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Tanečníci studia D4U s choreografií „Černobílý film“ získali krásné 4. místo
na Mistrovství Prahy v souteži
Více na str. 19
....
ˇ Taneční skupina roku 2012.

Dětský karneval 10. 3. 2012

Revitalizace centra obce
Obec obdržela v loňském roce dotaci z programu FROM v celkové výši 2 934 836 korun na
revitalizaci centrální části obce. Celkové náklady dosáhnou dle předpokladu 3 089 000
korun. Čeho se bude revitalizace týkat ? Akce navazuje na již realizovanou rekonstrukci
autobusové otočky ( dotace z programu obnovy venkova SZIF ). Další již dokončenou
etapou byla výstavba chodníku směrem k poště. Snad nám mnozí dají za pravdu, že
chodník umožnil bezpečnou cestu k poště z centra obce a zamezil nebezpečnému
přebíhání v zatáčce silnice. Součástí revitalizace centra bude dále parkoviště vedle
autobusové otočky, stavba byla již zahájena. Centrum obce zkrášlí také nová parková
výsadba a lavičky. Umístěny už byly radar a světelná signalizace v ulicích Svrkyňská a
Pražská. Věříme, že obě zařízení výrazně zpomalí řidiče před budoucím přechodem u
pošty a před zatáčkou u základní školy. Sedmou konečnou etapou bude umístění
informačního systému v obci, t.j. 2 ks informačních cedulí s centrální mapou obce a
popisem zajímavostí v okolí a 7 kusů informačních sloupků s ukazateli.
Budoucímu parkovišti musela, bohužel, ustoupit také dlouhověká vrba v centru. Parkoviště
ale nebylo jediným důvodem. Vrba bílá byla dle znaleckého posudku z roku 2007
napadena parazitickou houbou ohňovcem obecným. Tato houba způsobuje intenzivní
hnilobu dřeva. To následně ztrácí svou pevnost a může dojít k náhlým zlomům ozeleněných
větví uprostřed vegetačního období, i když se vrba jeví jako zdravý strom. Redukce
mohutných větví byla na doporučení dendrologa provedena už před třemi lety, strom však
nebyl nadále perspektivní. Po výstavbě parkoviště bude vysazen vzrostlý platan.

VČ
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Z deníku obecní policie
Obecní policie připravuje rozšíření působnosti
Obecní policie Velké Přílepy chce rozšířit působnost na katastry sousedních obcí
Lichoceves (Noutonice) a Svrkyně. Zainteresované obce se sice dosud nedohodly na výši
podílu na financování OP, doufáme však, že se rozšíření uskuteční. Obecní policie to
považuje za nutné, neboť v těchto obcích se zdržují osoby, které ohrožují veřejný pořádek i
na katastrech, které již OP spravuje. Vzhledem k tomu, že v poslední době byla většina
těchto problematických osob propuštěna z výkonu trestu, zaznamenala OP zvýšený nárůst
trestné činnosti. Strážníci budou nadále vykonávat nepřetržitou hlídkovou činnost na všech
katastrech výše zmíněných obcí a budou zabezpečovat veřejný pořádek. Osoby, které by
chtěly svým jednáním ohrozit slušné občany a jejich majetek, budeme stíhat.
Přibudou nové kamery
Dále se plánuje rozšíření kamerového systému, který je vyhodnocován strážníky obecní
policie. Za dobu provozování MKDS se podařilo odhalit značné množství pachatelů trestné
činnosti a strážníkům se tak daří s velikou přesností skládat časovou osu, popřípadě přímo
identifikovat dotčené osoby.
V další etapě rozšíření kamerového systému se počítá s kamerovými body na ulici
Roztocká při vjezdu do obce od Roztok a dále na ulici Pražská ve směru od Turska.
Kamerový systém bude v budoucnu využit i k ochraně obecního majetku, jako je například
objekt ČOV. Musím upozornit, že všechny výstupy z kamerových systémů jsou
uchovávány potřebnou dobu a jsou předávány orgánům činným v trestním řízení na
základě písemné žádosti, jak vyplývá z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Strážníci opět měří rychlost
Strážníci se opět vrátili k dohledu nad dodržováním nejvyšší povolené rychlosti v místech,
kde se nacházejí budovy škol nebo v místech s absencí chodníků. Obecní policie provádí
měření jeden den v týdnu, vždy na jiném katastru obcí.
Na toulavé psy s narkotizační puškou
Strážníci také obdrželi novou narkotizační pušku. Ta bude využívána k odchytu
problémových psů a ostatních volně se pohybujících zvířat bez dozoru majitele nebo zvířat
divokých. V minulosti se opakovaně stalo, že volně pobíhající pes ohrožoval řidiče a ostatní
účastníky silničního provozu na silnici II.třídy č.240/II. Takové zvíře není možné odchytit za
použití standardního vybavení.
Ohlídáme dům ve vaší nepřítomnosti
Strážníci nadále nabízejí možnost kontroly nemovitosti v době, kdy trávíte dovolenou mimo
domov nebo jste pracovně v zahraničí. Stačí pouze odeslat žádost s údaji na email:
obecnipolicie@seznam.cz. Strážníci poté provádějí namátkové kontroly nemovitosti
za účelem případného odhalení technických problémů nebo narušení objektu cizí osobou.
V žádosti uveďte, o jakou nemovitost se jedná, kontakt na Vaši osobu a v jakém časovém
rozmezí si žádáte provádět kontrolu objektu.
Senioři, požádejte o mobil
Dále trvá možnost zapojení seniorů do programu „Bezpečně doma“, kdy je seniorovi
poskytnut dotovaný mobilní telefon s SOS tlačítkem napojeným přímo na OP. V případě
zájmu kontaktujte svůj obecní úřad.
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Nabízíme „Bezpečnostní trojúhelník“
Strážníci také stále vydávají samolepky na motorová vozidla v projektu „Bezpečný
trojúhelník“. Řidiči (majitelé) vozidel mají tímto způsobem možnost přispět k identifikaci
svého vozidla v nočních hodinách. Hlídka strážníků bude okamžitě srozuměna s tím, že
vozidlo patří do katastru obce a v případě potíží se bude moci telefonicky spojit s majitelem
vozidla. Opakovaně se stává, že strážníci v nočních hodinách nacházejí nezajištěná
vozidla nebo vozidla, kterým svítí vnitřní osvětlení.
Za černou skládku až 50 000 Kč
Chtěl bych upozornit na častý nešvar zakládání černých skládek. Strážníci tato místa
monitorují i za použití technického zařízení. V minulosti se podařilo Obecní policii prokázat
několika jedincům toto protiprávní jednání a následně jim byla ve správním řízení udělena
vysoká peněžní sankce. Peníze jsou poté použity na odklizení černé skládky. Výše pokuty
může dosáhnout až 50 000 Kč. Vše se odvíjí od míry zavinění dotyčné osoby a výsledku
přestupkového jednání.
Vážení spoluobčané, věřím, že i nadále budou strážníci Obecní policie Velké Přílepy
poskytovat občanům potřebnou jistotu v dnešní nejisté době.

vr. prap. Karel Král

Budou dvě první třídy
V pondělí 6. února bylo u nás ve škole velmi rušno. Sešli se tu u zápisu budoucí
prvňáčci. K první návštěvě školy je doprovodili jejich rodiče, sourozenci i prarodiče. Dětí se
sešlo padesát čtyři, což je opravdu hodně. Čekání na jejich první „velkou zkoušku“ jim
zpříjemňovaly žákyně z deváté třídy. U stolečků si s nimi povídaly, hrály a kreslily.
„Zkouška“ to nebyla vůbec jednoduchá. Děti musí
prokázat, že znají své jméno, bydliště, poznávají
zvířata, geometrické tvary, rozliší množství (více a
méně), pojmenují barvy, umí správně držet tužku a
nebojí se povídat si. Některé děti rády předvedou, že už
umí i počítat nebo číst některá z písmen.
Pokud máte pocit, že tohle zkoušení je příliš obtížné
a děti se při něm musí bát, jste
na omylu. Děti si
celou zkoušku užívají a na závěr předvedou
„překvapení“, které si k zápisu připravily. Někdy je to
písnička, básnička, angličtina, nebo dokonce hra na
hudební nástroj. Z toho, co letos děti předvedly, je vidět,
že jsou velmi šikovné a do školy se těší.
Budoucích prvňáčků se sešlo tolik, že v září budeme mít
nejspíše dvě první třídy. Máme radost z takového zájmu
o naši školu a těšíme se na další šikovné žáky.

Martina Chaloupková
zástupkyně ředitele ZŠ Velké Přílepy
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Kácení topolů
Topoly bílé u fotbalového hřiště, dlouholetá
dominanta Velkých Přílep, byly pokáceny. Mnozí
z občanů se ptají, zda to bylo nutné a zda jsme
topolům nemohli dát ještě šanci.
S postupným odstraňováním suchých a
poškozených topolů se začalo už před několika
lety. Dendrologický posudek zněl jasně, topoly jsou
přestárlé, kolem hřiště byly vysazeny už v roce
1950. V případě jejich použití je obměna
doporučována po 30 letech.
Topol je tedy krátkověká dřevina s výrazně
křehkým dřevem a kvůli své křehkosti se nehodí
do obytné zástavby. V minulých letech bylo v těsné
blízkosti stromů postaveno několik domů,
podezdívka plotů vedla přímo kolem bází stromů.
Dalo se tedy předpokládat, že při výkopech mohlo
dojít k poškození kotvících kořenů a následné
infekci dřevokaznými houbami. To by mohlo
způsobit i statické selhání stromů. Navíc stromy
byly sázeny ve velmi úzkých sponech a byly tedy
tzv. přeštíhlené. Dendrolog vzhledem ke všem
těmto aspektům doporučil pokácení z důvodů
snížené provozní bezpečnosti.
V rozhodnutí, které povoluje kácení, je obci dána
tříletá lhůta k obnově porostu. V praxi to bude
znamenat vypracování studie k ozelenění plochy
kolem hřiště a dle studie výsadbu dlouholetých
dřevin a keřů. Vznikne tak zelená odpočinková
plocha, která by měla být mnohem bezpečnější než
bývalé přestárlé topoly.

VČ
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Nové klubové prostory
První poschodí domu č.p. 45 na Pražské ulici, ve kterém se nachází nedávno
zrekonstruovaná restaurace, dostává novou podobu. V loňském roce byla dokončena
policejní služebna a byt minulého nájemce restaurace bude zanedlouho sloužit jako učebna
výuky na hudební nástroje. V největším bytu původních majitelů budovy byly odstraněny
příčky a nově vzniklý prostor bude v nejbližší době sloužit jako místo k setkávání spolků,
zájmových kroužků, konání přednášek, výstav a komorních pořadů.

Centrum volnočasových aktivit
V usneseních ze zasedání zastupitelstva jste se mohli dočíst, že zastupitelstvo schválilo
přijetí dotace z ROP na akci „Centrum volnočasových aktivit Velké Přílepy“. Mnozí z vás se
ptají, co si pod tímto názvem mají představit.
Jedná se o rekonstrukci budovy kina. V současné době je sál kina využíván jednou měsíčně
k promítání, vyučuje se zde jednou týdně dramatický obor LŠU Libčice, sál slouží i jako
zkušebna jedné místní kapely a konají se zde veřejná zasedání. Cílem je ale více sál využít
a to zejména, když naše obec nemá vhodné prostory ke kulturnímu vyžití. Sál U Korychů je v
podstatě tělocvičnou, místem konání plesů, trhů a větších akcí. Zrekonstruovaný sál kina by
se měl stát navíc místem pro pořádání divadelních představení, koncertů a setkávání
spolků. Základní i hudební školy tu získají vhodný prostor pro vystoupení dětí, pěvecké,
hudební i recitační soutěže, výchovné koncerty, nově vzniklé podium bude sloužit i
amatérským kapelám. V 1. poschodí budovy bude vybudováno sociální zařízení a zázemí
pro účinkující i diváky, nazvěme toto místo třeba divadelním klubem. Budova dostane novou
fasádu. Rozpočet na rekonstrukci je přibližně 5 milionů 196 tisíc korun. Milovníci filmů se,
bohužel, na několik měsíců musejí vzdát návštěvy místního kina, ale v zimě si už užijí nové
prostory, vychutnají si lepší zvuk a bude se jim v sále lépe dýchat. V současné době
vybíráme nejvhodnější firmu pro realizaci stavby.
VČ
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Velkopřílepské velikonoční trhy na statku
Velikonoční trhy se letos konaly již po šesté, ale tentokrát poprvé v upravených prostorách
statku rodiny Kettnerových v ul. Roztocká 134. Slunečné počasí nám opravdu přálo a
všichni si mohli užít příjemnou sobotu s velikonoční atmosférou a bohatým doprovodným
kulturním programem. Díky velkému prostoru nádvoří a stodoly statku mohl být stánkový
prodej rozšířen o více prodejců s nabídkou sýrů, mandlí, palačinek, koření, textilu, smaltu,
vitráží atd. Jako každý rok bylo zajištěno občerstvení a největší úspěch sklidil zabijačkový
guláš s polévkou, pan řezník měl již okolo 15 hod vyprodáno. Pivo v obzvláště teplém dni
teklo proudem a k dobré náladě hrála skupina Křížoband. Po celý den probíhalo nespočet
dětských vystoupení školek Veselý Domeček a Babbles, Lidové školy Libčice a
v neposlední řadě žáků I. stupně ZŠ Velké Přílepy.
Touto cestou děkujeme především vedení školy, pedagogům za nádherné vystoupení
s dětmi a zdařilou výstavu obrazů Na Statku. Výstava měla u návštěvníků úspěch. Velký
potlesk sklidila po svém vystoupení taneční skupina D4U Junior, která se zajímavými
tanečními prvky předvedla v krásných kostýmech ala „malý Chaplin“. Doufejme, že i další
plánované akce na statku budou úspěšné a takto hojně navštěvované. Děkujeme všem
pořadatelům, kteří se podíleli na přípravě, zejména rodině Kettnerových a obci Velké
Přílepy.
Eva Kapsová
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Jaro v MŠ Jablíčko

MŠ

Během uplynulých dní jsme s dětmi připravovali a vyráběli velikonoční výzdobu. Děti
malovaly vajíčka, sely hrách a ječmen, učily se mnoho nových velikonočních říkánek..

Hody, hody doprovody,
dejte medu, žádné vody,
nechci vody, dejte medu,
jinak od vás nepojedu.
A nakonec, tetičko,
dejte pěkné vajíčko

V měsíci únoru byl zahájen výcvik plaveckého kurzu. Plaveckého kurzu se účastní padesát
dětí. Kurz probíhá jednou za čtrnáct dní v bazénu v Kralupech nad Vltavou.
4. dubna proběhl v MŠ den otevřených dveří. Rodiče s dětmi si měli možnost prohlédnout
interiér jedné třídy ve starém pavilonu a jedné třídy v novém pavilonu.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE PROBÍHAT VE DNECH 11. a 12. 4. 2012.
Pracovníci naučného střediska ekologické výchovy Čabárna - Kladno si budou 11. dubna
s dětmi povídat o významu vody v rámci výchovného programu „Vodní Království“
17.4. chystáme v MŠ setkání s obecní policií. Děti se seznámí s důležitými pravidly
silničního provozu a s vybavením obecní policie.
Jako každý rok máme před sebou tradiční akce pálení čarodějnic a spaní v mateřské škole.
Již nyní děti z první třídy s pí učitelkami začínají vyrábět čarodějnici a doufáme, že se nám i
letos povede. Děti v tento den přichází převlečené za čaroděje a čarodějnice.
Zveme 27. 4. i ostatní čaroděje a čarodějnice - tedy
děti, které nenavštěvují MŠ na zapálení hranice a
rozloučení s čarodějnicí.
Upřesnění a podrobnosti budou předem zveřejněny.

Od 20.5. do 25.5. jedeme na ŠKOLU V PŘÍRODĚ
– do sportovního a rekreačního areálu Bret v
Prkenném Dole. Čeká nás mnoho her, bojovka,
skupinové práce a hlavně spousta legrace!
Některé děti mají již zkušenost z loňského roku.
Rekreační středisko se nám velice líbilo,
především u dětí vyhrála ptačí houpačka, na
kterou se moc těší.

Kamila Čadová

Chatky, v kterých budeme bydlet
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Jak se daří zahrádkářům ?
Zdá se, že dobře. Přílepský Klub zahrádkářů pod vedením pana Miloslava Tománka
překonal určitý útlum let minulých. Na březnové členské schůzi napočítal 86 členů, povedl
se mu třetí ročník plesu a s vervou plánuje akce na celý rok. Počátkem dubna pořádal
zdařilý zájezd na velikonoční trhy do Polska. Cíl letního zájezdu ještě není jasný, zato v září
to rozhodně bude Zahrada Čech v Litoměřicích. Tam prý se podle pana Tománka jezdívalo
kdysi ještě na nákladních autech a vždycky si tam zahrádkáři přišli na své. Před Vánocemi
to budou nejspíš tradiční Drážďany. Na své zájezdy zvou zahrádkáři i zájemce z řad
„nezahrádkářů“, a to za stejnou zlevněnou cenu.
„Nezahrádkaře“ zve Klub do svých řad nejen na zájezdy. Ukazuje se totiž, že lidé v Přílepech, i ti noví, dokáží na svých zahrádkách vypěstovat pozoruhodné věci. „ Přijďte mezi
nás a vystavujte spolu s námi“, vybízí pan Tománek nové spoluobčany. „Jsme takové
domácké společenství. Naše členky dokáží připravit báječné občerstvení. Napečou,
navaří… bude se vám mezi námi líbit.“
Letos na podzim se bude pravidelná výstava ovoce, zeleniny a květin konat nejspíš v
prostorách statku rodiny Kettnerů místo tradičního přísálí U Korychů. Nejlepší exponáty
jako obvykle obdrží putovní cenu někdejšího guru přílepských zahrádkářů Josefa Kabelky.
A že by zahrádkářství bylo jen koníčkem pro starší generaci? O tom nesvědčí současné
trendy, kdy každý chce mít na stole něco přímo ze zahrádky.
Eva Martínková

Miloslav Tománek, předseda Klubu zahrádkářů

10

Ohlédnutí za plesovou sezónou
Tak máme letošní plesovou sezónu za sebou. Definitivní tečku za večery, na kterých se
tančilo za doprovodu zvučných či méně zvučných kapel, udělal jarní obecní ples v pořadí už
pátý. Letošní plesová sezóna byla opravdu bohatá a každý si mohl vybrat. Myslivecký,
rybářský, zahrádkářský ples, tzv. „oprášený“ sportovní karneval, jehož pořadatelem byl
místní Sokol a zcela nový Ples DSO. Ten na svoji tradici ještě čeká. Dobrovolný svazek obcí
„Od Okoře k Vltavě“ sdružuje celkem sedm členských obcí a jedno město Libčice nad
Vltavou. Návštěvníci plesu byli z okolních obcí dovezeni a opět odvezeni autobusem, který
zdarma poskytl pan Havlíček, majitel firmy White Trans. Hudební těleso složené převážně
z učitelů LŠU Libčice nad Vltavou odvedlo vynikající práci a vyvrátilo pochyby mnohých, že
kapela, která nese v názvu jazz, nezahraje pořádně k tanci. O předtančení se postaraly
dámy z Úholiček a věru jim to velmi slušelo. Jarní obecní ples poctila svým vystoupením
dokonce skupina břišních tanečnic. Zpestřením večera bylo také sólo pro pana Jaroslava
Řepku, který v měsíci březnu oslavil 85. narozeniny. Přítomným dámám v kole se
nepodařilo pana Řepku „utancovat“ , protože oslavenec má za sebou mnoholetý pravidelný
trénink na parketě na téměř všech plesech, které se v obci pořádají.
Obecní jarní ples byl tedy tečkou za letošní plesovou sezónou. Těšíme se na další.

VČ
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Vzpomínky pamětníka ... tentokrát na školu
Když jsem já byl tenkrát kluk…
Když byl klukem pan Václav Vlk, psala se léta padesátá. Jak sám říká, když cituje
Gottovu písničku, možná ryby braly víc, v létě byl větší hic a v zimě čistší sníh ... Ale
přílepští školáci to tenkrát rozhodně jednodušší neměli. Jak že to tenkrát opravdu
vypadalo? To nám přiblíží následující vyprávění Václava Vlka.
V roce 1953, kdy mé kroky vedly do první třídy, nebylo v Přílepech po škole ani památky.
Kluci a holky se tu dělily na Přílepáky a Kamejčáky. Mezi těmito tábory se odehrával
nespočet zarputilých bitev, které převážně vyhrávali Kamejčáci, mezi které jsem patřil i já.
Noutonice, víska zaslíbená
Všichni jsme chodili do obecné školy do vedlejších Noutonic. Třída šestá až osmá se
nacházela až v hodně vzdálených Lysolajích. Malá víska Noutonice byla pro nás zajímavá,
byla tu spousta pozoruhodností, které jsme v Přílepech neměli. Kostel, velký les a v něm
potok, do kterého jsme chodili chytat raky. Blízko byl i hrad Okoř a u něho ohromný rybník,
kam se chodilo koupat široké okolí. To, co především imponovalo nám, klukům, bylo
nádraží. Parní vlak, to byl tedy zážitek! Podle něj se v Přílepech předpovídalo počasí.
Slyšeti jeho hekání bylo předzvěstí špatného počasí.
Na rozdíl od generací přede mnou patřím již mezi ty, které do Noutonic každé ráno vozil
autobus. Domů jen občas. Ale to nevadilo. Jaká dobrodružství se během cesty
odehrávala, to by bylo dlouhé vyprávění.
Z Lysolají po silnici
V Noutonické škole nás naučili číst, psát, počítat a mnoho dalších potřebných moudrostí.
Přesto byla aklimatizace v měšťanské škole v Lysolajích pro mnohé z nás zprvu obtížná.
Ale Lysolaje už tehdy byly téměř Prahou, a to bylo prostředí, které nám brzy dodalo
sebevědomí. I do této školy jsme jezdili autobusem, ale zpět jsme často šlapali pěšky. Po
silnici. Za hodinu jsme byli doma a mnoho aut jsme tenkrát nepotkali. Umíte se to dnes
představit?
Brigády za pivo a párek
V tomto období již probíhala v
Přílepech výstavba nové školy. Ve
skutečnosti to byla brigádnická
úprava budovy, kde dosud sídlila
kancelář národního výboru, kina a
ještě před tím hotelu. Tento
způsob stavění je asi pro dnešní
generaci těžko představitelný.
Pracovalo se o sobotních odpoledních ( v sobotu dopoledne se
chodilo do práce) a o nedělích.
Odměnou za vykonanou práci
Konečně máme v Přílepech školu - září 1961
byl párek a pivo, případně zlatý
či stříbrný odznak, to podle počtu odpracovaných hodin. Prý se touto aktivitou dal vylepšit i kádrový posudek.
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Konečně doma!
V lednu 1961 bylo uvedeno do provozu
přízemí a první patro rekonstruované budovy
a do lavic tříd (šesté až osmé) usedli první
žáci. Po letech kočovného života to byl
zázrak. Cesta do školy trvala deset minut.
Najednou bylo volného času na rozdávání.
První týdny vyučování byly zpestřeny tím, že
se dokončovalo druhé poschodí, a tak se ve
třídě občas objevil pan ředitel a odvolal z
vyučování několik urostlých osmáků na
stěhování dlaždiček nebo jiného stavebního
materiálu. Rádi jsme se ulili.
Prvního září 1961 měly Velké Přílepy svoji
první kompletní školu i s povinnou devátou
třídou. Bylo to dílo, na které byly přílepští
obyvatelé v té době hodně pyšní.

Z přílepského školáka je dnes starosta Turska Václav Vlk

Rok co rok se s bývalými spolužáky scházíme. A vzpomínáme. Rád jsem se dnes
o vzpomínky podělil i s čtenáři Přílepského zpravodaje.
S Václavem Vlkem připravila

Eva Martínková

Zdraví máme jen jedno, aneb jak si ho chránit.
Přednáška s besedou v místní knihovně byla tentokrát
velmi zajímavá. Vedl ji Tomáš Brož, mladý bioautor a
poradce v oblasti orthomolelekulární mediciny. Žádný
šarlatán, ale zkušený muž, který spolupracuje s lékaři a v
alternativní medicíně nevidí spásu, nýbrž doplněk léčby
klasické. Na lidské tělo pohlíží jako na celek, kde vše
souvisí se vším. Jestlipak víte, že když vás bolí kolena,
může být důvod v ledvinách? Nebo že se podrážděný
žlučník promítne do bolesti lokte? I paní starostka se
divila, když jí ztuhlost krční páteře odstraňoval pan Brož
razantním cvikem s prsty u nohou. Kdo se tentokrát
nedostavil, tomu dáme alespoň radu, jak nejlépe pročistit
organizmus – denně 2 litry vody z kohoutku a dva
vymačkané citrony k tomu.
Eva Martínková

Cenník inzerce v Prílepském
zpravodaji :
ˇ
Stránka vnitrní
ˇ ˇcernobílá
celá 600,- Kc
ˇ
½ 400,- Kcˇ
1/4 250,- Kcˇ

Stránka vnitrní
ˇ barevná
celá 1.000,- Kcˇ
½ 700,- Kc
ˇ
1/4 450,- Kcˇ
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( Cena bez DPH )
Stránka zadní barevná
celá 1.200,- Kc
ˇ

Aprílové kočárkování
Pěknou zábavu pro mladé rodiny vymyslela
Marika Burianová!
Na Aprílovém
kočárkování se jich v neděli odpoledne
sešly desítky.
Na uzavřené silnici do
Úholiček se závodilo v tzv. sportovní chůzi s
kočárky. Maminky, tatínkové i rodičovské
páry.
Jmenujme alespoň
vítěze
jednotlivých kategorií: Marie Válková s
Toníčkem, Jiří Čížek s Lucinkou a manželé
Handlovi. Fyzickou zdatnost a smysl pro
humor prokázali ovšem všichni závodníci.
Na své si přišly i děti kočárkům odrostlé,
které na břehu rybníka soutěžily v
rozmanitých disciplínách. Opravdu hezké
odpoledne.
Marice s organizováním pomáhaly mateřské
školky Veselý domeček a Bubbles. Ceny
dodali místní sponzoři – Cukrárna u Tomáše,
obchod paní Kettnerové, manželé Kapsovi,
a také obec.
Komu se sportování s kočárky zalíbilo,
může se každé úterý v 9.30 na fotbalovém
hřišti věnovat
pod vedením Mariky
Burianové nové disciplíně - strolleringu.

Eva Martínková
Více ve Fotogalerii na www. velke-prilepy.cz

Blešák na statku
Budete doma dělat velký jarní úklid sklepa, skříní či celé domácnosti? Máte doma množství
nepotřebných „důležitostí” a nevíte co s nimi? Přijďte 21. dubna prodat nebo koupit
krásné poklady na blešák na statku Velké Přílepy, Roztocká 134 (u parčíku za bytovkami).
Vlastní stůl výhodou, rezervace nutná v potravinách Eso, Pražská 263 za registrační
poplatek 50,- Kč. Co můžete prodávat? Veškeré oblečení, sportovní vybavení, knihy,
obrazy, nádobí, nábytek, šperky, elektroniku, prostě cokoli vás napadne...
Těšíme se na prodejce s krásným zbožím i na všechny dychtivé kupující.
(k - h -. l - k)
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Nevšední procházky s kočárkem
Pro většinu maminek je velmi obtížné se po porodu vrátit ke své dřívější kondici. Je
to dáno tím, že vypadnou z formy a při celodenních starostech o miminko jsou
maminky večer rády, když mají chvilku klid samy pro sebe. Pro všechny aktivní
maminky i tatínky se ale právě otevírají nové možnosti s názvem Strollering®.

Strollering® má dvě základní podoby podle ročních období. Od jara do podzimu jde
o venkovní (outdoor) aktivitu, která Vás rychle vrátí do dřívější kondice a navíc
budete trávit čas se svým děťátkem. Když už jezdíte venku s kočárkem, proč tento
čas nevyužít pro sebe? Mohou se zapojit i Vaše ratolesti na odrážedle, pěšky i na
kole. S kočárkem můžete vyrazit na dynamickou procházku, můžete s ním i běhat.
In-line strollering® je velmi populární varianta cvičení, kdy maminka vyrazí s
kočárkem na bruslích, další možností je tanec s kočárkem - dance strollering®.
V zimních měsících se strollering® přesouvá do vnitřních prostor (indoor) a kočárky
vystřídají pěnové podložky, dětské deky nebo korbičky pro nejmenší miminka.
Intenzita cvičení je stejně dynamická a zapojení dětiček zůstává také nezměněné.
Hodina strolleringu® je vedena vždy profesionální lektorkou, která vám vysvětlí
zásady správného a bezpečného cvičení. Díky strolleringu® protáhnete a posílíte
všechny problematické partie, budete fit a vaše děti se budou jistě skvěle bavit.
Budete se vracet domů s pocitem účelně stráveného času a dobrého pocitu, že jste
udělala něco dobrého pro Vás i Vaši ratolest.
Využijte čas určený k procházkách s kočárkem aktivně, získejte zpátky svou
kondici a buďte fit. Se strolleringem® toho dosáhnete brzy, šetrně a zábavně.
Vyzkoušejte tento nový způsob cvičení, seznamte se s dalšími aktivními
maminkami a jejich dětmi, uvidíte, že i vaše potomky to bude bavit a budou
potom i sami rádi sportovat.
Pravidlené lekce Indoor Strolleringu probíhají každé úterý od 13:00 do 14:00 h.
v přísálí TJ Sokol v Roztokách ( rezervace nutná ) a nově i každé úterý v 9.30 h.
na fotbalovém hřišti ve Velkých Přílepech.
Více informací na: www.strollering.cz

Marika Burianová
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Společenská kronika
Jarmila Kantová

Paní
oslavila 25. února
osmdesátiny. Tento věk byste jí však hádali jen stěží. Bude
to asi tím, že je neustále v pohybu, bez práce nevydrží. Stále
ještě jezdí svým starším Fiatem, a to i přesto, že před lety tak
tak přežila těžkou dopravní nehodu. Tři týdny byla v kómatu
a ochrnutá na polovinu těla. Všechno ale zvládla. Ještě pak
jako důchodkyně léta pracovala v horoměřické pekárně.
Dnes vzorně udržuje zahradu a krásně plete i háčkuje. Je
stále štíhlá. Chcete recept? Po obědě kafíčko a pak už jen
brzká večeře v 16 hodin.
Do Velkých Přílep se paní Kantová přivdala z Moravy v roce
1957. Začátky nebyly lehké. Bydleli v malém domku
manželových rodičů, voda se nosila ze studny. Potom si
koupili pozemek a sami dva, bez pomoci jediného zedníka,
postavili velký dům. Manžel bohužel před 10 lety zemřel, byl
to šikovný elektromechanik a dobrý tanečník. Paní Kantová bydlí v přízemí jejich domu,
patro obývá syn s rodinou. Ráda se dívá na detektivky, a protože v mládí hrála ochotnické
divadlo, láska k inscenacím jí zůstala. I po více než půl století života v Čechách nedá
dopustit na Moraváky. Zdají se jí srdečnější. Ale v Přílepech si zvykla, žije tu ráda. A na svou
oblíbenou Moravu každým rokem zajede na návštěvu.
Kulaté výročí oslavila se synem, snachou, třemi vnučkami, jednou pravnučkou a příbuznými z Moravy. Teď se těší na další dvě pravnoučátka, která jsou na cestě.

Růžena Dvořáková

Devadesáté narozeniny oslavila 14. března paní
. Do Velkých
Přílep se přistěhovala před 25 lety z Úholiček. Přišla za synem, který zde koupil pozemek a
vlastnoručně postavil dům. Jak syn vzpomíná, i maminka při stavbě domu pomáhala, jak
prací, tak psychickou podporou. Však si ji také synova rodina váží a vzorně se o ni stará.
Paní Dvořáková pracovala celý život v zemědělství, v živočišné
výrobě, a uměla se dobře ohánět lopatou i vidlemi. Ještě před
pár lety odklízela sníh. V pokročilém věku pak pracovala
ve výdejně obědů ve zdejším Zemědělském družstvu. Těší se
dobrému zdraví, jen ta kolena už pobolívají. V synově domě
má paní Růžena samostatnou garsonku, sama si vaří,
nejraději docela obyčejná jídla.
„S důchodem vyjdu, nejsem náročná, mám všechno pohodlí,
mám pohodový život,“ pochvaluje si. Ráda čte a dohání, na co
nebyl čas v mladším věku, kdy chodila spát se slepicemi,
protože v půl čtvrté už musela být v kravínu. Čte historické
romány, u televize se rozčiluje nad špatnými zprávami,
z kterých pak má špatné spaní. Ráda si také popovídá se
sousedkami. Neměla to v životě lehké, musela se vyrovnat
se ztrátou jednoho ze svých tří dětí a před více než čtyřiceti lety pochovala manžela.
Devadesátiny ji zastihují ve skvělé psychické i fyzické formě. Oslavují je s ní obě děti
s rodinami, tři vnoučata, a zatím pět pravnoučat. Rodina překvapila babičku dokonce
ohňostrojem !
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Jaroslav Ř epka

Pan
pětaosmdesátníkem. Kdo by neznal vitálního šedovlasého
muže, neúnavného tanečníka, báječného společníka a spolehlivého šiřitele dobré nálady,
který 20. března oslavil kulatiny. Čtyřicet let působil pan Řepka v Orchestru Národního
divadla, kde hrál první hoboj. Dodnes vyučuje na jedné z pražských hudebních škol. Však
také právě jemu byl věnován v květnu minulého roku pořad Radiodárek, natáčený v sále
Restaurace U Korychů a vysílaný na vlnách Českého rozhlasu 2.
Pan Řepka se narodil ve vísce Harty, která byla v 50.
letech minulého století srovnána se zemí. Na jejím místě
stojí Letiště Mošnov. Dlouho pak hledal ztracenou vesnici,
až ji před více než třiceti lety našli s manželkou ve Velkých
Přílepech.Teď už pan Řepka hospodaří v malém domku
sám. Před dvěma lety ovdověl. Dcery na něho
nezapomínají. Přijedou, navaří, poklidí. Pan Řepka je i
úspěšný chovatel. Jeho králíci – modří vídeňští – sbírají
na výstavách medaili za medailí. Na Praze - západ jsou
téměř bez konkurence, což potvrdila i čestná cena
z okresní soutěže v Hostivici. Na jaře se chystá obnovit
chov slepic. Narozeniny s panem Řepkou oslaví nejen
rodina (dvě dcery, čtyři vnoučata a čtyři pravnoučata), ale i
kamarádi, s nimiž se pravidelně schází k debatám ve
výčepu Restaurace U Korychů. A samozřejmě i věrný
chlupatý psík Angee.

Eva Heřmanová

Paní
oslaví osmdesáté narozeniny 13. dubna. Nezapře v sobě
bývalou kantorku. Zastihli jsme jí u počítače, na němž si chystala hodiny výuky. Připravuje
totiž žáčky na přijímací zkoušky, nejčastěji na osmiletá gymnázia. Ráda vyučuje i češtinu
pro cizince. Pochází z Dobrušky, ale s manželem učili i na Ostravsku a na Domažlicku.
V Dobrušce pak po léta ředitelovala. Brzy ovdověla, takže starost o dva syny, dvojčata,
zůstala na ní. Oba vystudovali matematicko fyzikální fakultu UK a vedou si v oboru i v životě
velmi dobře. Jeden z nich se po pětiletém pracovním pobytu v USA rozhodl pro dům poblíž
Prahy. Vybrali si s manželkou Velké Přílepy a nelitují. Paní
Heřmanová se před osmi lety přistěhovala za nimi. V přízemí
domu má malý útulný byt. Zpočátku si nebyla jistá, šla
do neznáma, ale Přílepy si ji brzy získaly. Z oken má pěkný
rozhled do okolí, čistý vzduch, zahradu a dobré sousedy. Ráda
chodí na kus řeči do místní knihovny a za kulturou do Prahy je
to kousek. Je vyrovnaná, spokojená, pochvaluje si klid
zralého věku. Operovaná kolena pobolívají, ale nechce se
tomu podávat. Snaží se plavat a hodně chodit. Velkou radost jí
dělají i čtyři hodná a chytrá vnoučata. Trápí jí vůbec něco? Prý
jen ta prašná cesta v jejich ulici Pod Lomem - v létě bláto,
v zimě klouzačka, a ona by tak ráda víc chodila.

Všem jubilantům gratulujeme!
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Z historie obce v letech 1901 - 1912
V té době spojené obce s názvem Kamýk – Velké Přílepy se 710 obyvateli 99 domy –
z toho v Kamýku 434 obyvatel, 58 domů a ve Velkých Přílepech 276 obyvatel a 41 domů.
Pro řízení obecních záležitostí byl volen obecní výbor a z něho obecní zastupitelstvo v čele se
starostou. Ve funkci starosty obyčejně sedláci, větší rolníci a v představenstvu většinou
živnostníci, hostinský, švec, krejčí, truhlář. Někdy si říkali – výboři.
Ze zápisů protokolů jednacích z let 1901 – 1912, tedy před 100 lety se můžeme dočíst, jaké
problémy řešili, jak hospodařili a jak pečovali o své občany.
Často schvalovali žádosti o udělení práva domovského k obci. Některým žádostem
nevyhověli s tím, že občan nevyhovuje zákonu ze dne 5. prosince 1886, čís. 222, nebo že by
mohl zůstat obci na starost – např. v roce 1902 v srpnu přijato bylo 19 příslušníků do svazku
domovského obou obcí, a 15 žádostí bylo zamítnuto.
Potřebným se přidělovala pomoc z chudinské obec. Pokladny, neb na útraty obce i umístění v
okresním chudobinci na Smíchově. Podpory vyplácí ve výši 24,- K nebo 48,- K, nebo např.
12,- K s tím, že: „bude vyplacena pouze v zimních měsících, poněvadž v létě spíše sobě
živobytí opatří a v zimních měsících aspoň na potřebné palivo by výpomoc měl“. Nebo žádosti
o podporu se nevyhovělo pro žadatelovo mládí, nebo s odůvodněním, že obec je přetížena
starými práce neschopnými lidmi, dále sirotky a polosirotky.
Pečlivě se dbalo o příjem do obecní pokladny. Například obecní pole se pronajímalo za 11,- K
na rok. Obecní pastviny se pronajímaly rozdělené na díly. Při čištění „Ouválku“ v Přílepech se
vyvežené bahno prodalo.
ź
ź
ź
ź
ź

Prodávala se tráva na obecních pastvinách veřejnou dražbou
Též klest z ořezu obecních vrb prodán byl dražbou
Poplatky za povolení zábav ve výši 6,- K
Poplatky uživatelům obecních pozemků, např. na hnoje a komposty
Za jeden povoz obecní hlíny ve výši 60 haléřů

Mezi starosti patřila i péče o obecní cesty a silnice. Žadatelům o opravy cest kolem domů bylo
doporučováno: „aby svými povozy zdarma obstarali dovoz materiálu, neboť by částka určená
na údržby při placení povozů nestačila a aby žadatelé jednotlivě pracovní silou k úpravě sami
přispěli“
K ochraně obyvatel a jejich majetku zaměstnávali obecní strážníky, ponocného, polní hlídače.
Ze zápisů je zřejmé, že velmi často problémy strážníků se musela obecní rada zabývat.
Jeden zápis z roku 1911 se týkal možnosti postavení 2. třídní školy ve V. Přílepech – výbor sice
projevil souhlas, ovšem: „vzhledem ke špatným poměrům finančním prozatím o zemskou
subvenci obec žádati nemůže, však ponechává si právo po čase, kdy zemské finance
zlepšeny budou o zemskou subvenci na školu tuto žádati“ – tolik zápis. Na školu pak v obci
čekali až do roku 1961!
Zajímavý zápis je v protokole ze dne 23. 4. 1910 – je to žádost strany soc. demokratické za
propůjčení návsi v Kamýku na den 1. května ku pořádání tábora lidu – k této žádosti se výbor
usnáší: „by jednatelům bylo místo pro tábor lidu propůjčeno, avšak se zahradou p. Kaliny pod
skálou, a to proto, že na návsi jest velká frekvence a mohlo přijít snadno k nějakému neštěstí“.
Asi splašení koně. Tak nás určitě napadá, co by asi tehdejší výboři říkali dnešní frekvenci v
obci, těm koňským silám pod kapotami aut.
Jistě bylo více problémů, které tenkrát obecní zastupitelé museli řešit. Vidíme, že podobné
problémy řeší i dnešní vedení obce.
Několik příkladů ze zápisů obecního protokolu z let 1901 – 1912

/ O A kniha č. 4 / vybrala

H. Malá
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BABINEC
Pletly krásné papírové košíky, pačvorkovaly velikonoční kraslice, chystají se na
malování hedvábí, drátkování... O kom je řeč? O ženách a dívkách, které se začaly v
prosinci minulého roku pod vedením Líby Smidžárové a Jarky Horákové scházet v
zasedací síni Obecního úřadu na sezení zvaném Babinec. Večery jsou to tvořivé a
připomínají večerní draní peří v minulém století. Při povídání prstíky pracují a pro
odpočinek ducha je to pohlazeníčko. Nakonec si vždy odnesou krásnou vlastnoručně
vyrobenou drobnost.
Prostě prima nápad a hlavně se všechny těší na nově vznikající klubové prostory
nad Restaurací U Korychů.

Gratulujeme a držíme palce !
Taneční studio D4U Velké Přílepy založila tanečnice a choreografka Ing. Lucie Bláhová
(několikanásobná mistryně Prahy, Čech a republiky a 1. vicemistryně Evropy a světa
roku 2009) před čtyřmi roky s 15-ti tanečníky. Díky dobré pověsti jich dnes tančí 65 a
zájem stále roste. Hodiny navštěvují kluci i holky: mini děti od 3-5 let, děti 6-11 let a
junioři do 17 let. Od příštího školního roku možná vznikne i kategorie dospělí. Letošní
junioři již jezdí na soutěže. S choreografií „Černobílý film“ získali krásné 4. místo na
Mistrovství Prahy v soutěži Taneční skupina roku 2012 v kategorii „Freestyle
choreografie“. Nyní jdou bojovat na Mistrovství Čech a možná, když se podaří i dál.
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VČELÍ
MED
přímo od včelaře

PROřEZÁVÁNÍ
TRÁVNÍKů
( vertikutace )
2

Cena od 4,- Kč/m

Zapůjčení vertikutátoru

100,- až 110,- Kč/kg

tel.: 777 244 692

Tel.: 220 911 665

www.treemaster.cz

(vhodné předem zavolat )

Vidimova 607
Roztoky u Prahy

_

Zdravotní cvičení
SM - Systém

Základní manikúra ................................. 100,- Kč
o

P-Shine ..................................................... 150,- Kč
(japonská technologie - výživa a vyleštení
ˇ nehtu)
o

ˇ
v kadernickém
studiu Matrix

(úprava tvaru a délky nehtu, zatlačení a odstranení
ˇ kužičky)
o

Hezké nehty

Parafínový zábal ....................................... 100,- Kč
Základní manikúra a parafínový zábal ... 170,- Kč

Kolínková Barbora
tel.: 737 108 517

Malování klasické .................................... 50,- Kč
Malování francouzské .............................. 70,- Kč

Werichova 987
252 64 Velké Prílepy
ˇ

Gellak na prírodní
nehty ......................... 180,- Kč
ˇ
o

Dále nabízíme ruzné druhy slavnostního zdobení
(razítkování, kamínky, ruční malování)
Gelová modeláž
kompletní ............................................ 490,- Kč
ˇ bez francie ............................ 250,- Kč
doplnení
ˇ francie (bílá i barevná) ........ 290,- Kč
doplnení
nový nehet ........................................... 40,- Kč

Prodej kosmetiky na
23 ruce

Provozní doba dle dohody

Hory s tenisovou školou
Tenisová škola Václavek & Vopravil, která působí i ve Velkých Přílepech, nabízí kromě
klasických tenisových tréninků pro děti i dospělé nejrůznější nadstavbové akce, se kterými
máme více než desetiletou zkušenost.
20. - 22. ledna a následně 9. – 11. března jsme vyrazili na víkendovou lyžovačku do
příjemné vísky Poniklá v podkrkonoší. Dvacet tři, resp. 10 dětí ve věku od 4 do 12 let a
několik rodičů si užilo lyžování ve Ski areálu Homole i krásné ubytování v penzionu
Krakonošovo zátiší, kde se o nás výborně postarali a děti si vyzkoušely i večerní relax v
sauně a spoustu dalších her. Pod vedením čtyř zkušených instruktorů jsme pilovali lyžařské
dovednosti a před sobotní večeří nechyběla ani pravá sněhová bitva a další zimní
radovánky. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těšíme se i na Vás i příště.
Letos pro Vás máme připraveno i mnoho dalších akcí. O nich i o možnostech trénování
v blízkosti Vašeho bydliště se více dozvíte na www.tenis-skola.cz.

Jan Š rámek
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Jarní úklid
Nedělní odpoledne v lesíku pod Hajnicí. Je časné
předjaří, sluníčko slibně svítí. Po stráních kopce
běhají postavy s černými pytli, které se rychle
zaplňují odpadky. Petlahve, sklo, kartony, krabičky
od cigaret, zátky a kdoví co ještě. Rodina Flohrova
se tak jako každé rok vydala na jarní úklid
veřejného prostranství v blízkosti svého domu. Je
to prý samozřejmost, říkají Flohrovi a nechtějí
publicitu. Že prý to dělají i jiní. Někteří ano, jiní ne.
Kdyby těch, kteří dohlédnou dál než na vlastní
zahrádku, bylo víc, obec by prokoukla.

em

Výstava U Korychů

Mnozí obyvatelé Velkých Přílep jistě zaregistrovali znovuotevření zrekonstruované
restaurace U Korychů. V nekuřáckém salonku získala obec malý výstavní prostor. Obrazy
s motivy zdejší krajiny a venkovských zákoutí jako první vystavuje malíř Jiří Šrajer.
V příjemném prostředí zde nyní mohou posedět i rodiče s dětmi.
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JFK Velké Přílepy
pořádá

NÁBOR FOTBALISTŮ
do kategorie STARŠÍCH ŽÁKU r. 1997, 1998
do kategorie MLADŠÍCH ŽÁKŮ r. 1999, 2000, 2001,
do kategorie STARŠÍ PŘÍPRAVKY r. 2001, 2002, 2003
do kategorie MLADŠÍ PŘÍPRAVKY r. 2003, 2004, 2005

Bližší informace získáte na fotbalovém hřišti v době tréninku
v úterý nebo ve čtvrtek od 17:30 hod. do 18.30 hod.
Informace o fotbalovém klubu na: www.jfkvelkeprilepy.cz
e - mail: jfk.velke.prilepy@seznam.cz Tel.: 731 515 461

V pátek 20. dubna v 19:30 hod. Vás zveme na další z večerů
v knihovně. Budeme si povídat se spisovatelkou Zdeňkou Ortovou
a poslouchat písně Judity Čeřovské.

21. dubna

TRAVESTI SHOW od 19:30 hod.
DISKOTÉKA od 20:30 hod.
Srdečně zvou pořadatelé

28. dubna od 19:30 hod. se na sále Restaurace U Korychů
představí divadelní spolek TYL Rakovník s představením SATURNIN

.............................................
Předprodej vstupenek od 16.4. na podatelně OÚ Velké Přílepy.

ˇ
KINO VELKÉ PRÍLEPY
uvede v pátek 27. 4. 2012:

v 15:00 a 17:00 hod.

KOCOUR v botách
Dobrodružství kocoura, Shrekova kamaráda.

v 19:30 hod.

Králova řeč
Jak naučit krále pořádně mluvit, když se blíží válka?

Rezervace - osobně či telefonicky na podatelně OÚ, tel.: 220 930 535, nebo elektronicky
na www.film-video.cz/velkeprilepy. Při nevyzvednutí lístků do 15 minut před
představením na pokladně kina se rezervace ruší a lístky budou prodány.

.............................................
POZOR !!

Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 12.5.2012.
Sledujte vývěsky a www stránky obce.

Datum vydání: 12.4.2012
Příspěvky: zpravodaj@velke-prilepy.cz
Realizace: www.gajastudio.cz

, Náklad: 1.200 ks
Datum uzávěrky: 6.4.2012
Foto: E. Martínková, G. Kubová, V. Čermáková
Tisk: FALON, www.falon.cz

Sky O O O O O
Cosmetic

Jana Kochová
Diplom - Kosmetička
Dvořákova 476
Velké Přílepy

O
O
O
O
O
O
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O
O

klasické ošetření pleti
luxusní ošetření SOTHYS
ošetření pleti pro muže
permanentní makeup
galvanic spa - ošetření proti vráskám
manikúra
chemický peeling
depilace horkým voskem
poradenství ve vizážistice
doplňková ošetření

NOVINKA - Prodlužování řas
Toužíte po krásných,hustých řasách,které budou zároveň vypadat přirozeně?
Prodlužování řas metodou americké firmy JB COSMETICS vám toto přání splní…..
NOVINKA
O
O
O
O
O

-

Mezoterapie

Podstata této metody spočívá v nanesení účinné látky
kyseliny hyalurinové na pokožku. Poté se peercing-rollerovým
válcem zapracovává aktivní látka do pleti a současně působí
jako specifická masáž podporující tvorbu kolagenu.

Objednávky na tel.: 602 934 169

