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Velkolepé soutěžní dopoledne uspořádala 15. června obec ve spolupráci
s OS Velké Přílepy a Neposednou pastelkou. Účastnil se ho rekordní počet více než dvou
set dětí. Děkujeme všem sponzorům!

Smetáčkovci nasadili laťku
Byl to 24. duben, den, kdy jsme poprvé rozsvítili reflektory na jevišti nového kulturního centra a do sedadel začali usedat první diváci. Nejenže jsme získali hezké prostory pro pořádání kulturních akcí, ale navíc
jsme měli to štěstí přivítat na slavnostním večeru orchestr zvučného jména Traditional Jazz Studio Pavla
Smetáčka. Všichni včetně muzikantů jsme se výborně bavili a Smetáčkovci svým skvělým tradičním jazzem
nasadili vysoko laťku. Přejme si hodně podobných akcí.
vče

Vážení spoluobčané,
v dubnu jsme v obci slavnostně otevřeli Centrum volnočasových aktivit. Vzniklo rekonstrukcí bývalého kina, které už několik let nepromítalo. Vzkřísit návštěvnost kina se
sice nedávno podařilo, ale prostory byly zastaralé, nevyhovující, chybělo hygienické
zázemí, odvětrávání, budova celkově chátrala. Malé jeviště před plátnem dalo před
několika lety vzniknout myšlence všestranného využití sálu. Obec několikrát žádala za
tímto účelem o dotace a nakonec v roce 2011 byla vyslyšena. Rekonstrukci podpořila
čtyřmilionová dotace z Evropské unie a v dubnu loňského roku se začalo bourat. Bylo za
pět minut dvanáct. Odkrytí dosud uzavřených stropních konstrukcí nás přesvědčilo, že
pokud bychom budovu ponechali svému osudu a nenasytným houbám, spadla by nám
zanedlouho doslova na hlavu. Rekonstrukce staré v podstatě historické budovy přináší
samozřejmě mnoho nečekaných překážek. Stavba musela být dokonce i zastavena. Do
roka a do dne však z původního hostince a pošty, pamatující ještě 19. století, vzniklo
kulturní centrum. Celkové náklady dosáhly šesti milionů korun. V prvním poschodí je
moderní sál a jeviště s plátnem, dále klub a nové sociální zařízení. Prostory jsou díky
plošině pro vozíčkáře bezbariérové a v hledišti jsou pro invalidní návštěvníky centra
vyčleněna dvě místa.
A není od věci, že partnery projektu se staly základní a mateřská škola společně se ZUŠ
Libčice nad Vltavou. Výuka dramatického oboru, recitační i pěvecké soutěže, školní koncerty, promítání filmů, divadelní představení, besedy, to vše se bude odehrávat na jevišti
i v hledišti nového centra. Samozřejmě ve večerních hodinách bude kulturní centrum k dispozici nám dospělým.

Věra Čermáková, starostka obce

Povodeň 2013
I my jsme pomáhali
Naše obec díky výhodné poloze zůstala červnových povodní ušetřena. Obecní úřad vyzval
hned 4. 6. občany k humanitární povodňové sbírce úklidových prostředků, které pak byly
dopravovány do Kralup, Dolan a do střediska Červeného kříže na Kladně. Jednalo se zejména o balenou vodu, kolečka, smetáky, hadry, vědra, Savo a další desinfekční prostředky,
gumové rukavice, holínky, krémy apod. Občané přinášeli tyto věci na obecní úřad. Obec
přispěla do sbírky nákupem úklidových prostředků za 5000,- Kč a obstarala jejich dovoz na
smluvená místa.
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Přílepská škola se rozrostla
Co dělat, když třídy nestačí pojmout nával školou povinných ratolestí?
Nerudovská otázka Kam s nimi byla ve Velkých Přílepech o to
naléhavější, že jsou spádovou oblastí pro děti z okolních vesnic.
Dnes se ukázalo, že to obec zvládla opravdu „na jedničku“.
Předškoláci dorůstali, bylo třeba rychle jednat. Na stavbu nové
školy nebyly prostředky. Naštěstí měla historická budova školy, přestavěná v 60. letech z bývalého hotelu, rozsáhlý půdní prostor. Necelé dva roky od prvního nápadu, 14. května 2013, mohla starostka
obce Věra Čermáková přivítat hosty na slavnostním otevření nástavby školní budovy. S humorem sobě vlastním jim vysvětlila, jak na to:
„Když se namíchá trocha fantazie, dobrý projekt, touha dotáhnout věc do konce, finanční injekce z programu FROM, rok usilovné práce stavební firmy a to i o víkendech, ke směsi se přidají
vrásky stavebního dozoru a některých pracovníků obecního úřadu, dílo se podaří. To vše za 14,5 milionů korun s dotací 9,5 milionu. Nikdo by nepoznal, že tam, kde dnes voní novotou tři nové
plnohodnotné učebny, sborovna, sociální zařízení a speciální počítačová učebna, se ještě před rokem povaloval prach, starý rozbitý nábytek a společně s větrem se půdou proháněli holubi, které
rušila jen zatékající voda při deštích.“

Pohled z okna nových tříd bude jistě přitahovat
pozornost žáčků

Tady se ještě před rokem
proháněli holubi

Na slavnostní otevření se dostavili i starostové
okolních obcí, kteří Přílepům školu upřímně záviděli

Ředitelka školy Zdeňka Hloušková ocenila i to, že práce na nástavbě probíhaly odděleně
od prostor školy a vyučování téměř nenarušovaly.
Spát na vavřínech se však nebude. Přede dveřmi jsou další etapy výstavby: centrální
šatna a rekonstrukce starého sociálního zařízení v ostatních nadzemních podlažích.
Ve Velkých Přílepech dnes žije více než 3000 obyvatel, tedy čtyřnásobek počtu z devadesátých let. Kapacita školy, kterou v současnosti navštěvuje 220 žáků, se zvýší téměř na tři
stovky. A to už by mělo pokrýt i populační boom minulého desetiletí.

Eva Martínková
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Voda a kanalizace v obci
Vážení spoluobčané,
voda se na nás valila v minulých dnech ze všech stran, u nás, naštěstí, především z médií.
Přestože ji tak mají mnozí nad hlavu, dovolte mi (takřka po roce) seznámit Vás s aktuálním stavem projektů týkajících se vodovodu a kanalizace v naší obci.

Rozšíření ČOV a získání dotace
Loni v srpnu jsme podali žádost o dotaci na rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření čistírny
odpadních vod (ČOV) a navýšení kapacity souvisejícího kanalizačního přivaděče v úseku
Roztocká ulice – ČOV. Finančně celá akce přesahuje několikanásobně (zhruba 7x) náš roční
investiční rozpočet a bez dotační podpory by bylo jen velmi obtížné řešit ji v krátkém čase.
Situace s přetížením se rok od roku zhoršuje, a tak je stav ČOV delší dobu hodnocen jako
velmi komplikovaný až havarijní. Dlouhodobé problémy naší ČOV narušují i vztahy s obcí
Úholičky, kterou proteče vše, co naše ČOV nezvládne řádně vyčistit.
Dotaci jsme podali na Státní fond životního prostředí (SFŽP) do Operačního programu
životního prostředí (OPŽP) a prošli všemi úskalími a požadavky na další a další doplňování
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a aktualizaci žádosti. Na začátku června tohoto roku jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí
podpory našemu projektu, tedy o poskytnutí dotace. Jasný termín dokončení se tím stává
realitou a to po více než deseti měsících od podání žádosti a mnoha letech nelehkých příprav a povolování (projekt se začal připravovat již v roce 2007).
Smlouva na dotaci by měla být uzavřena na začátku podzimu, poté, co doložíme smlouvy se všemi dodavateli a jasně se tak stanoví konečná cena projektu.
Na začátku roku jsme zadali zpracování realizační dokumentace, na které se nyní intenzivně
pracuje. Právě dokončujeme výběr technického dozoru a dozoru bezpečnosti práce na stavbě
a připravujeme výběr hlavního dodavatele stavby, který by měl být znám v září. Vše jde podle
plánu aktualizovaného na začátku tohoto roku, a tak doufáme v zahájení stavby na přelomu
října a listopadu. Vše by pak mělo být hotovo do prosince 2014. Poté poběží zkušební provoz.
Předpokládané náklady akce jsou takřka 51,4 mil. Kč, z toho je cca 10 mil. Kč daň z přidané hodnoty, která nám bude vrácena (u VaK jsme přihlášeni jako její plátci). Dotace by
měla být ve výši takřka 29,1 mil. Kč. Podíl obce (s rezervou) by neměl překročit 13, 5 mil.
Kč. Čistírna by se měla z kapacity 2500 obyvatel rozšířit na 5500 obyvatel a technologie
by měla být obnovena. Kanalizační přivaděč by měl mít po výměně dostatečně rozšířený
profil od Roztocké ulice v celé délce, nyní se směrem k ČOV potrubí zužuje. Kapacita ČOV je
stanovena s ohledem na aktuální potřeby naší obce a obce Úholičky.

Nový přivaděč vody
Nový přivaděč vody postoupil do fáze zajišťování vyjádření a stanovisek nezbytných pro
územní řízení (ÚŘ). Po takřka dva a půl roce vyjednávání s majiteli pozemků a hledání
průchodné trasy, se podařilo až u třetí varianty získat souhlasy všech dotčených majitelů
pozemků. Délka trasy i odhad nákladů jsou sice oproti prvotnímu předpokladu o třetinu
větší, ale jsme rádi, že se tuto klíčovou záležitost podařilo vůbec dokončit. Mnoho záměrů
liniových staveb po cizích pozemcích tuto fázi nepřekoná.
Je tedy připraven projekt pro ÚŘ u dohodnuté trasy a zanedlouho bude podána žádost
o ÚŘ. Dalším krokem bude příprava projektu pro stavební povolení a jeho získání. Mezitím
bychom rádi dokončili jednání s partnery projektu, obcemi Úholičky a Statenice, o zajištění
stavby a provozu nového přivaděče, aby vše mohlo plynule pokračovat k realizaci. Odhad
nákladů projektu je nyní zhruba 13 mil. Kč, náš podíl je 46 %.

Poslední opatření na vodojemu a havárie přivaděče
V neděli 28. dubna 2013 postihla závažná havárie hlavní vodovodní přivaděč z Prahy-Suchdola do Roztok u Prahy. Naštěstí se podařilo opravu dokončit ještě večer téhož dne, a tak
dopady na zásobování vodou byly u nás minimální (tlaková čerpadla vypnula až pozdě
večer a zhruba na hodinu). Bylo to ale velmi „těsné“. Zúročila se poslední vylepšení na
vodojemu realizovaná loni na podzim. Nahrazení mechanických klapek klapkami se servopohony, čidly a dálkovým řízením zvýšilo jeho využitelnou kapacitu o 10 %. Úpravy pro stabilizaci nátoku umožňují nyní udržet nátok na 15 l/s, čehož jsme využili ke zkrácení výpadku
tlakových čerpadel. Po opatřeních provedených v roce 2011, kdy se maximální nátok zvedl
z 9 l/s na 13l/s, jde o další významné vylepšení, které výrazně minimalizuje dopady výkyvů
nátoku a odběru. Úpravy vyšly na necelých 500 tisíc korun.
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Co nás letos ještě čeká
Mimo dílčích oprav infrastruktury plánujeme v létě velkou rekonstrukci vodovodního řadu
v ulici U Rybníčku. Jedná se o nejstarší část vodovodu v obci. Před desítkami let byl vybudován armádou, v rámci výstavby služebních bytů u vojenských kasáren (dnešní věznice).
Dochází na něm k vážným poruchám a proto bude staré potrubí vyměněno.
Letos proběhne také nové koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace stávající smlouva vyprší koncem tohoto roku. Nového provozovatele budeme nyní vybírat
na šest let.
Co říci závěrem? I když jsme s řešením problémů výrazně postoupili, vzhledem k finanční a časové náročnost přípravy i hlavních projektů máme stále dost práce před sebou.
Přeji proto všem pevné zdraví a stálý dostatek tvůrčí energie.

Petr Morysek – místostarosta

Reportáž z povodní
Velitel Obecní policie Karel Král popisuje,
jak strážníci pomáhali Úholičkám
Neustálý déšť naplňoval moji mysl neblahou předtuchou. Tato předtucha se naplnila o prvním červnovém víkendu, kdy jsem si konečně užíval zaslouženého odpočinku se svým synkem. V neděli jsem sbalil syna a společně jsme se vydali na brzký návrat domů s tím, že
jsem předpokládal potíže a možné služební nasazení. Moje cesta vedla okolo vltavské kaskády, takže jsem si mohl udělat reálnou představu o hrozícím nebezpečí. Stejně tak jsem
si okamžitě vybavil povodně z roku 2002 a Chrastavu 2010. V hlavě jsem začal porovnávat
průběh těchto událostí a došel jsem k názoru, že jsou totožné. Šlápl jsem na plyn a uháněl
k domovu.
Netrvalo dlouho a přijal jsem telefonát od paní starostky Úholiček s žádostí o pomoc.
Již předem jsem s tím počítal a vyrozuměl kolegu. Oba jsme ihned zamířili do Úholiček. Při
příjezdu jsme zjistili, že někteří jedinci berou hrozící nebezpečí jako senzaci a najíždějí do
obce sledovat lidské utrpení. Zajistili jsme tedy, aby tomu tak nebylo a do zasažené oblasti
mohla pouze vozidla občanů s trvalým pobytem. Dále bylo nutné zabezpečit průjezdnou
komunikaci Podmoráňská pro průjezd těžké techniky, která demontovala technologii v přečerpávací stanici vody přímo u řeky Vltavy.
V okamžiku, kdy bylo již patrné, že bude voda nadále stoupat a začala zaplavovat i cestu
k tomuto objektu, spojil jsem se s operačním střediskem Hasičského záchranného sboru
Kladno a žádal o vyslání jednotky hasičů k pomoci s evakuací a stavbou protipovodňových
opatření. Jaké bylo moje překvapení, když jsem se dozvěděl, že mi nikoho nepošlou, protože je to zbytečné.
Vzhledem k tomu, že jsem byl informován, že Sbor dobrovolných hasičů z Kozince je
připravený k výjezdu, požádal jsem o tuto jednotku. Moje žádost byla opětovně zamítnuta.
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Takhle to vypadalo v Úholičkách

Nakonec vše zachránili hasiči z Kozince

Nikomu nepřeji ten pocit beznaděje a zoufalství, když vidíte, jak voda stoupá a nikdo nechce slyšet, že existují také nějaké Úholičky. Tázavé pohledy občanů - co bude dál?
Společně s paní starostkou, která již od rána monitorovala hladinu Vltavy, voláme na
státní instituce a snažíme se zjistit aktuální stav věci. Bohužel všude pouze slyšíme: Nemáme a ne-víme. Musíte si poradit sami.
Náhle přichází záchrana. Stojím u první uzávěry v ulici Podmoráňská, když si všímám
terénního vozidla, které míří přímo k mému stanovišti. Ve vozidle rozpoznávám dobrovolné
hasiče z Kozince. Vozidlo řídí starosta hasičů Michal Vocílka „ Michale, zrovna jsem ti chtěl
volat, a pak, že telepatie nefunguje.“ „ Jedeme na pomoc, i když nás odmítlo Operační středisko Kladno do vaší obce vyslat. Přijeli jsme z vlastního rozhodnutí.“
Posílám je dolů, kde čeká můj kolega, který řeší vzniklé potíže v dolní části přímo u řeky.
Neustále musím odrážet nápor povodňových turistů, kteří se hrnou po desítkách. Daří se mi
ubránit průjezdnou komunikaci a v okamžiku, kdy projíždí jeřáb, který pomáhal s demontáží technologie v přečerpávací stanici vody, uzavírám komunikaci. Bohužel i přes dva zákazy vjezdu se najdou tací, kteří pospíchají vidět lidské neštěstí.
Paní starostka Kořínková se neustále snaží získávat nové informace o aktuálním stavu.
V okamžiku, kdy je mi sděleno z pověřené obce Černošice, že nedostaneme žádné
povodňové pytle a že informace mají stejné jako v médiích, dochází mi, že to není sen.
Kozinští hasiči vyrážejí pro pytle, které se podařilo zajistit v Praze. Když se ptám hasičů, proč
je Kladno nevyslalo, tak se dozvídám, že jim bylo řečeno, že nejsou vybaveni na povodně.
Okamžitě přichází odpověď ze strany hasičů, že je to nesmysl, protože mají veškeré vybavení včetně čerpadel.
Je zajímavé, že v roce 2010 společně s obecní policií zasahovali v Libereckém kraji a to už
vybavení měli. Nemá cenu popisovat všechny události, které se staly na místě, ale má cenu
se zmínit o lidech, kteří pomáhali ostatním spoluobčanům. Není možné vyjmenovat všechny lidi z Úholiček a Kozince, ale chtěl bych vyzvednout práci samosprávy obce Úholičky,
dobrovol-ných hasičů Kozinec a následně velikou obětavost místních lidí, kteří s lopatami
a pytli v ruce bránili majetek svůj i ostatních občanů před vodním živlem.
Opětovně se ukázalo, že člověk se má spolehnout sám na sebe a dobré sousedy. Dle
mého názoru stát v tomto případě zklamal! Proto velmi podporuji spolupráci obcí, které
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jsou ve sdružení „Od Okoře k Vltavě“ a myslím si, že do budoucna se bude tato spolupráce
stále rozvíjet.
Štěstí přeje připraveným a to platí jak v bezpečnosti, tak v ostatních činnostech veřejného života.
Ještě jednou děkuji všem lidem, kteří se podíleli na pomoci a záchraně Úholiček.
P.S. Stále prší a situace se nadále komplikuje. Jsme povoláni chránit hasiče do Veltrus, kde
dochází k jejich okrádání v době, kdy pomáhají postiženým lidem...

vr.prap. Karel Král

Z deníku Obecní policie
Nelehká je práce strážníka ……
Vážení spoluobčané, začínám tímto neobvyklým nadpisem, pro některé jedince možná posměšným. Jsem si dobře vědom, že řada lidí neuznává práci strážníků městských a obecních policií. Dokonce se snaží strážníkům prác ztížit. Některé příslušní-
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ky Obecní policie to odradí a raději zvolí jiné povolání.   Přitom v posledních letech
práce obecních policií nabývá na důležitosti a výkon strážníků je náročnější. Strážníci se dostávají do situací, u kterých je nutná připravenost jak z hlediska právních
znalostí, tak i fyzické a psychické zdatnosti. Několikrát jsem se přesvědčil, že mnozí adepti, kteří chtěli toto povolání vykonávat, následně zjistili, že je to nad jejich sily.
Nechme již pitvání duše strážníka a řekneme si, co takový strážník zažil za poslední dobu.
Musím konstatovat, že vzrůstá trestná činnost na katastrech obcí, které spravujeme. Strážníci i přes veškeré úsilí nedokázali zabránit vloupání do některých objektů a vozidel. Rozhodli se proto zorganizovat velkou bezpečnostní akci. Obecní policie disponuje informacemi, že někteří pachatelé jsou ozbrojeni. Do akce byli zapojeni i dobrovolní hasiči. Akce se
ukázala být úspěšnou, protože se v nočních hodinách podařilo překazit vloupání do motorového vozidla a dále se ukázalo, že strážníci podezřívají pro ně již známé osoby. Tyto osoby
se nacházejí na katastrech obcí, které sousedí s katastry, které má OP ve správě. Myslím
si, že tyto soby se budou již našim katastrům zaručeně vyhýbat. Strážníkům s kolegy se tak
podařilo přerušit řetězec vloupání a krádeží.
Bohužel nedostatek strážníků se projevil v omezujících opatřeních, které se dotkly dohledu nad ranními přechody u škol. Dále se přestupci museli dostavovat v náhradních termínech k projednání přestupků. Největší zátěž však nesly rodiny strážníků, které se musely
obejít bez jejich dlouhodobé přítomnosti.

vr. prap. Karel Král

Přílepská knihovna oslavila 90 let
Posezení v knihovně
Oslava 90 let knihovny v obci proběhla večer 16. května. Kdo přišel, dobře se pobavil, ostatně jako vždycky, když u nás vystupuje pan Vratislav Ebr. Tématem večera byly knihy a čtenáři. Ale mohli jsme si i zazpívat, protože tři hudebníci dokázali vhodně doplnit mluvené slovo

Oslava 90. výročí knihovny se neobešla bez hudebního doprovodu…
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… a chybět nemohl ani Vráťa Ebr

těmi správnými písněmi. Byl to pan Jiří Šrámek – tentokrát hrál na harmoniku, paní Jana
Perglová, houslistka, a na klávesy hrál a moc pěkně zpíval pan Václav Vomáčka.
Při tak významném výročí nechybělo ani občerstvení, a tak mnozí získali odvahu zkusit
své literární znalosti a vyplnili literární kvíz. Výsledky byly více než dobré. Ceny také stály
za snahu, byly to volné vstupenky do místního kina. Domů jsme se vraceli v dobré náladě,
někteří si nesli i novou knihu z nabídky pana Ebra.

Jkou

Devadesátiletá historie přílepské knihovny
O zřízení obecní knihovny se začalo uvažovat v roce 1920. Podnětem bylo přijetí zákona
č. 430/1919 Sb., O veřejných knihovnách obecních z 22. července 1919. První doložená
zmínka o knihovně je v protokolech obecního výboru Kamýk – Velké Přílepy z 12.3.1923.
Obecní knihovna vznikla spojením spolkové knihovny Dělnické tělocvičné jednoty a knižního fondu obecního úřadu a umístěna nakonec v obecní pastoušce. O rok později přibyly
ještě knihy TJ Sokol.
Údaje o tom, kolik měla tehdejší knihovna knih ve svém fondu, chybí. Z této doby zůstaly
zachovány čtyři knihy s razítkem obecního úřadu a katalogizačním číslem. Mají čísla 40, 48,
49 a 84. Již podle názvů můžeme soudit, že se jedná většinou o knihy vlastenecké:
Denis, Arnošt
Havlíček Borovský, Karel
Rosny, J.H.
Flajšhans, V.

Čechy po Bílé hoře
Epištoly kutnohorské
Rudá vlna
M. Jan Hus

Cesta z pastoušky do moderních prostor
Druhou světovou válku knihovna přečkala v obecní pastoušce. Obsahovala tenkrát 186
svazků. Tyto údaje máme zaznamenané v obecní kronice z roku 1945. Tam se také dozvíme,
že se knihovníky stali knihař Václav Bradáč a kronikář obce Antonín Procházka a že knihovna byla po válce nastěhována do nově zřízených prostor v místním hotelu. To je současná
„stará“ budova ZŠ.
Když byl hotel na začátku 60. let přestavován na školu, musela knihovna ustoupit a tyto
ideální prostory uvolnit. Byla přestěhována do 1. patra budovy bývalého hostince „ Na
poště“. To je budova, ve které knihovna sídlí i v současnosti, ale – když se v roce 1964 1.
patro adaptovalo na kino, knihovna se opět stěhovala. Tentokrát do přízemí. Byla tehdy jen
v jedné místnosti, té východní a velmi vlhké.
Knihovnickou práci vykonával nejdéle pan Jaroslav Vlk, a to od roku 1949 do roku 1992
s malou přestávkou v letech 1954 – 56, kdy plnil základní vojenskou službu. Po jeho smrti
zůstala knihovna zavřena až do roku 1998. Knihy tak zůstaly 6 let ve vlhkém nevětraném
prostředí.
V červnu 1998 byla knihovna znovu otevřena. Obecní úřad pro ni uvolnil lepší a prostornější místnost v čele domu. Začínalo se velmi skromně – staré regály, špatné vytápění,
nebylo sociální zařízení a podmínky pro úklid také velmi problematické. Většinu knih bylo
třeba vyřadit, část ošetřit a nově zabalit. Regály byly zaplněné jen z malé části. Někteří
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obyvatelé nabídli své přebytky knih k doplnění
fondu.
Po vyplavení místnosti přívalovým deštěm
v srpnu 2001 byl vybourán vstup ze strany křižovatky a knihovna byla rozšířena i o bývalé obřadní prostory. Podstatnou změnou bylo zavedení
ústředního topení. Zároveň byly připojeny i dva
počítače, které jsme získali z grantu MK ČR. Na
jaře 2008 se knihovna vrátila i do prostor z roku
1964, takže teď zabírá vlastně celé přízemí budovy. V čelní místnosti se uvolnily prostory pro
konání kulturních a vzdělávacích akcí.
Poslední úpravy proběhly nedávno, od podzimu 2012 do dubna 2013 v souvislosti s rekonstrukcí celé budovy. Centrum volnočasových
aktivit, které bylo vybudováno v prvním patře,
je dobrý soused pro obecní knihovnu. Počítáme
s tím, že větší akce, které bude knihovna pořádat, se uskuteční právě tam. Vzhled budovy, ve
které knihovna sídlí, se změnil k nepoznání..
Knihovna několikrát úspěšně žádala o grant.
Z prostředků Středočeského kraje byla zakoupena kopírka, z prostředků MK ČR byl hrazen
knihovní systém Lanius, jeho převod na Clavius
a následně pak dokupovány potřebné moduly.
Letos v březnu jsme získali prostředky z Přemyslovského měšce na akce, které souvisí s oslavou
90 let knihovny v obci.

V této pastoušce našly knihy útočiště během
války

V dnešní knihovně je živo
Současná knihovna netrpí nedostatkem knih,
ani nedostatkem čtenářů. Dobře spolupracuje
s obecním úřadem i regionální knihovnou v Kladně. Její akce pro děti i dospělé jsou navštěvovány
a kladně vnímány obyvateli obce i okolí.

Budova knihovny dříve a dnes

• Jaké to jsou akce? Jen v období od dubna proběhly:
• beseda se spisovatelem Michalem Černíkem
• recitační soutěž pro žáky ZŠ Velké Přílepy
• výtvarná soutěž pro menší děti Moje knihovna
• 2. část besedy s pamětnicemi – p. Hedvikou Malou a p. Marií Vichrovou
• večer 16.5. 2013 - společná oslava 90. let knihovny
• 15.5.2013 knihovnický kroužek a dospělí dobrovolníci se účastní „květinového dne“
• literární soutěž Talent
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V současné době si můžete prohlédnout dvě výstavy přímo v knihovně:
• Historie knihovny
• Výstava prací z výtvarné soutěže Moje knihovna
Knihovnický kroužek se chystá na exkurzi do Národní technické knihovny v Praze.
Pokud jste ještě v knihovně nebyli, přijďte se podívat. Máte možnost si vypůjčit knihu,
kterou doma nemáte, podívat se na instalované výstavy nebo si popovídat s dalšími
čtenáři. Také budeme rádi, když nabídnete svou spolupráci – možná byste mohli vystavit
své práce nebo přednášet na nějaké zajímavé téma.
Pokud vám na výběr nestačí 13 500 knih v knihovně, zajděte na autobusovou zastávku,
kterou se snažíme zásobovat našimi přebytky. Třeba tam objevíte knihu, která vás zaujme.
Můj příspěvek na téma knihovny ve Velkých Přílepech určitě není vyčerpávající. Pokud
vás budou zajímat další podrobnosti, statistické údaje či fotografie, přijďte si prohlédnout
zmiňovanou výstavu v knihovně.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří před 90 lety iniciovali vznik knihovny v naší
obci, kteří ji uchovali ve zlých dobách a snažili se o to, aby dobře sloužila. Věřím, že budou
mít hodně následovníků, kteří se postarají i o její budoucnost.

Jana Kouřimská

Pasování na čtenáře
Žáci letošních prvních tříd přišli se svými třídními učitelkami do místní knihovny, kde je,
čekala zkouška čtení. Všichni věděli, že pokud ve zkoušce uspějí, budou pasováni na čtenáře. Porota ve složení: paní starostka Věra Čermáková, paní ředitelka Mgr. Zdeňka Hloušková

Pasování prvňáčků na čtenáře

a nejlepší dětská čtenářka naší knihovny Anička Koutová, neměly ale těžkou práci. Všechny
děti svůj text přečetly, a tak Bára Sklenářová a Anita Dančová ( členky knihovnického kroužku) mohly přistoupit ke slavnostnímu pasování. Porota dětem blahopřála a odměnila je knihou. Přítomní rodiče, prarodiče a sourozenci nešetřili chválou a pořídili spoustu fotografií.
Každý žák také dostal pamětní list.

Jkou
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Výsledková listina výtvarné soutěže

MOJE KNIHOVNA
I. kategorie
1. Jana Tvrdíková
2. Mirka Bártová
3. Zuzana Lédlová
3. Lukáš Pardubský 	

II. kategorie
III. tř.
IV. A
II. tř.
II. tř.

1. Františka Aulická	 MŠ
Radim Aulický	 I. A
1. Tereza Posledníková I. A
2. Daniela Nováková
Babbles
2. Kateřina Bečková 	
I. A
3. Karolina Vojáčková
I. A
3. Nikita Škrábková
I. B

Cena knihovnice:
Jiří Kubašta I. B
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Vítání občánků 18. května 2013
Sbor pro občanské záležitosti a představitelé obce přivítali tentokrát v přílepské Galerii 18
nových občánků, narozených mezi zářím 2012 a březnem 2013. Pásmem písniček a básniček zpestřily slavnost děti z 1.a a 2. třídy ZŠ, na klavír je doprovodil pan Vaníček, tatínek
jedné z účinkujících.

Do kroniky narozených tak přibyla další jména:
Valerie Bednárová, Julia Janáčková, Marek Faifr, Ondřej Glončák, Tadeáš Synek, Šimon
Minarik, Barbora Blahoutová, Samanta Egerková, Daniel Brabec, Jan Maco, Anna Nedbalová, Viola Králová, Barbora Koutná, Jan Ženíšek, Jan Martínek, Karolína Berková, Petr Prošek, Zdeněk Soukup.
Možná, že na podzim přivítáme miminek ještě více. Jen za květen se jich totiž v Přílepech narodilo pět. 
em
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CESTOVNÍ AGENTURA LOOK
Levněji to nekoupíte ani na internetu!
Dovolená u moře, Wellness
Poznávací zájezdy, Letenky
Cestovní pojištění od 15 Kč na den.
Vstupenky do divadel a na koncerty.
Otevírací doba:

Po-Pá: 9.00-17.00
Lidická 689,
252 63 Roztoky (na náměstí)
petra.hadlova@seznam.cz
Tel. 233 313 819, 777 129 260

www.calook.cz
S tímto inzerátem získáte
při nákupu leteckého zájezdu
podvodní fotoaparát zdarma.
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Aktivní senioři
Klub 55+ působí ve Velkých Přílepech od podzimu. Ti, co navštěvují jeho večery v Galerii
u Korychů, potvrdí, že zpestřil veřejný život v obci. Neseďte večer sami doma – to byla výzva,
kterou si klub dal do vínku. Kdo ji uposlechl, nelitoval. Večery mají srdečnou atmosféru, jsou
to přátelská posezení, na nichž se zasmějete a ještě se leccos zajímavého dozvíte.

Ach, ty klouby…
Velmi zdařilá byla březnová přednáška o fyzické kondici ve vyšším věku,
zaměřená především na klouby. PhDr.
Andrea Levitová z Revmatologického
ústavu v Praze vysvětlila přítomným do
nejmenších podrobností, co je – pokud
jde o klouby - čeká a nemine. Dozvěděli
jsme se, jak bojovat s artrózou i osteoporózou, jak oddálit totální endoprotézu
a mnoho zajímavých podrobností o léčbě
i prevenci.

Receptáž prima nápadů
Paní Helena Uhrová, spolupracovnice Přemka
Podlahy, vyprávěla nejen o slavném televizním
kolegovi, ale především o zahrádce, zavařování a výborných receptech. Škoda, že nepřišel
nikdo z pozvaných zahrádkářů! Na podzim nám
paní Uhrová přijde prozradit, jaké destiláty si
můžeme vyrobit z vlastních produktů.

Večer s Dalimilem Klapkou
Pozvání Klubu 55 + přijal i herec a dabér Bohumil
Klapka. Spolu s moderátorem Jaroslavem Suchánkem pobavil 11. dubna společnost v Galerii tak,
že se nikomu nechtělo domů. Vyprávěl historky
z hereckého života i ze zákulisí pražských divadel. Přímo od pramene jsme nahlédli do tajemství dabingu - vždyť Dalimil Klapka propůjčil hlas
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např. poručíku Columbovi nebo dědovi ze seriálu Simpsonovi. Navzdory blížící se osmdesátce stále hraje a dabuje. Přítomné potěšil přednesem klasických monologů a představil
se i jako úspěšný imitátor největších postav české herecké historie. Jaroslav Vojta či Oldřich
Nový zněli přílepskou Galérií zcela autenticky.

Aby srdce správně pumpovalo
Fyzioterapeutka Klára Daďová přednášela
o důležitosti pohybu v prevenci civilizačních chorob a pan Jaroslav Řepka předvedl, jak to i v šestaosmdesáti jde.

em

Staňte se i Vy členem Klubu 55+!
Budete osobně dostávat informace o činnosti klubu
Získáte slevy na akce, pořádané obcí
Stačí se přihlásit v podatelně OÚ
osobně, telefonicky, e-mailem: 220 930 535, podatelna@velke-prilepy.cz

MŠ Jablíčko
Předškoláci byli opět na škole v přírodě
Rok se s rokem sešel a naše mateřská škola opět vyrazila na své oblíbené místo v Prkenném
Dole v Krkonoších, kde se odehrála už v pořadí třetí školka v přírodě. Letos jsme zvolili
téma: ,,BADATELÉ, CESTOVATELÉ“. A tak jak Pampaliny vyrážel na své výpravy, pokoušeli
jsme i my poznávat krásy zdejší přírody. Už týdny před odjezdem se děti domlouvaly, s kým
kdo bude na pokoji spát. Paní učitelky si připravovaly program, který děti velmi zaujal. Šli
jsme po stopách ,,Sněžného muže“, zkoumali jsme zbytky sněhu na lyžařském svahu, pozorovali místní faunu a floru. Abychom jsme si usnadnili práci při chytání krásně zbarvených
motýlů, brouků a pulců, vyrobili jsme si síťky a každý z nás dostal lupu, aby si broučky mohl
prohlédnout pěkně zblízka a do detailu.
A slunce??? Jejda, to nám svítilo a hřálo celý týden. Abychom nedostali úpal, ,,nafasovali“
jsme slaměné klobouky. Nehrozilo ani zapletení se do jiné skupiny, všichni jsme se poznali
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podle šátků s barevnou stuhou dané třídy.
V polovině týdne nás
čekala bojovka v lese.
Všichni vyběhli ze startu s velkou radostí a na
lesních
stanovištích
plnili úkoly. Ověřovali
jsme si, co si děti z průběhu týdne zapamatovaly, a kolik poznatků
jim utkvělo z návštěvy
a prohlídky místního
muzea Žacléř. A musím
podotknout, že děti
byly šikovné, paní průvodkyně bych z nich
měla radost, vše znaly,
pojmenovaly, přiřadily. S velkým zájmem zkoumaly děti broučky i pulce
Kdo z dětí chtěl,
mohl si v muzeu vyzkoušet posadit se do školních lavic, napsat si něco perem, či si vyzkoušet ochranné pomůcky při těžbě černého uhlí. Abychom nabrali další sílu, relaxovali jsme
v hotelové vířivce.
Asi nám nebudete věřit, ale v Krkonoších žijí lesní skřítkové, pro které jsme stavěli různá
obydlí, domečky, přístřešky. Ti nám za odměnu v lese na kouzelných stromech, keřích a ve
skalách schovali poklad, který se nám podařilo najít. A nebyl to jen tak ledajaký poklad, byl
kouzelný. Ukrývaly se v něm náramky, drahokamy a nějaká ta dobrota. Z drahých kamínků
jsme si vyrobili krásné náhrdelníky. A co Vám budeme vykládat, jeďte příště s námi a sami
se přesvědčíte a zjistíte, jaká překvapení a zábava Vás čeká.
Pro naše kamarády ve školce jsme vyrobili herbář plný krásných rostlin z luk a lesů z okolí
areálu. Kdybychom mohli, dovezli jsme si i pulce na další pozorování a sledovali jsme, jak
se z nich stávají žabky, které jsme zkoumali v tůňkách a kalužích. Už se těšíme na další
výpravu.

								

Kolektiv MŠ

Zápis pro školní rok 2013/2014
K zápisu přivedli rodiče celkem 121 dětí
Ve školním roce 2013/2014 bude pokračovat v docházce do mateřské školy 57 stávajících
žáků. Z důvodu kapacity mateřské školy – 100 dětí – bylo tedy možné vyhovět 43 uchazečům.
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Novinky ze Základní školy
Prázdniny klepají na dveře
Ani jsme se nenadáli a letošní školní rok je už skoro za námi. Co nového se v posledních
měsících v naší škole přihodilo?
Na přelomu dubna a května hodně žáků, hlavně těch nejstarších, nemyslelo na nic jiného,
než na přijímací zkoušky. A letošní přijímací zkoušky pro deváťáky dopadly velmi dobře. Na
gymnázium od nás odchází pět žáků, dalších pět bude pokračovat ve studiu na obchodní
akademii a ekonomickém lyceu, osm na středních školách s různým zaměřením a pět žáků
se přihlásilo na tříletý učební obor. V letošních přijímacích zkouškách uspěli a odcházejí na
gymnázium dvě žákyně ze sedmé třídy a čtyři žáci ze třídy páté. Všem přejeme, aby přechod na střední školu dobře zvládli a byli v dalším studiu co nejlepší.
V dubnu byla zkolaudována a v květnu slavnostně otevřena nová nástavba budovy
1. stupně. Všichni, kdo se přišli podívat, mně dají jistě za pravdu, že nové třídy i přilehlé prostory jsou opravdu krásné. Třídy jsou světlé, mají atypické stropy a obrovská okna s úžasným
Společenství křesťanů

BIBLICKÁ
SKUPINKA
ð

Pondělí 18:30 ve Velkých Přílepech
ð

Jsme společenství místních křesťanů, kteří se pravidelně schází k
modlitbám, uctívání, studiu Bible a přátelství. Jsme z různých denominací
(CB, KS atd.), ale jednotní v naší lásce ke slovu Ježíše. Pro více informací
volejte 739 090 855, pokud máte nějaké dotazy. Setkáváme se ve Velkých
Přílepech v ulici Machova 685 (zelený dům). Doufáme, že nás navštívíte.

výhledem na obec. Doufám,
že žáci, kteří se v nich budou
učit, nebudou koukat jen po
okolí, ale občas se mrknou
i na tabuli… Třídy zatím ještě
nejsou vybavené nábytkem,
ale už se těšíme, jak je od
září budeme plně využívat.
Koncem května pro změnu zase celá škola žila školou v přírodě. Letos jsme si
odvezli žáky z 1. – 9. ročníku,
jeli téměř všichni - celkem
Deváťáci se rozloučili na Školní akademii
187. Ti, kteří odjet nemohli,
se učili ve škole podle upraveného rozvrhu. Letos nás počasí trošičku vypeklo a celý týden
jen pršelo a pršelo a pršelo. Přestože děti byly ochuzeny o většinu venkovních aktivit a program se operativně přizpůsoboval deštivému počasí, říkají, že si školu v přírodě užily. Domů
jsme všichni přijeli řádně promoklí a bohužel i trošku nachlazení. Stejně nás to neodradilo
a příští rok zkusíme štěstí znovu – už máme objednaný pobyt. Máme domluvený termín
na přelomu dubna a května a tentokrát navštívíme jiné rekreační středisko. Doufám, že
s sebou nepovezeme sněhule a kulichy, i když ani to by určitě nevadilo.
V červnu se konala ještě jedna událost patřící neodmyslitelně ke konci školního roku
– školní akademie. Akademie je projektem deváťáků, kteří ji připravují a loučí se na ní se
svými spolužáky a se základní školou. Program byl pestrý, i když letos se několik čísel zrušilo
kvůli nemoci žáků.
Teď všechny čeká už jen vysvědčení a pak hurá na prázdniny. Přejeme všem, aby si
o prázdninách pořádně odpočinuli a načerpali síly do dalšího školního roku.

Martina Chaloupková
zástupkyně ředitele

Přípravná třída ZŠ
Obec Velké Přílepy zvažuje zřízení přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které dovršily 6 let věku. Obec
chce podniknout další kroky k podání žádosti na odbor školství Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Žádáme tedy občany Velkých Přílep, kteří mají zájem o umístění dětí do této
třídy, aby podali žádost na obecní úřad. V žádosti uveďte jméno a adresu žadatele
a dítěte. Přílohou bude doporučení školského poradenského zařízení o vhodnosti
umístění dítěte do přípravné třídy základní školy.

Žádost je možno doručit osobně na podatelnu obecního úřadu nebo
zaslat na adresu: Obecní úřad, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
Zřízení přípravné třídy je podmíněno dostatečným počtem žádostí.
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Poděkování
Díky všem, kdo pomohli našemu synkovi
Často vyslovovaná čtyři písmenka ADHD evokují v každém člověku obraz dětí, které neposedí a jsou problematické. Jak jednoduchá představa! Skutečnost je komplikovanější.
Netušila jsem, že by se naší rodiny mohla tato diagnóza dotknout. Vše začalo po komplikovaném porodu prvorozeného syna Františka. Nebudu zde opakovat, co již bylo napsáno,
i když musím podotknout, že každé hyperaktivní dítě má svá specifika, která ho odlišují od
ostatních ADHD.
František byl krásné, ale moc
plačtivé a své miminko. Již pediatr mi
říkal, že si s ním užijeme. Stále jsem
ale nechápala proč! Pak přišly první
krůčky a první kontakty s vrstevníky.
Problémy, problémy…. Bum, tu přišla
rána, bum, tu zase rozbořené stavby
z písku. „Uklidněte si toho chlapečka, maminko!“, slýchávala jsem. Pak
už přišly další životní zkušenosti se
společností, které ztrpčovaly náš
život. O slzách ani nemluvím. Nikdo
nás nechce… co dál?
Po marném úsilí o začlenění Františka do společnosti jsem dospě- Maminka Lída se syny Františkem a mladším Zdendou
la k rozhodující myšlence: Nechci ze svého dítěte, které je úžasné, na svůj věk extrémně
empatické a hlavně milované, outsidera. Nechci, aby ho společnost vyštípala!
Začal boj, boj o mladičký, křehký, dětský život mého syna. Františkovi již byly čtyři roky,
když jsme navštívili pedagogicko - psychologickou poradnu. Měli jsme velké štěstí na erudované pracovníky a odcházeli jsme s manuály, jak na jeho poruchu. Doma jsme vše aplikovali a po delším čase jsme sklízeli první ovoce.
V pěti letech přišel další zlomový okamžik - nástup do školky. Vzhledem k tomu, že jsem
vyslechla mnoho zkušeností rodin dětí s ADHD, obávala jsem se, že bude trestán za to,
co nemůže ovlivnit. Trestem pro takové dítě je i to, že je stavěno do role zlobivého. Navštívili jsme Speciální pedagogické centrum a po delší anamnéze jsme vyrazili s doporučením na asistenta pedagoga pro našeho
syna. Vykročila jsem tedy směr MŠ Jablíčko
Diagnóza ADHD je vývojová porucha
a začalo jednání. Přijmete, nepřijmete dítě
chování, která se projevuje již od raného
s ADHD? Pocity beznaděje mnou cloumaly,
dětství, nejvíce ve školním a předškolním
ale po několika jednáních s paní ředitelkou
věku. Deficit pozornosti, impulsivnost,
se začalo blýskat na lepší časy.
hyperaktivita, neadekvátní reakce.
V září 2011 byl náš František integrován
Inteligence postiženého dítěte není
do
MŠ Jablíčko za podpory paní ředitelky
dotčena.
a dalších lidí, kteří se na jeho začlenění do
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běžné populace podíleli. Tímto se pro něj a naši rodinu otevřela stále více se zavírající
brána do společnosti. Začátky nebyly lehké, bolelo to tak, jako když se rodí nový človíček.
Bolestivé „kontrakce“ zmírňoval vlídný a citlivý přístup naší paní asistentky Lenky Cibulkové, která procházela každičký krok s naším synem a učila ho to, co již většina dětí dostala do
vínku od narození. Např. jak si říci o hračku, aby to kamaráda nebolelo, jak vyjádřit nesouhlas, aniž by všichni ohluchli, jak dodržovat pravidla. Na Františkovi je stále více znát, že se
lepší a má dobře nakročeno.
Touto cestou bych chtěla všem poděkovat za to, že mu to bylo umožněno. Paní ředitelce MŠ Jablíčko za všechny kladné kroky, které pro našeho syna učinila. Paní starostce
a všem členům zastupitelstva naší obce, kteří podpořili svým souhlasem finanční prostředky na plat paní asistentky. Pedagogickému personálu MŠ za profesionální přístup,
pomocnému personálu za péči a v neposlední řadě všem rodičům, kteří nás přijali, neotáčeli se zády a svým přístupem přispěli k humánnějšímu vztahu vlastních děti k lidem,
kteří potřebují pomoci.

S díky Lída Šubrtová
maminka Františka

Společenská kronika
Platinová svatba manželů Kotzmannových
Jen málokterá obřadní síň zažije událost, jaká se 20. dubna odehrála v přílepské Galerii.
Manželé Kotzmannovi si tu připomněli 70 let společného života. Tomuto výročí se říká
svatba platinová, případně briliantová. Své ANO si poprvé řekli v roce 1943 v pražské Katedrále sv. Víta Po sedmdesáti letech si své ANO zopakovali. Při hluboce lidském projevu paní
starostky ukápla přítomným sousedům a známým nejedna slzička. …Je to vzácný okamžik
a snad proto má toto výročí stejný název jako nejdrahocennější slitina...
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Oba manželé měli náročná povolání. Vychovali tři děti. Nyní žijí v Domově pro seniory
v Kytíně. MUDr. Jiřině Kotzmannové, nositelce mnoha akademických ocenění za dětskou
prevenci, je 94 let. Ing Otokar Kotzmann je o rok starší. Podle vlastních slov prožili ve Velkých Přílepech nejkrásnější léta.
Hodně zdraví do dalších let, milí Kotzmannovi!
Osmdesátiny oslavil 28. května pan Jordanov Canko
Stojanov. Sešla se celá velká rodina, která obdivuhodně
drží pohromadě a vzájemně si pomáhá. Dvě dcery, sedm
vnoučat, jedno pravnouče (další přijde na svět na podzim).
A především manželka, dodnes šikovná švadlena Marie
Stojanova, s níž žijí již 50 let. Jak se pan Stojanov dostal
ze svého rodiště na bulharsko-tureckých hranicích do Velkých Přílep? Bylo mu pětadvacet, když přišel do Československa na základě mezinárodní smlouvy o výměně pracovníků ve stavebnictví a zemědělství. Byl dobrý pracant,
všude si ho chválili. Oženil se. Když pracovní příležitost zavála mladou rodinu do Statenic,
zatoužili být konečně ve svém. V Přílepech se právě prodával domek, sice ve špatném stavu,
ale měl číslo 33 jako rok narození pana Stojanova. To rozhodlo. Šikovné ruce ruinu zvelebily,
dnes se do domku vejde i jedna z dcer se dvěma mladšími dětmi. Na rodné Bulharsko pan
Stojanov nezapomněl, ale marná sláva, po těch letech se cítí být spíše Čechem. Jen jméno
po jeho bulharském otci se v rodině dědí z generace na generaci - Jordanka se jmenují dcera,
vnučka i pravnučka. Jediné, co by si teď pan Stojanov přál, je pevné zdraví.
Paní Soně Prokýškové by věk nikdo nehádal, přesto 4.
června oslavila osmdesátiny. Jejího tatínka Stanislava
Kverka znali mnozí přílepští rodáci. Bydlel sice v Horoměřicích, ale v Přílepech koupil po válce kus pole, na němž
založil ovocný sad. Bývala to samota, dnes tam najdeme
penzion a tenisové kurty. Paní Prokýšková jezdila s rodinou do Přílep dlouhá léta jako na chatu. Manžel se tu
zapojil mezi rybáře a myslivce, pěstovali včely a pečovali
o sad, v němž si dcera nakonec postavila dům. Když paní
Prokýšková ovdověla, pobývala v Přílepech stále častěji,
až se rozhodla opustit pražský byt natrvalo. Žije v roztomilém domečku, který byl původně
nouzovou stavbou uprostřed sadu, ale dnes je zrekonstruován k nepoznání.
Paní Prokýšová byla úřednicí v Pražských kanalizacích a vodních tocích. Dodnes se s kolegy scházejí a jezdí na výlety. „Na stará kolena“ propadla cestování. S organizací důchodců
sjezdila půl světa, ale žádný přepych – spali v hotelbusu nebo ve stanech a vařili si v kempech. Letos se chystá do rumunských hor, i když prý nohy už nejsou tak stoprocentní. Ráda
a dobře vaří, pomáhá dceři – vytížené podnikatelce, pěstuje kytičky a zeleninu . Pochvaluje
si, že má svou rodinu blízko: Dceru Soňu, vnuky Marka a Zdenka, a hlavně čtyřletou pravnučku Alenku.
Oběma jubilantům gratulujeme

Připravila Eva Martínková
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Fiveriders ve Fitformě
Fiveriders je originální multifunkční aerobní a posilovací stroj české výroby umožňující pestrý trénink pro každou ženu. Při jakémkoli cviku vás stroj
nutí posilovat a tím i hubnout bříško, zadeček i stehna. Zároveň posilujete
střed těla, tedy hlavně břišní svaly a hluboké svaly podél páteře, ale i paže.
Pohybem na stroji Fiveriders účinně aktivujete hluboký stabilizační systém
těla a komplexně ovlivňujete optimální funkci celého pohybového aparátu.
Zní to velmi učeně, ale jednoduše řečeno, při cvičení chtě nechtě musíte
zapojit do práce celé tělo, dokonce i to svalstvo, které vlivem civilizace při
častém sezení přirozeně ochabuje. Stejně tak nenásilně protahujete svaly,
které mají tendenci ke zkracování. Cvičení na Fiveriders pomáhá korigovat
vlivem věku nebo špatných návyků vznikající svalové dysbalance a optimalizovat narušené pohybové stereotypy. Ve Fitformě jsou tyto unikátní stroje dva. Jako trenérka mohu tedy cvičit současně s klientkou, nebo si dvě
kamarádky mohou užít cvičení i jako společenskou záležitost.
Inz

Martina Dvořáková, osobní trenérka

FORCORP GROUP spol. s r.o.
hledá pracovníky ostrahy
pro hlídání objektu vazební věznice
ve Velkých Přílepech.

Požadujeme certifikát ostrahy (kdo nemá, můžeme zkoušky zařídit).
Pracovní pozice vyžaduje i práci se psem jako pochůzková činnost v objektu.
Pracovní doba je v pracovních dnech od 15.00 – 07.00
a o víkendech od 07.00 – 19,00 a od 19.00 – 07.00. Máme volné tři pracovní pozice.
Předpokládáme zkušenosti s ostrahou a spolehlivost ve službě.
Pozice je vhodná pro OZP.
Informace na telefonu 773078529.
Nástup do zaměstnání je 1. 7. 2013.
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Malí sportovci
Také byste chtěli mít doma malého Jágra? V naší obci je malých adeptů hokejového mistrovství hned několik. Danielka Nováková sice ještě nechodí do školy, ale hokej hraje už
od tří let. Za Spartu. Stejně tak její osmiletý bráška Lukáš a jeho kamarád Jakub Yamato.
Inspiroval je strýc, prvoligový hráč, kterého angažovali v Kazachstánu.
Trénuje se třikrát týdně, o víkendech jsou zápasy, v létě soustředění. To znamená spoustu povinností a výdajů pro rodiče. Dělají to ale rádi, protože jejich ratolestem pohyb i kolektiv svědčí.

Jakub je brankář, Lukáš útočník a Danielka je ve smíšeném družstvu náhradní brankářkou. Ve svých šesti letech má jasný cíl: hrát za nejlepší holčičí mužstvo v NHL.
Jejich výstroj je dokonalou kopií výstroje dospělých hokejistů. Navléknout se do ní trvá
alespoň 20 minut. A pak hurá na led. Malí Sparťané v zápasech, a to i mezinárodních,
obvykle vítězí. Teď získali pohár z mezinárodního turnaje hráčů do osmi let. Stanley cup to
sice ještě není, ale kdo ví?

em

Fotogalerie přílepských událostí
Kočárkování
Již druhý ročník Kočárkování motivoval celé rodiny ke sportovním výkonům. Na uzavřené silnici směrem na Úholičky soutěžili ve sportovní chůzi s kočárky maminky, tatínkové
i všichni členové rodin dohromady. Maminky, které se po celý rok věnují pod vedením
Mariky Burianové strolleringu, měly výhodu. Atmosféra byla díky účastníkům i organizá28

torům výborná. Na břehu rybníka pak
následovalo udílení cen a občerstvení.
Malý dárek dostali všichni závodníci.
Dodejme, že Kočárkování je celorepublikovou akcí – ve stejný den a hodinu
vybíhají rodiče s ratolestmi v kočárku
na mnoha místech republiky.

em

Hobby výstava
Více než tři desítky vystavovatelů
předvedly v sále U Korychů , co znamená mít koníčka. Modely letadel, vrtulníky, lodě, vláčky, malované historické
figurky, ale také výšivky, háčkování, pletení, patchwork, loutky, obrazy a obrázky, keramika, šperky, papírové skládačky
– prostě všechno, co vyrobily šikovné
ruce z Velkých Přílep a okolí. Mezi vystavovateli byli i držitelé medailí z renomovaných mezinárodních akcí. Jedním
z hlavních organizátorů byl místostarosta ing. Petr Morysek. Připravoval výstavu
mnoho týdnů a odměnou mu byl ohlas,
který mezi občany měla. Přišly se podívat snad celé Přílepy. Pro velký úspěch
se bude Hobby přehlídka zřejmě opakoem
vat i příští rok. 

Brigáda na pěší zóně
V sobotu 11.května se sešla
skupinka občanů na úklidu
„pěší zóny“, neboli uzavřené
silnice z Velkých Přílep do
Úholiček, kterou v posledních letech využíváme ke
sportovním a rekreačním
aktivitám. Odpadků v příkopech sesbírali brigádníci
několik pytlů. Za odměnu
jim obec a rybáři připravili
opékané špekáčky u rybníka.

em
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Květinový den
Ve středu 15. května
odpoledne jsme mohli
v obci poprvé potkat skupinky aktivistů Ligy proti
rakovině. Děti měly charakteristická žlutá trička,
na dospělé už se tričko
nedostalo, ale všichni
měli stejný cíl – prodat
co nejvíce žlutých kytiček. Letos byl výtěžek
určen na léčení rakoviny tlustého střeva. A jak
byli úspěšní? Během tří
hodin se v obci prodalo
325 kytiček, výtěžek činil
7711,- Kč. Akci v naší obci
organizovala knihovna,
na kterou se Liga proti
rakovině obrátila.

jkou

Kladení věnců
V předvečer Dne vítězství,
7. května, chodí občané klást věnce ke dvěma pomníkům padlých
na území obce. Letos,
tak jako ostatně i jindy v posledních letech,
přišlo občanů málo.
Nebýt činovníků obce
a pana Jiřího Bouchnera, pomníčky by zůstaly
nepovšimnuty.

em
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Dětský den na statku
Dětský den Na Statku
v Roztocké nepropršel,
protože se konal až druhou červnovou neděli,
kdy se k nám po mnoha
deštivých dnech vrátilo
sluníčko. Dětský den pro
všechny rytíře a princezny s vystoupením skupiny historického šermu
Thorax se povedl, včetně
závěrečné bitvy o hrad.
Dětem se líbilo i docela
obyčejné chytání rybiter
ček. 

Rybářský den
Rybáři patří k nejaktivnějším přílepským spolkům. Nechybí na žádné akci. Letos v květnu
uspořádali vydařené rybářské závody se spoustou výborného občerstvení a hodnotných
cen. V sobotu 15. června se sešli na neméně vydařeném Rybářském dnu. Nejprve zajistili
občerstvení pro účastníky dětského dopoledne Hurá na prázdniny, odpoledne si zachytali
ryby a v podvečer zatančili za doprovodu skupiny Harmonie. 
em
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Z historie přílepských domů
V Přílepech bývala židovská synagoga (2 fotky)
V pravidelné rubrice seznamujeme čtenáře s osudy některých zajímavých staveb na území obce. Dnes se věnujeme domu č.p. 83. Dům stojí na konci ulice Kladenská, na rozcestí
silnic do Lichocevse a do Noutonic. Je to bývalá synagoga (židovská modlitebna).
Původním majitelem domu byl v 19. století
pan Ryšánek, držitel Světlíkovského dvora.
Dnes je to soukromý obytný dům a ničím již
modlitebnu nepřipomíná. Díky pečlivé práci
kronikáře pana Bohumila Káška však můžeme
znalosti čerpat z obecní kroniky. Zanechal
obšírný doklad o židovské obci v Kamýku.
Na rozdíl od jiných království se Židé
v Čechách dlouho těšili z nebývalých svobod.
Platilo to za Přemyslovců i Lucemburků. Už
král Přemysl Otakar II. vydává privilegium
nazvané „Statuta ludaeorum“, v němž se
praví: Židé se stávají královským majetkem.
Jakékoli nepřátelství vůči Židům je považo- Dnes je z někdejší synagogy docela obyčejný dům
váno za útok na majetek královské komory.
Kruté časy Židům v Čechách nastávají koncem 17. století. Tehdy je vše židovské násilně
sestěhováváno do ghett. Všichni Židé musí chodit jasně označeni. V roce 1726 vchází v platnost tzv. familiantský zákon. Ten určil kvótu pro povolený počet sňatků mezi Židy. Tímto
krokem vyvrcholily snahy nejvyšších míst o snížení počtu židovského obyvatelstva v zemích
Koruny České. Alespoň částečná úleva je Židům dopřána za císaře Josefa II. (1780 – 1790).
Plnohodnotnými občany monarchie, vybavenými svobodou osídlování, pohybu a sňatků, se
národ Davidovy hvězdy stává až od roku 1867, kdy ústava židům přiznala stejná práva jako
ostatním obyvatelům země.
I v naší obci se usídlilo několik židovských rodin. V letech 1778 – 1845 žilo pět rodin na
Světlíkovském lenním dvoře v Kamýku. Dvůr byl samostatným dominiem, skládal se ze tří
čísel popisných. Měl 22 obyvatel. V té době držel dvůr rod Ryšánkův. Z knihy židovských familiantů (rodin) známe i jména těchto rodin: Weinsstein, Guth, Fuchs, Jaiteles , Polák.
Mimo tento dvůr žilo v obci časem několik dalších židovských rodin. Rody Ehrlichů, Spitzů,
Iltysů a v č.p. 8 rod Weisů – však se tu donedávna říkalo „ve Vajsovně“. Nejznámější byli Kollinerové – vlastnili domy č. p. 18, 30 a 38. Židé se většinou živili obchodem, výčepem kořalky,
měli i svého řezníka. Zesnulé pohřbívali na židovském hřbitově v Hostouni.
V letech 1865 – 1885 žilo v Kamýku 17 Židů a ve Velkých Přílepech 9 Židů. V okolních
obcích jich pak bylo 83.
Dům č.p. 83 si pravděpodobně Židé od pana Ryšánka pronajali a zřídili v něm svou modlitebnu. Přesné datum zřízení se nepodařilo zjistit. Podle stabilního katastru z roku 1840 je
už tento dům označen jako synagoga. Později Židé dům kupují. Z pozemkové knihy obce
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Kamýk, vložka 32, stavební parcela č. 43, se dozvídáme, že 20. června 1881 bylo Izraelské
obci v Kamýku dáno právo vlastnictví na dům č.p. 83 – izraelskou modlitebnu.
Kolem roku 1912 se kamýcká židovská obec spojila s obcí roztockou a později s židovskou
obcí na Smíchově. Synagogu znal spisovatel Jaroslav Krombauer (nar. 1864), který v Kamýku
s rodiči žil a chodil do školy v Noutonicích. Jeho otec zde byl správcem velkostatku. V dospělosti
konával spisovatel cesty do zdejšího kraje. V roce 1900 znovu viděl kamýckou synagogu, kde se
právě konala bohoslužba. Se studem při tom vzpomínal, jak jako chlapec s ostatními vytloukal
okna synagogy. Své pocity z této cesty do kraje dětství popisuje ve spise Jizvy (Praha 1901).
V roce 1922 odkoupil od židovské obce budovu synagogy pan František Přáda, truhlář.
Zřídil si zde truhlářskou dílnu a později i byt. Kronikář pan Kášek zaznamenal vyprávění pana
Přády o tom, jak synagogu získal: (zkráceno) „… několik let už nebyla synagoga v provozu
a já jsem tenkrát hledal větší prostor pro svou truhlářskou dílnu. Obec židovská na Smíchově
nabízela inzerátem v „Politice“ prodej synagogy v Kamýku. Po delším jednání a smlouvání
ceny jsem dům koupil. Zájem o něj měli i místní Sokolové pro tělocvičnu. Tehdy mi Židé řekli,
že nechtějí z modlitebny žádnou kotrmelcovnu, ale s dílnou souhlasili. Při převzetí jsem našel
vše v původním stavu. Byl tam oltář, lavice, oblečení a vše potřebné pro bohoslužbu. Byl tam
také krásný lustr, pro který si Židé za tři dny přijeli a velmi se divili, že zde tak dlouho vydržel.
Měl prý větší cenu než celá synagoga. Ještě si odvezli oltář. Po vyklizení a bez větších úprav
jsem zde truhlařil a měl jsem dílnu s modrým stropem se zlatými hvězdami. V roce 1926 jsem
si z půdy vybudoval byt.
Při přestavbě domu pomáhal panu Přádovi místní zedník pan František Saska. Našli zde pěkný kamenný blok – desku. Zedník o něj požádal a použil ho doma jako práh mezi vrátka do dvora. Později zemřela panu Saskovi matka. V den pohřbu navštívil jeho dům katolický farář J. Kříž
z Noutonic, aby zesnulou doprovodil na hřbitov. U vrátek se zastavil a odmítl jimi projít. Museli
mu otevřít velká vrata. Příčina? Pan farář poznal, že práh je desatero z židovské modlitebny.
Pokáral majitele domu, co že to udělal, tam přece desatero, byť židovské, nepatří. Rozhodně
žádal, aby ho zedník hned po pohřbu odstranil. Ten uposlechl a uložil desku někam do kůlny.
Po delším čase se o této příhodě dozvěděl pan kronikář Kášek , desatero našel a odvezl do muzea v Roztokách. Fotografii uložil k obecní kronice. Jedná se o běžný typ desatera
vytesaného do růžového mramoru. Jsou zde vyryty začátky jednotlivých kázání. Je to jediná
památka na zdejší synagogu.

Hedvika Malá

Malý dovětek k historii
Potomek zdejšího židovského rodu Kollinerových, pan Doron Kolliner, navštívil v lednu
2009 naši obec. Jeho otec, který se narodil
v Teplicích, uprchl jako malý chlapec s rodiči
před nacisty do Izraele. Tam rodina Kollinerových zapustila kořeny. V pozůstalosti jednoho
z předků, Julia Kollinera, byl nalezen domovský
list Velkých Přílep. Doron Kolliner se proto rozhodl místa, odkud jeho rod pochází, navštívit.
S velkým zájmem a dojetím si prohlédl zejména
budovu synagogy, v níž se jeho předkové scházeli k modlitbám.
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Návštěvu Dorona Kollinera zprostředkoval
Mgr. Jan Vichra, historik a zdejší rodák

Tip na výlet
Kulturní památky v Nelahozevsi a okolí
Původně jsem vás chtěla pozvat do přístaviště Marina Vltava v Nelahozevsi, ve kterém je
možné půjčit si pramici a za hodinu doplout do Kralup a zpátky. Povodeň však zničila mola
a v současné době je půjčování lodiček zastaveno.
Přesto ale i po povodních zůstává Nelahozeves, jejíž název je nám povědomý ze školy
jako rodiště Antonína Dvořáka, krásným místem, kde lze s rodinou strávit celý den. Dominantou obce je zámek spojující v sobě několik architektonických stylů od gotiky přes renesanci až po baroko. Patří roudnické větvi rodiny Lobkowiczů a je celoročně otevřen pro
veřejnost. V současné době zámek nabízí návštěvníkům stálou expozici Pohled do šlechtického interiéru rodiny Lobkowiczů a nově otevřený okruh zvláště vhodný pro rodiny s dětmi
nazvanou Život šlechtice od dětských střevíčků. Vedle prohlídkových tras zámek pořádá
celou řadu akcí, např. jarní hrnčířské slavnosti, podzimní adventní slavnosti či vystoupení
hudebních a šermířských skupin a Dětské zámecké slavnosti v červnu.

Jak jsem se již zmínila, Nelahozeves je rodištěm Antonína Dvořáka, v jehož rodném
domě na náměstí je zřízeno muzeum dokumentující skladatelovo dětství a mládí. Informace o nepravidelné otevírací době Památníku Antonína Dvořáka najdete na stránkách
Národního muzea www.nm.cz.
Z Nelahozevsi je možno dojít pěšky či dojet na kole až k zámku Veltrusy, který nabízí návštěvníkům dvě prohlídkové trasy pro pěší, jednu pro cyklisty a dvě výstavy: Historie lovectví
a myslivosti a Historické kočáry. Povodně sice expozice nepoškodily, zámek ale zatím po
povodních zůstává uzavřen.
Další informace o zámcích v Nelahozevsi i Veltrusech naleznete na stránkách nelahozeves.info a zamek-veltrusy.

Text a foto: Eva Tluková
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www.facebook.com/groups/tjsokolvelkeprilepy

Spodní řada zleva: Petr Bláha, Zdeněk Švajda, Ota Moravec st., Dominik Gombita, Karel Raděj,
Pavel Jiroutek, Pavel Zrůbecký ml.

Horní řada zleva: Pavel Zrůbecký st., Jaroslav Katrnožka, Ivo Raděj, Petr Pozníček, Karel Poláček,
Lukáš Topol, Pavel Škurek, Jan Buk, Martin Rambousek, Václav Bělohlávek, Kamil Chudada, Ota Moravec ml.

Okresní přebor III. třída skupina B – jaro 2013

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY

Fotbal – rozhovor
Jan Buk a Pavel Škurek:
Jednou bychom se chtěli rvát o postup do okresního přeboru
O stavu přílepského fotbalu, jeho problémech, radostech a plánech do budoucna hovoříme se dvěma členy výboru TJ Sokol Velké Přílepy Janem Bukem a Pavlem Škurkem
Již řadu měsíců má fotbalový klub nový výbor. Zlepšila se činnost klubu, jsou teď členové
spokojenější?
To by byla spíš otázka pro členy klubu, hráče a naše fanoušky. Sám si myslím, že fungování
klubu navenek je neporovnatelné s předchozím vystupováním. Ať už se jedná o organizace
týmu, zabezpečení samotných utkání, tak i o další věci, které s tím úzce souvisejí. Jsou to
například plakáty a programy ke každému domácímu zápasu, Facebookový profil, termíny
zápasů na webových stránkách Velkých Přílep nebo tombola při každém domácím utkání.
Jak si oddíl stojí těsně před koncem jarní části sezóny?
Náš cíl v polovině sezony, kdy jsme klub převzali, bylo zachránit se v soutěži. To se nám
povedlo asi pět kol před koncem. Po posledním zápase se Sokolem Červený Újezd, který
jsme prohráli, jsme se ocitli na 9. místě ze čtrnácti, se stejným počtem bodů jako osmý
Červený Újezd, ale s horším skóre. Jen bychom připomněli dohrávku se Sokolem Jinočany
12. června, z níž jsme vyšli vítězně 5:3.
Také utkání s Holubicemi prý bylo napínavé - můžete ho stručně popsat?
Holubice jsou v této sezoně velmi silné, což potvrzují svým umístěním na prvním místě
v tabulce a pravděpodobným postupem do okresního přeboru. To již napovídá, že to pro
nás nebyl lehký soupeř, a i když derby s Holubicemi bývají vyrovnané, tak poslední zápas
jsme úplně nezvládli a prohráli 2:5. Fanoušci však mohli být spokojeni, protože viděli hodně
gólů. A o poločasové přestávce viděli i vystoupení taneční skupiny Jam Dance Crew, což
byla jedna z novinek, jak bychom chtěli na zápasy přilákat stále více diváků.
Jste spokojeni s návštěvností?
V jarní sezoně nepřálo divákům moc počasí, tak na první domácí zápasy byla návštěvnost
nižší. Jakmile je tepleji, tak je vidět, že si obyvatelé Velkých Přílep cestu na fotbal našli. Snad
je to i větší propagací fotbalu v obci (plakáty, internet, …). Na zápas s Holubicemi dorazilo
přes 400 diváků (i s dětmi), což je pro nás perfektní návštěva, ale reálně si myslím, že by
mohlo chodit kolem 150 – 200 lidí. Nezbývá nám, než je přilákat našimi výkony a doplňujícími aktivitami (bohatší občerstvení, tomboly, taneční vystoupení atd.).
Jaké bylo Pálení čarodějnic? Nezaskočilo vás trochu počasí?
Myslím, že se obecně hodně povedlo a pevně doufám, že i lidé byli s akcí jako takovou
spokojení. Již dopředu jsme věděli, že nás čeká nepříznivé počasí, proto jsme zajistili stany,
kde se mohli návštěvníci před nepřízní počasí schovat. I přes deštivé počasí ve večerních
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hodinách však dorazilo hodně lidí a zejména
při vystoupení pro děti si myslím, že bylo na
hřišti nejvíce malých i velkých návštěvníků.
Doufáme, že se všem na hřišti čarodějnice
líbili.
Máte dostatek „potěru“?
TJ Sokol v tuto chvíli nemá svoje mládežnická mužstva. Aktuálně jednáme o spojení
s JFK Velké Přílepy, což by mělo být hotovo
od příští sezóny. Jak ale víme od JFK, tak dětí
na fotbal není nikdy dost. Kdysi na vesnici
nic jiného než fotbal nebylo a každý kluk
tedy šel hrát fotbal. Teď už je ale možností daleko více, takže si kluci vybírají i jiné
populární sportu jako je hokej, tenis, florbal a podobné. Samozřejmě budeme rádi,
pokud se nám další kluci přihlásí a budou
s námi chtít hrát. Informace najdou na
www.jfkvelkeprilepy.cz

Jan Buk

Co byste si přáli do budoucna? O co se
budete snažit?
Určitě bychom si přáli, aby se nám dařilo
hrát pohledný fotbal, který baví nás a naše
fanoušky. Na příští sezonu připravujeme
přestup některých nových hráčů, kteří by
tým mohli posílit a zvednout celkovou kvalitu týmu. Bohužel tady jsme omezeni financemi, protože i na této úrovni jsou přestupy placené a musíme najít dostatek financí
na provoz klubu, materiální vybavení a na
přestupy. Hledáme tak sponzory z Velkých
Přílep a okolí, kteří by místní fotbal rádi
Pavel Škurek
podpořily. Každá částka je pro nás zajímavá
a každý sponzor dostane svůj prostor na hřišti, v programu a na plakátech, případně rovnou na dresu. Pokud by se nám podařilo klub
finančně zabezpečit, určitě bychom v budoucnu napodobit Holubice a rvát se o postup do
okresního přeboru. Zároveň bychom rádi připravili i „B“ tým, kde by do mužského fotbalu
mohli nakouknout dorostenci.
A pro naše fanoušky kromě pěkné podívané na fotbal bychom chtěli nabídnout další
služby. Připravit pěkné zázemí kolem občerstvení i s posezením, zatraktivnit domácí zápasy
předzápasem dětských přípravek nebo dalšími tanečními vystoupeními. Kromě tradičního
pálení čarodějnic bychom obyvatele Velkých Přílep chtěli v budoucnu pozvat i na další akce,
jako např. fotbalové exhibice, turnaje, dětské dny a další

Eva Martínková
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Pedikúra v pohodlí
vašeho domova
Přijedu, ošetřím vaše nohy
a ozdobím dle přání.

Pedikúra nejen pro ženy!

Tel.: 732 542 146 (Martina) IČ 87561921
Ceník služeb:
Základní pedikúra........ 180 Kč
Lakování....................... 30 Kč
Lakování Francie.......... 60 Kč
Masáž nohou............... 50 Kč
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Nenechte si ujít
Co nás čeká v létě?
Každý poslední pátek v měsíci promítá kino
Představení pro děti:
26.7. Modrý tygr
30.8. Doba ledová 4: Země v pohybu
Představení pro dospělé budou upřesněna na plakátech

Co nás čeká po prázdninách?
Z Muzea hudby se do Velkých Přílep přestěhuje výstava o půl století působení Tradicional
Jazz Studia Pavla Smetáčka. Jazzová kapela, která nás potěšila při slavnostním otevření
Centra volnočasových aktivit, při vernisáži opět zahraje.
Klub 55+ bude pokračovat v cyklu přednášek o pohybu a zdraví, tentokrát s masérem Jiřím
Bartošíkem
Další podzimní akce sledujte na plakátech a na stránkách obce www.velke-prilepy.cz

Ceník inzerce v Přílepském zpravodaji (cena bez DPH)
Stránka vnitřní černobílá
Celá 600,- Kč
½ 400,- Kč
¼ 250,- Kč

Stránka vnitřní barevná
Celá 1000,- Kč
½ 700,- Kč
¼ 450,- Kč

Stránka zadní barevná
Celá 1200,- Kč

Přílepský Zpravodaj
Vydává:  Obec Velké přílepy, Pražská 162, Velké Přílepy 252 64
Realizace:  Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky
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Náklad:  1200 výtisků
Foto: Věra Čermáková, Jana Kouřimská, Eva Martínková
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Příspěvky a inzerci zasílejte: zpravodaj@velke-prilepy.cz
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novinka pro letošní léto

LÉTO JAKO U MOŘE

VÁŠ NOVÝ PŘÍSTAV HOTEL PORT...
� Fit & Fun programy, vlastní pláž
i sport a wellness centrum
� Aktivity nejen u vody, odpočinek nejen na pláži
� Snídaně na terase, grilování na břehu jezera,
regionální speciality
� Zážitky na míru připravíme i pro firmy

a půjčovna
tovní služby
Vybrané spor ových pobytů.
in
v ceně prázdn

+420 487 809 711
leto@hotelport.cz

www.hotelport.cz

