky denně kreslený seriál. Je kmenovým autorem časopisů 
Sorry a Květy. Protože, jak říká, panďuláky maluje každý, dává on 
sám přednost kresleným broukům, psům nebo oslíkům.                             
I z přílepské výstavy jsme mohli pochopit, že preferuje tvrdší druh 
humoru. O roli dobrého učitele v životě člověka svědčí fakt,                     
že našeho předního karikaturistu přivedla k výtvarničině schopná 
paní učitelka na základní škole. Jeho přáním je, aby v Česku 
vzniklo muzeum kresleného humoru.  

SPOLEČENSKÝ A SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCI
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Přílepská  Superstar  potřetí
Finále třetího ročníku pěvecké soutěže pro děti a mládež se 
odehrávalo  20. dubna v sále CVA.  Vystoupilo  deset soutěžících, 
rozdělených podle věku do dvou kategorií. Na rozdíl od předcho-
zích ročníků se soutěže tentokrát zúčastnila jenom děvčata.  
Většina  zpívala za doprovodu nahrávek, jen dvě dívky si zajistily 
doprovod živý.  Viděli jsme svěží  a milé výkony. Ani ty nejmenší 
účastnice netrpěly trémou a dokázaly vtipně rozmlouvat                                
s moderátorkou.  Všechny si na památku odnesly keramického 
slavíka. 

Loňská vítězka  Hana Procházková z Turska letos zasedala                             
v porotě. Nechtěla totiž svou další účastí v soutěži konkurovat 
novým talentům. Tak na závěr alespoň zazpívala svou vítěznou 
Amazing Grace.  

Pan Ben Anderson, hudebník z Únětic, věnoval vítězům ceny                      
v podobě krásných ukulele a pozval všechny do Únětic, které 
budou  poslední víkend v červenci organizovat Ukulele festival. 

Moderátorkou a duší soutěže byla paní místostarostka 
Marie Válková, která v roce 2015 přivedla soutěž na svět.  
Dejme jí proto slovo:

Náročná organizace,  příprava a tomu 
věnované úsilí se zase vyplatilo. Na hodnocení 
poroty měl určitě vliv nejen zpěv, ale celkový 
dojem ze zpěváka. Připravenost, přirozenost, 
ale třeba i správný výběr písně,  to vše hrálo 
určitou roli. Samozřejmě nesměla některým 
soutěžícím chybět i odvaha, protože zpívání 

před publikem si vyzkoušeli poprvé. Účastnit se takové pěvecké 
soutěže totiž neznamená jen si zazpívat, ale jde také o získávání 
zkušeností z veřejného vystupování a podporu soutěživého ducha. 
Cenné rady pak v tomto směru vnáší do soutěže paní starostka Věra 
Čermáková díky svým zkušenostem zpěvačky. Hodnotilo se škálou 
od 1 – do 10 bodů, přičemž zvítězil soutěžící s největším počtem 
bodů. Hodnotilo i publikum. Z celkového počtu hlasovacích lístků 
získala nejvíce hlasů Barbora Choutková, která letos k vystoupení 
pozvala svou kapelu, čímž určitě oslovila i porotu, která se s 
publikem shodovala v hodnocení, protože Barbora se stala vítězkou 
II. kategorie. Celá soutěž by se neobešla bez technické podpory                     
a technického zázemí. Je potřeba poděkovat Marku Pilařovi                             
a Martinu Havránkovi (skupina LiveMotive), kteří se o to ve skvělé 
spolupráci a bezchybně postarali.

Umístění v I. kategorii (7 – 10 let):
1. Ema Roubíčková, 8 let, Horoměřice 
2. Klára Pištěková, 10 let, Roztoky
3. Lenka Linková, 7 let, Velké Přílepy

Umístění ve  II. kategorii (11 – 14 let): 
1. Barbora Choutková, 14 let, Velké Přílepy
2. Lea Kostelníková, 12 let, Praha 5
3. Karolína Pokorná, 12 let, Velké Přílepy

Porota zasedala ve složení (zleva): paní starostka Věra Čermáková, vítězka loňského 
ročníku Hana Procházková, paní učitelka Irena Hajdová a hudebník pan Ben 
Anderson z Únětic. Uprostřed organizátorka soutěže Marie Válková
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Absolutní vítězkou, oceněnou porotou i diváky,  se stala čtrnáctiletá Barbora 
Choutková .   Vystoupila s vlastní kapelou a zazpívala oblíbené Haleluja

Přílepské Superstar se zúčastnily i přespolní talenty (z Horoměřic, Roztok a Dobřichovic)

(em)
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Velikonoce byly
chladné, ale veselé

Na Velikonoční pondělí slibovala 
předpověď sněhové přeháňky a ranní 
mrazíky. Tak zlé to ale nakonec nebylo. 

Koledníci se nenechali odradit a vyrazilo 
jich po obci dost. Jedničkou byla 
čtyřčlenná skupinka dětí s harmonikou, 
dudy a klarinetem. Přinesli si dokonce      
i stoličku pro harmonikářku. Plný košík 
pomlázky si opravdu zasloužili!

(em)
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Ze sokolské historie 
ve Velkých Přílepech
Tělovýchovný spolek Sokol vznikl v roce 1862 jako Tělovýchovná 
jednota Pražská se znakem Sokola v letu. V našich obcích, 
Přílepech a Kamýku, začala klíčit myšlenka sokolská na počátku 
20. století. První doložená zmínka je ze dne 23. února 1908, kdy 
na popud Josefa Douši, majitele zdejšího mlýna, se sešlo 14 
občanů, jak místních, tak z okolních obcí. Josef Douša přišel do 
Kamýku v r. 1904 z Kolína, kde již dávno fungovala sokolská 
jednota a její členové byli nápomocni radou i činy. Spolupráce                  
s kolínskými probíhala delší dobu, již v roce 1907 byl uspořádán 
na zahradě hostince Jana Kaliny „Na staré myslivně“ koncert 
tehdejší populární dechové hudby Františka Kmocha, který se                   
v kolínském Sokole výrazně angažoval. 

Na ustavující schůzi byl zvolen starostou Josef Novotný, místosta-
rostou Antonín Ženíšek a náčelníkem Václav Dostál. Spolková 
činnost se rozdělila do dvou kamýckých hostinců. Schůze se 
konaly v hostinci Jana Kaliny a místnost pro cvičení byla sjednána 
u Františka Pelce (dnešní restaurace U Korychů). Jednota byla 
součástí Sokolské župy Podbělohorské. 

Činnost jednoty se zdárně rozvíjela, ovšem na počátku 1. světové 
války byla úřady zakázána. Ze záznamů je patrné, že mnoho 
členů odešlo na bojiště. Po skončení války jsou místní sokolové 
opět v činnosti a utvářejí oddíly Národní stráže, někteří v krojích 
vítají příjezd prezidenta Masaryka do Prahy. I v nové republice 
členové důsledně naplňují sokolskou myšlenku, poctivě cvičí                      
a účastní se veřejných cvičení, župních sletů a ty nejlepší dostávají 
možnost účasti na Všesokolských sletech na Strahově. Řady 
místního Sokola posilují i nově příchozí členové – Josef Kněžou-
rek ze Statenic, Otakar Nebeský z Radotína,  poštmistr Antonín 
Červenomlejnský a další. 
Posledně jmenovaný vzpomínal ve svém vyprávění v r. 1968                  
na dění v roce 1928: 

 „Účast i průběh mikulášské nadílky byl značný a úspěch pak se 
dostavil v tom směru, že přihlášky žactva do Sokola se množily. 
Tím byly položeny základy a nastávající čilý ruch, ten ,Tyršův  ́
věčný ruch, věčná nespokojenost v sokolské jednotě. Cvičitelský 
sbor, potom pěvecký sbor řízený kapelníkem Čechem z Noutonic. 
Bratr Emil Pokrupa se svým hudebním kroužkem zpestřují 
mnohé krásné chvíle v Sokole v Kamýku-Velkých Přílepech.                   
Z nezapomenutelných zážitků bylo uskutečnění cvičební, 
pěvecké, hudební akademie, zpestřené návštěvou a vystoupe-
ním Českého dělnického pěveckého sboru ,Lyra  ́z Chicaga z USA. 
Sál hotelu byl vyzdoben americkými a československými 
prapory. Po uvítání nastoupili hosté v počtu 80ti k sborovému 
zapění hymny Kde domov můj a pak státní hymny americké.“

V roce 1932 se konal IX. Všesokolský slet. Cvičili na něm i naši 
muži, což je vidět z dochované fotogra�e. Vzpomíná opět 
náčelník  Červenomlejnský: „Uspořádáno bylo i veřejné cvičení na 
upraveném dvoře velkostatku p. Aloise Straky v Kamýku. Moje 
drahá manželka nacvičovala spolu se sestrami sletová prostná                   
v našem pokoji a pak v důsledku nemoci nemohla se činně 
zúčastniti všesokolského sletu, na němž jsem vedl proud 
dorostenců v počtu 500.“ 

HISTORIE

Slavnostní sokolské kroje před IX. Všesokolským sletem v r. 1932

Mužstvo mužů na IX. Všesokoském sletu v r. 1932, první Ant. Červenomlejnský
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V této době rezonuje mezi členy stále silnější myšlenka na stavbu 
své vlastní tělocvičny. Je zakoupen pozemek, kterému se později 
dlouhá léta říkalo Sokolovna. Jsou schváleny plány budovy, 
naváží se písek, cihly a trámy. Divadelní složka se snaží získávat 
�nanční prostředky pro stavbu sehráním úspěšných a hojně 
navštívených divadelních her. Přichází však rok 1939, protekto-
rát, v r. 1942 úplný zákaz Sokola a stavba nakonec nebyla 
realizována. Upravil se alespoň pozemek, který sloužil jako 
venkovní cvičiště a bylo zde hřiště na odbíjenou. 

Po osvobození přichází nový impulz v sokolské činnosti,                           
ale jednota už je součástí sjednocené tělovýchovy. Místní 
organizace je velmi aktivní, probíhají veřejná cvičení, v r. 1947 
účast na župním sletu na Masarykově stadionu a v r. 1948 i na 
celostátním XI. Všesokolském sletu, korunovaném sletovým 
průvodem, kdy při průchodu kolem hlavní tribuny, na které stál 
Klement Gottwald, jej sokolové odmítli pozdravit, ale mimo 
hlavní tribunu vyvolávali „Ať žije prezident Beneš!“ 

O přípravách na tento slet mi vyprávěla paní Hedvika Malá asi 
toto: „Již na tomto sletu župy Podbělohorské (1947) jsou členové 
ve slavnostních krojích, které jim ušil krejčí pan Štefan Hlavačka           
z látky, která byla zaslána Československé obci sokolské krajany           
z USA. Rovněž tmavomodrá skládaná sukně, která byla spolu             
s vyšívanou blůzičkou cvičebním úborem, byla ušita ze zaslané 
vlněné látky. Byla to tehdy významná pomoc, neboť látky se ještě 
stále kupovaly na tzv. šatenky a v této kvalitě snad ani nebylo 
možné je zde koupit.“

Postupně byla činnost původního Sokola ukončena. Po rozpuště-
ní Sokola režim nejprve hromadná tělovýchovná vystoupení 
zavrhl, pak se k ní ale vrátil v podobě spartakiád. 

První celostátní spartakiáda dne 23. června 1955 byla pojata jako 
vyvrcholení oslav desátého výročí osvobození Československa 
Rudou armádou. 

Na spartakiádu v roce 1955 se připravovali i členové TJ Sokol 
Velké Přílepy. Mám několik fotogra�í, které zachycují účast 
přílepských žen a dívek na této akci. 

V roce 1990 byla tradice Sokola obnovena, ve Velkých Přílepech 
ale k tomuto kroku nedošlo. 

Václav Kašek, březen 2017 

Družstvo žen na Spartakiádě v r. 1955
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Předsletové cvičení na prostranství tzv. místní Sokolovny v r. 1947

HISTORIE

Cvičení Sokolů ve Velkých Přílepech v r. 1947



Paní Jarmila Kantová oslavila 25. února  85. narozeniny
Už je to šedesát let, co se paní Kantová přivdala do Velkých 
Přílep , a to z  Moravy, z vesnice Radkovice, kam její budoucí 
přílepský manžel jezdil za přáteli.  Nejprve bydleli u manželo-
vých rodičů,  ale potom si svépomocí postavili pěkný dům,                 
v němž bydlí paní Kantová dodnes.  Obývá ho i syn s rodinou.  

Manžel před patnácti lety zemřel, byl to šikovný elektromecha-
nik a dobrý tanečník.  Na plesech U Korychů mívali vyhrazený 
stůl hned pod pódiem, tam sedávali s Motyčkovými, Kučerový-
mi, Říhovými,  Blažkovými  - jsou to hezké vzpomínky. Paní 
Kantová vystřídala řadu povolání, pracovala v Libčicích, chodila 
s poštou, uklízela spolu s dalšími přílepskými ženami                              

v budovách ministerstva vnitra a ještě jako důchodkyně pomáhala v horoměřické pekárně. Ráda se stará o zahradu           
a donedávna moc pěkně pletla a háčkovala.  

Dnes už ji trochu zlobí paměť, ale naštěstí je tu syn a jeho rodina, kteří nad maminkou drží ochrannou ruku.  
Paní Kantová má tři vnučky, dvě pravnučky a jednoho pravnuka. 

Pan Jaroslav Řepka je devadesátníkem!
Věřte nebo ne, ale pan Řepka oslavil devadesátiny. Kde?                    
No přece na obecním plese. Žádná z přítomných dam si prý 
nenechala ujít taneček s báječným společníkem, šiřitelem 
dobré nálady a vyhlášeným tanečníkem. 

Pan Řepka se narodil 20. března 1927 v moravské vísce Harty, 
která byla v padesátých letech kvůli letišti Mošnov srovnána se 
zemí.  Zvláštní pocit, když neexistuje vaše rodiště. Naštěstí před 
téměř čtyřiceti lety koupili s manželkou malý domek ve 
Velkých Přílepech, jehož základy pocházejí z 18. století, a který 
kdysi náležel jako deputát k Ryšánkovu statku.  A tady pevně 
zakořenili. Dnes už v domku hospodaří pan Řepka sám, 
manželka bohužel před sedmi lety zemřela. 

Všichni asi víme, že pan Řepka působil 40 let v Orchestru Národního divadla, kde hrál první hoboj.  Zkoušky na AMU 
udělal bez konzervatoře a denní studium úspěšně absolvoval, ačkoli po celou dobu  už hrál večer co večer ve Zlaté 
kapličce.  Za jeho nadáním stojí rodinné geny.  Otec klarinetista, strýc barytonista, bratr kapelník…  Pan Řepka byl 
donedávna také pedagogem na  jedné z pražských hudebních škol. Učitelování pověsil na hřebík až v minulém 
školním roce.  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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„Stáří je zlo, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku,“ 
směje se.  Ve skutečnosti svoje stáří za žádné zlo nepovažuje. 
Potkáváme ho všude, kde se něco děje.  Je u zahrádkářů, rybářů 
i myslivců, i když jak říká, nestřílí, jen platí příspěvky a zahajuje 
mysliveckým halali rybářské plesy. Zahajuje i Zpívání Ježíškovi. 
Známe fanfáru jeho trubky,  ale možná nevíme, jak se k trumpe-
tě od hoboje dostal.  Před několika lety si při svém koníčku                
– truhlařině – uřízl prst a zápěstí zůstalo narušené.  Život bez 
hudby, to by nebylo pro něj.  Tak zkusil trumpetu. A vyšlo to. 

Z pana Řepky by měla radost i módní policie – vychází vždy dobře 
oblečen, barvy sladěny, sako nechybí.  A což teprve obleky na 
plesech a slavnostních akcích! Jeho neodmyslitelným kamarádem 
je chlupatý psík Angee, který ho doprovází všude, i do výčepu U 
Korychů, kde s kamarády probírají věci, na které prý ani Evropská 
unie nemá. Obě dcery za ním pravidelně jezdí a dohlížejí na domác-
nost.  Má jednoho vnuka, dvě vnučky a čtyři pravnoučata.

Hodně zdraví do dalších let, náš milý pane Řepko!

Rubriku připravuje Eva Martínková

Naši obec brzy čeká ojedinělá událost

Paní Anna Kučerová 
oslaví 8. června 

100. narozeniny!  

Takové kulatiny Velké Přílepy 
dosud nezaznamenaly.  

O oslavě vás budeme informovat
 v příštím čísle.

inzerce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



RECEPTÁŘ PŘÍLEPSKÝCH BABIČEK

Špekové knedlíky
Pokračujeme ve vyhledávání tradičních českých jídel, která byla 
a dodnes jsou na repertoáru přílepských maminek a babiček. 
Jsou to jídla jednoduchá, levná a moc dobrá. Znáte-li taková, podělte se o ně s námi!

46 
Rubriku připravuje Eva Martínková

Paní Marie Poštolková je vyhlášená kuchařka.  Své o tom ví její 
manžel, syn i oba vnuci. Doma je stále napečeno a lednička ukrývá 
stravu i pro nečekané návštěvníky. Zastihly jsme paní Poštolkovou při 
přípravě oběda.   

Ke  špekovým  knedlíkům  tentokrát  přidala  uzené a špenát, ale to jen 
proto, že je neděle. Jinak jsou špekové knedlíky velkou pochoutkou 
samy o sobě a jejich příprava prý netrvá déle než půl hodiny.

Ingredience:
6 rohlíků 
(nejlépe dva dny starých, jsou-li starší, je třeba více mléka, 
aby se nedrolily)
2 vejce
10 dkg hrubé mouky
10 dkg špeku nebo slaniny
2 dcl mléka
10 dkg anglické slaniny
cibule, zelená petrželka nebo šnytlík (pažitka)
sůl, pepř

Postup:
Na pánvi osmahneme kostičky slaniny, když zesklovatí, přidáme 
nadrobno nakrájenou cibuli a osmahneme do růžova, přidáme jemně 
nakrájenou anglickou slaninu a necháme jen prohřát.
Do mísy nakrájíme rohlíky na kostky, přidáme sůl, pepř, vejce, mléko, 
šnytlík  a  slaninu  s  cibulí.  Zamícháme  a necháme chvilku proležet.  
Pak  vytvarujeme  kulaté  knedlíky  o  velikosti  tenisového  míčku.              
Z této dávky jich  vytvoříme osm. 
Vložíme do vroucí vody a na mírném ohni vaříme 15 minut. Před 
podáváním omastíme sádlem, nejlépe se škvarkami. Můžeme podávat 
se špenátem nebo kyselým zelím, ale výborné jsou i bez příloh.

Dobrou chuť! 



Rok 2017 v naší obci začal krásnou námrazou na stromech, 
pokračoval velmi mrazivým lednem s možností bruslení na 
rybníku, dále sušším únorem a mimořádně teplým a konečně 
vlhčím březnem. Je třeba také zmínit větrný konec února a 
začátek března, málo sněhu, ale i četnější výskyt smogových 
situací. Zima jako celek byla teplotně normální, ale srážkově 
podnormální. Tak to jsou základní klimatické charakteristiky 
začátku roku. A jak se projevily tlakové níže a výše v jednotli-
vých měsících roku 2017 ve Velkých Přílepech?  

Leden byl teplotně i srážkově podnormální. Úhrn srážek 
ve Velkých Přílepech dosáhl 20 mm, tj. 70 % normálu. Že se 
tentokrát nejednalo jen o déšť,  bylo patrné na sněhové 
pokrývce, která v obci ležela od 5. 1. až do začátku února a 
dosáhla maximální výšky 11 cm dne 8. 1. (maximální výška 
byla stejná jako v loňské zimě). Dominantní charakteristikou 
počasí v lednu nebylo ovšem sněžení, ale déletrvající mrazivé 
počasí. Ledových dnů, kdy teplota ani přes den nevystoupala 
nad 0 °C jsme mohli zažít 23 (v lednu 2016 jen 10). Ve 30 
dnech letošního ledna v obci mrzlo (nastaly mrazové dny). V 
10 dnech byl silný mráz s teplotou pod -10 °C, z toho nepřetrži-
tě v pěti následujících dnech od 19. 1. Ovšem arktické dny, kdy 
teplota vzduchu nevystoupá nad  -10 °C,  nenastaly. Nejnižší 
teplota měsíce a současně i celé zimy nastala 11. 1. a měla 
hodnotu -18,4 °C.  Pro srovnání v lednu na Rokytské slati na 
Šumavě naměřili meteorologové -34,6 °C. Studený 11. leden v 
naší obci nebyl zajímavý jen svojí velmi nízkou ranní teplotou, 
ale i výrazným přechodným oteplením o 22 °C za 24 hodin. V 
celorepublikovém hodnocení byl letošní první měsíc roku 
sedmým nejchladnějším lednem od roku 1961, ale někteří z 
vás si jistě vzpomenou na asi ještě chladnější leden 2006.

Únor byl teplotně normální a pocitově, hlavně ve své 
druhé  polovině, podstatně teplejší než leden. Celkově v měsíci 
spadlo 15 mm srážek a to zejména jen ve skupenství 
kapalném. Toto množství znamenalo jen 65 % měsíčního 

normálu. Sněhová pokrývka o velmi malé výšce ležela 
nepřetržitě již od ledna do 5. 2. a od tohoto dne se již letos 
žádná nevyskytla. Od poloviny února byl patrný nástup 
trvalého oteplení. Teplota nad 10 °C byla po delší době 
naměřena 23. 2. (13,3 °C). Závěr měsíce byl teplý a přechodně 
i větrný (24. 2.). V tomto měsíci se vyskytly i mlhy (celodenní 
byla 4. 2.) a také nepříjemné smogové situace.

Následující měsíc březen lze jednoznačně hodnotit jako 
teplotně silně nadnormální a srážkově normální, ale 
konečně již s nadprůměrnou hodnotou 39 mm srážek, tj. 120 
% normálu. Začátek měsíce se ještě představil prudkým 
větrem (2. 3.), ale potom již postupně zvyšujícími se denními 
teplotami, kdy 28. 3. jsme poprvé letos naměřili 20 °C a 
poslední březnový den 22,6 °C. 

… … věděli jste,
 že se teplota vzduchu standardně předpovídá pro výšku 2 m 
nad povrchem země ?
 že přízemní minimální teplota je nejnižší teplota vzduchu 
měřená ve výšce 5 cm nad zemí za určitý časový interval, 
zpravidla noc a ráno? 
 že přízemní mrazíky se vyskytnou, jestliže přízemní teplota 
vzduchu během noci a rána poklesne pod bod mrazu? Tato 
teplota se do předpovědi uvádí jen ve vegetačním období, 
jestliže současně ve 2 m nad zemí je očekávána teplota nad 
bodem mrazu. 
…ale nebojte se mrazíků, je-li květen prostuzený, bude 
roček vydařený.

René Tydlitát

Počasí v lednu až březnu 2017 ve Velkých Přílepech
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Mrazivý leden způsobil radost bruslařům



TIP NA VÝLET

Kralupy nad Vltavou - Hostibejk
V naší rubrice o zajímavých místech v okolí jsme se 
již několikrát vydali do blízkosti Kralup nad Vltavou, 
ale nikdy jsme nenavštívili město samotné.       
Pokud tudy občas projíždíte, jistě jste si všimli 
táhlého skalnatého kopce, který vede středem 
města. Nese zvláštní název Hostibejk, o jehož  
původu se můžeme jen dohadovat. Snad pochází  
od jména Hostivít, snad i nějak souvisí s býkem,   
kdo ví. Předpokládá se, že zde v pravěku docházelo 
k pohanským obřadům, ale o trvalém osídlení 
neexistují žádné důkazy. V minulých staletích byl 
Hostibejk holý, jeho úbočí byla zčásti využívána jako 
skromná políčka a zčásti je spásal dobytek.

Od roku 1902 byl Hostibejk zalesňován, až postupně 
došlo k jeho přeměně v lesopark, oblíbené místo 

nedělních procházek. Byl zde postaven vyhlídkový altán a před 2. světovou válkou i betonový bunkr. Další dva 
bunkry na uskladnění munice zde vybudovali Němci, kteří na Hostibejk umístili stanoviště protiletecké ochrany 
blízké ra�nerie minerálních olejů. Její využití pro válečnou výrobu bylo důvodem náletu Spojenců na Kralupy             
na konci března 1945. Ra�nerie pravděpodobně v té době už nebyla v provozu, takže se jednalo o zbytečný nálet, 
při kterém zahynulo 145 lidí a bylo zničeno přes 1000 budov. Až do konce války zůstal život v Kralupech zcela 
ochromen.

Předposlední den války se stal Hostibejk tichým svědkem další zbytečné tragédie, kterou na místě připomíná 
kamenná deska se jmény obětí: Skupinka sedmi mužů pozorovala z vrcholu kopce kolonu vozů SS, které ve zmatku 
prchaly na západ, když jednoho z nich napadlo po autech vystřelit z pistole. Kolona zastavila, oddělila se od ní hlídka 
na motorce a všechny muže, kteří se marně 
snažili ukrýt v jednom z bunkrů, postřílela.

Roku 2002 byl Hostibejk vyhlášen přírodní 
památkou. Vede po něm kilometr dlouhá naučná 
stezka, která seznamuje návštěvníky s místní 
přírodou a historií na šesti zastaveních 
nazvaných: Vyhlídka, Geologické útvary, Stromy, 
Ptactvo, Památník a oběti války a Historie                  
a pověst.
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Pracovníka / pracovnici výroby tiskových forem
hledá stabilní dynamická česká firma 

Minimální kvalifikační požadavky:
- učební obor či středoškolské vzdělání nejlépe technického směru
- základní znalost práce s počítačem 
- praxe v polygrafii je výhodou, není podmínkou

Další požadavky a dovednosti: 
- manuální zručnost, technické a organizační myšlení
- dobrý zdravotní stav (občasná práce s břemeny nad 10 kg, zrakově 
náročnější práce)

Pracovní doba:
- práce ve dvousměnném provozu

Možnost nástupu – ihned 

Nabízíme: 
- zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné české společnosti 
- zaměstnanecké výhody
- odpovídající finanční ohodnocení 
- možnost osobního rozvoje, dalšího vzdělávání 

Pracoviště: 
Statenice – Černý Vůl / dostupnost pražskou MHD

Kontakt pro zaslání životopisu, telefonování: 
PANFLEX, s.r.o.
Martina Manková, vedoucí oddělení výroby tiskových forem
mail: martina.mankova@panflex.cz tel.č. 606 092 197

 



VETERINÁRNÍ PORADNA MVDr. Riedlové

Paní doktorko, co je to vlastně falešná březost? 
Vyskytuje se pouze u fen? 
Falešná březost, neboli pseudogravidita, se může 
vyskytnout u všech savčích matek. Setkáváme se s ní i u 
člověka. Jedná se psychogenní a hormonální poruchu, při 
níž se organismus samice chová tak, jako by byla březí, ale 
není. U fen se vyskytuje velmi často a projevuje se 
především změnami v chování a sekrecí či zduřením mléčné 
žlázy. 

Jak probíhá? Máme se snažit falešnou březost nějak 
ovlivnit?
K nástupu příznaků dochází vždy jeden až dva měsíce po 
hárání. Fena začne odmítat chodit na procházky, chce být 
doma se svými imaginárními štěňaty – ve skutečnosti 
hračkami. Neustále si tyto hračky nosí do pelíšku, nejoblíbe-
nější bývají ty pískací. Může docházet i ke změnám v chování, 
některé feny mohou být při manipulaci člověka s hračkami 
agresivní, některé se naopak stávají přítulnějšími. Kromě 
toho se někdy objevuje i sekrece mléčné žlázy. V takovém 
případě bychom rozhodně zakročit měli. Z malého problému 
se může vyvinout velký – zánět mléčné žlázy. Proto se 
snažíme o odvrácení pozornosti domněle březí feny – 
sebereme všechny hračky a chodíme na dlouhé procházky 
mimo domov. Sekretující mléčnou žlázu chladíme studenými 
tvarohovými obklady nebo obklady z naředěného bílého 
vína. Pozor, vždy je 5 až 10 minut, ne déle.

Jak odlišíme skutečnou březost od falešné?
Přibližně od 25.dne gravidity lze ultrasonogra�ckým vyšetře-
ním spolehlivě nalézt plody v děloze. Proto pokud fena 
vykazuje všechny příznaky březosti, ale majitel si není vědom 
žádné možnosti nakrytí, je určitě vhodné USG diagnostiku 
provést. Kromě toho lze opravdovou březost zjistit stanove-
ním hormonu relaxinu z krve, a to přibližně od 25.dne.

Je falešná březost pro zdraví feny nebezpečná?
Největším problémem může být rozhodně zánět mléčné 
žlázy – mastitida. Vzniká v sekretující mléčné žláze. Stagnace 
mléka či mléku podobného sekretu způsobí zánět – mléčná 
žláza je horká, zarudlá, na pohmat velmi bolestivá. Tento stav 
je většinou doprovázen i celkovou horečkou. V tuto chvíli je 
už třeba nasadit antibiotika, mléčnou žlázu chladit.

Souvisí s falešnou březostí i nádory mléčné žlázy? 
U fen trpících na opakované pseudogravidity je mnohem 
větší pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění 
mléčné žlázy. Nefyziologickým, opakovaným drážděním a 
sekrecí bez štěňat, která by mléko sála, se tkáň stává 
náchylnější k rozvoji nádorů. Proto je doporučitelné u 
takové feny uvažovat o kastraci. Pokud samozřejmě 
majitelé neuvažují o štěňatech, pak je ovšem vhodné s 
krytím neotálet.

Jaká je prognóza u nádorů mléčné žlázy? 
Je to úplně stejné, jako v humánní medicíně. Vše závisí na 
tom, jak brzy je zakročeno. Pokud majitel nahmatá jakýkoli 
útvar na mléčné žláze feny, měl by neprodleně navštívit 
veterinární pracoviště. Je možné, že se nebude jednat o nic 
vážného a nebude třeba žádného invazivního opatření. 
Doporučení pak bude pečlivě útvar hlídat. Ale bude-li útvar 
podezřelý a lékař doporučí jeho odstranění, zákrok by 
neměl být odkládán. Může totiž dojít k rozsevu nádorových 
buněk dále do mléčné žlázy, lymfatických cest a pak do 
dalších orgánů – nejčastěji do plic. Jakmile nádory 
metastazují, je velmi obtížné, ne-li nemožné, je vyléčit.

Kdy by měla proběhnout kastrace feny, aby byla 
účinnou prevencí nádorů? 
V tomto případě by měla kastrace proběhnout mezi prvním 
a třetím háráním. 
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Falešná březost 
a její možné důsledky

MVDr. Michaela Riedlová
Tel.: 739 443 837

 roztoky@vaseveterina.cz
www.vaseveterina.cz



Přílepský zpravodaj  | www.velke-prilepy.cz

Je to bývalý Večasovský dvůr číslo popisné 20 v 
Kamýku. Byl stejně jako sousední Světlíkovský dvůr 
zmíněný v minulém fotokvízu původně svobodnickým  
statkem. Jeho držitel podléhal spolu s většinou kamýc-
kých sedláků statenické vrchnosti, jako svobodník ale 
nemusel platit poddanské dávky a robotovat. 

V roce 1694 usedlost koupil Jakub Ryšánek, jehož 
potomkům patřila až do kolektivizace v 50. letech. 
Poté se tu usídlilo místní zemědělské družstvo. 

Obytná budova i část hospodářských staveb se na 
rozdíl od sousedního dvora v podstatných rysech 
dochovala dodnes. Oba statky v původní podobě si 
můžete prohlédnout na přiloženém výřezu z mapy tzv. 
stabilního katastru z roku 1840. Vpravo s parcelním 
číslem 9 je Světlíkovský dvůr, vlevo s desítkou 
Večasovský, nad nimi Kladenská ulice a v levém 
horním rohu restaurace Špejchar.

Mgr. Jan Vichra
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FOTOKVÍZ

Katastr z roku 1840    Převzato z archivnimapy.cuzk.cz

Poznali jste na staré fotogra�i (str. 27)  dům na Kladenské, v němž je dnes 
ubytovna, a kde svého času ordinovala praktická lékařka? 



Diagnostika dle tradiční 
čínské medicíny
Tradiční čínská medicína vychází již několik tisíciletí                               
z poznatků o lidských bytostech jako mikrokosmu, který je 
obklopený vesmírem. V jedinečném spojení vnitřních                         
a vnějších vztahů,  zvaném tao, se skrývají veškeré pochody 
lidského bytí. Zatímco západní kultura si prosadila                                    
v 17. století oddělení mysli od těla a člověka od přírody, 
čínská medicína nadále trvá na svých principech, které se 
nám, Středoevropanům, postupně ukazují jako přinejmen-
ším velmi zajímavé.

Zatímco většina našich lékařů považuje čínskou medicinu 
(ČM) za šarlatanství, čínský lékař uznává, že některé 
chirurgické zákroky či aktutní medicína jsou nezbytné. ČM je 
velmi otevřená všem novým směrům a postupům                                          
a nespočívá jen v hmatných a měřitelných jevech jako je 
tomu u medicíny západní. Co je pomíjivé a neviditelné, má 
stejný význam jako to, co můžeme uvidět či změřit. Pro ČM 
je klíčovým pojmem Qi (životní energie proudící v nás).

Čínský lékařský slovník používá metafory z přírody jako je 
oheň, země, dřevo, kov, voda, teplo nebo chlad, vítr. Vítr, 
který povívá korunami stromu, se sice liší od větru předsta-
vujícího patologický, nepříznivý stav, ale to, co pohybuje 
vnějším světem, pohybuje i s námi. Subjekt i objekt jsou dva 
aspekty téhož světa. Základní prvky – oheň, země, kov, 
voda a dřevo na sebe navzájem působí. Kromě toho určují 
zdravotní stav člověka. Lidí mají – stejně jako hory – dvě  
vlastnosti. Ve stínu převládá chlad a vlhko a na slunci zase 
horko a sucho. Z čínského hlediska určují interakce mezi jin 
a jang vnitřní harmonii a tudíž i zdravotní stav.

Jak lze podle tradiční čínské medicíny stanovit 
správnou diagnozu? 

K tomu slouží čtyři základní vyšetřovací postupy, které 
postupem času vykrystalizovaly do dnešní podoby. Jsou to: 
pozorování, náslouchání, dotazování  a pohmat 
pulzu s diagnostikou jazyka.

Jsou zde ještě další doplňující metody, jako např. pohmat 
bolestivých bodů či čichání zápachů, ale to není vždy 
nezbytné.

Na první pohled je vyšetření obdobné,  jako když zajdete za 
svým praktickým lékařem.

Diagnostika samotná začíná již ve dveřích ordinace 
pozorovnáním konstituce, chůze, pleti, shenu                                      
(tzv. vnitřního ducha), hlavy a vlasů, smyslových 
orgánů jako jsou oči, uši, nos, rty, čelo, krk, cévy 
apod.

Následuje naslouchání – síla hlasu, forma projevu, dech                     
+ ev. čichání. Přikladem, kdy má přínos posledně jmenova-
né, je třeba u lidí s neléčenou cukrovkou, kdy dech je cítit po 
acetonu.

Předposledním diagnostickým postupem je dotazování.  
Ptáme se na chlad nebo horko (např. které nápoje či zevní 
prostředí pacient preferuje), pocení, hlavu a tělo, hrudník                     
a břicho, chuť k jídlu a žízeň, stolici a močení, spánek, 
smyslové orgány, bolest, u žen gynekologii plus psychický 
stav, průběh dětského věku a také na sexuální život.

Posledním je pak vyšetření pulzu a pozorování jazyka.                          
Při vyšetřování pulzu se nejedná o to, kolik tepů za minutu 
má dotyčný pacient, ale hodnotí se kvalitativní stránka 
pulzu, tj. zdali je pulz plný či prázdný, zdali je pomalý či 
rychlý, zda-li je povrchový či hluboký, napjatý či klouzavý 
apod. Celkem Číňané rozlišuji 27 druhů pulzu, ale v Evropě 
převládá několik druhů pulzu, které se neustále opakují. 
Pulz se měří třemi prsty na obou zápěstích, kdy každá pozice 
má svůj význam.

Vyšetření jazyka je velice objektivní a přínosné pro diagnó-
zu, dokonce existuje několik atlasů, čítajících kolem 250 
různých forem jazyků, kde je vždy přesný popis a diagnóza                     
z hlediska jak tradiční čínské medicíny, tak i západní 
medicíny. To jsou již první vlaštovky spolupráce mezi 
východní a západní medicínou.

Všechny tyto postupy vedou k seskládání mozaiky                           
a ke stanovení diagnózy podle tradiční čínské 
medicíny, aniž by bylo zapotřebí náročných přístrojů 
či vyšetření (samozřejmě i toto vyšetření má své 
limity). Ve spojení se západní medicínou pak 
mnohdy dokážeme mnohem více pacientovi pomoci,  
než kdyby byly jednotlivé medicínské směry prakti-
kovány každý zvlášť.

MUDr. Rodion Schwarz l Přílepská ordinace

DŮM ZDRAVÍ U RYBNÍČKU
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TJ Sokol Velké Přílepy

Muži – máme odehrány čtyři  zápasy
Fotbalisté Sokola Velké Přílepy začali jarní sezónu na hřišti Kněževsi, která je poslední v tabulce.  Odtud jsme si odvezli  
potřebné 3 body výhrou 2:1 po gólech Lukáše Vajnara (nová posila v dresu našeho týmu) a Štěpána Janáčka. V dalším kole 
jsme doma přivítali druhé Horoměřice, se kterými jsme sehráli pohledný fotbal, který určitě potěšil fanoušky  obou týmů. Po 
poločase 1:1 (gól za nás vstřelil opět Lukáš Vajnar) jsme ale inkasovali druhý gól z penalty a nakonec jsme prohráli 3:1. Jarní 
los nám ve třetím zápase přihrál první tým tabulky Dobřichovice, které vedou na Horoměřice o 9 bodů. Na jejich hřišti jsme 
převážně po chybách při standardních situacích prohráli 5:0. 

O Velikonoční neděli jsme doma přivítali tým Vrané nad Vltavou, který je na 10. místě, o jedno místo před námi.  Náš tým 
vyhrál 2:1 (2:0).  Góly: Ota Moravec st., Jaroslav Carvan.

Další domácí zápas odehrajeme  7.5. proti Jinočanům.

Mládež – hledáme trenéry a asistenty
Týmy školičky, mladší a starší přípravky a žáků již začaly s tréninkem na fotbalovém hřišti každé pondělí a středu od 17:30 
hod. Přivítáme jak nové malé fotbalisty, tak i jejich tatínky, strýčky, dědečky a další, kteří by nám pomohli s tréninky našich 
fotbalových nadějí. Přijďte rovnou na trénink nebo nás kontaktujte na  www.jfkvelkeprilepy.cz

Pavel Škurek

Příprava na Čarodějnice
Jako již tradičně, tak i letos připravuje TJ Sokol Velké Přílepy 30. dubna vatru a program na Pálení čarodějnic. Bývá to jedna z 
nejnavštěvovanějších akcí v obci. Uzávěrka čísla nám neumožňuje  přinést z ní zpravodajství, není však pochyb o tom, že tak 
jako v letech minulých bude i letos na fotbalovém hřišti veselo. 

(em)
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Aktuálně z Přílepského fotbalu

Vítězný přílepský tým po zápase s týmem Vrané nad Vltavou o Velikonoční neděli
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NENECHTE SI UJÍT

KVĚTEN
10. května
Kytičkou proti rakovině
Symbol sbírky, žlutou kytičku s modrou stuhou, si můžete 
zakoupit už od rána v ulicích Velkých Přílep. 
Pomocníci při prodeji se ještě mohou hlásit v knihovně

12. května  od 20:00 hod. 
Přímý přenos slavnostního zahájení Pražského jara
(Má vlast B.Smetany, dirigent Daniel Barenboin 
a Wiener Philharmoniker)
Místo: CVA

13. května
Přílepská stodola - II. ročník přehlídky amatérských kapel  
Místo: Na Statku, Roztocká 134

13. května
Den s Pražskou integrovanou dopravou
podrobnosti  na str. 14

21. května od 16:00 hod. 
Divadélko Kozlík: Jak šel kozlík do světa 
Místo: CVA

25. května od 19:00 hod. 
Autorské čtení Jitky Lenkové, spisovatelky ze Statenic
Místo: Knihovna

KINO PROMÍTÁ
26. května od 15:00  a 17:00 hod
Zpívej 
- americký animovaný  �lm 

                       od 19:00 hod.
Instalatér z Tuchlovic 
– komedie Tomáše Vorla s Jakubem Kohákem 

23. června od 15:00  a 17:00 hod
Anděl Páně 2 
– úspěšné pokračování  příběhů  anděla Petronela  a čerta Uriáše
 
                     od 19:00 hod.
Pohádky pro Emu
– rodinná komedie s Ondřejem Vetchým a Aňou Geislerovou 
            

INZERCE VE ZPRAVODAJI

Dále Vám nabízíme možnost 
stát se sponzorem zpravodaje. 

Získáte umístění loga na titulní straně 
a dle dohody možnost inzerce nebo PR článku.

1/2 
STRANY

1/4 
STRANY

850,- Kč 550,- Kč

CELÁ 
STRANA

1.250,- Kč

CELÁ STRANA
OBÁLKA

-
CELÁ STRANA

STŘED

1.500,- Kč

Ceny jsou uvedene bez DPH
a platné od 1.2.2016.

Objednávky inzerce 
zasílejte na e-mail: 

zpravodaj@velke-prilepy.cz

ČERVEN
1. a 2. června
„Ladění 2017 – Dny kytary“   4. ročník Přílepského ladění
podrobnosti  na str. 14

4. června  od 16:00 hod 
Divadélko Romaneto - Pejsek a kočička jdou do divadla 
Místo: CVA
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VÝSTAVA 
15. května - 30. června
Jak kdo bydlí (autoři – žáci ZŠ)
Místo: Knihovna
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www.nepotit.se

MUDr. Blanka Jugasová, MD, s.r.o.
Jungmannova 255, Roztoky u Prahy

objednání a konzultace: 605 389 899
objednavky@nepotit.se

Aplikace BOTULOTOXINU praktickým lékařem

Chemický peeling bezpečně od lékaře

V naší ordinaci praktického lékaře Vám 
nabízíme dvě novinky. Chemický peeling a 

odbornou aplikaci Botoxu.

Botox? Každá žena chce mít krásnou a svěží pleť co nejdéle. Pokud kosmetické krémy proti vráskám 
nepomáhají, přichází na řadu aplikace botulotoxinu. Botulotoxin je v tomto směru jediná účinná látka, která 
produkuje bakterie Clostridium botulinum. Tento toxin přerušuje spojení mezi svalem a nervem a tím zabraňuje 
svalům, aby se smršťovaly. Povrch kůže se díky tomu vyrovnává a vrásky rychle mizí. Nádherně vyhlazený 
obličej láká mnoho žen všech věkových skupin. Aplikace se provádí většinou ve čtyřměsíčních intervalech. 
Pomocí tenké injekční jehly se látka bezbolestně vpichuje do požadovaných partií obličeje. Celkové ošetření 
trvá přibližně 30 minut a výsledný efekt se dostaví po dvou až sedmi dnech. 

Trpíte nadměrným pocením? Botox je výbornou prevencí proti nadměrnému pocení. Pokud Vás trápí 
tento nepříjemný problém a to zejme  ań v podpaží, určitě zkuste odbornou aplikaci botoxu. Vpichuje se do 
podpaží, kde se před aplikací ošetří pokožka znecitlivující mastí. 
Cena?  Obličej od 2000 Kč, podpaží od 9500 Kč. Bezplatná konzultace a potní test zdarma.      

Co je chemický peeling? Chemický peeling je zákrok estetické dermatologie, který bychom měli podstupovat 
pouze z rukou vyškolených odborníků. Jedná se o narušení povrchových i hlubších vrstev pokožky pomocí aktivních látek 
(ovocné kyseliny, enzymy). Trápí-li Vás jizvičky po akné, barevná pigmentace, skvrny a povadlé kontury obličeje, bude pro 
Vás tato procedura jistě přínosem a řešením. Ceny od 1.000kč


