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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Vážení přátelé,
nastal čas vánoční, čas pro zastavení 

a rozjímání. Zamysleme se, jaké hodno-
ty nám určuje dnešní život plný stresů, 
neustálého honění se za  něčím, co nás 
možná ani neuspokojuje. Vytrácí se nám 
láska, pohoda, úcta k  druhému, hřejivý 
domov… V  čase vánočním si tato slova 
uvědomujeme určitě více, než kdy jindy, 
a je to dobře.

Přejeme vám příjemně strávený vá-
noční čas se svými blízkými, naplněný lás-
kou a  pohodou. V  roce 2014 stálé zdraví 
a mnoho úspěchů.

JARKA SAIFRTOVÁ, JITKA JANOUCHOVÁ

A JARDA HUK

ÚVODNÍ SLOVO

Už se stalo pravidlem, že poslední 
srpnový týden znamená pro tým Přemy-
slovských středních Čech cestu na  jih. 
Letošní Země živitelka byla jubilejní, 
čtyřicátá, a  samozřejmě jsme u  ní ne-
chyběli. Naše čtyřčlenná posádka obsa-
dila stánek již ve  středu 28. srpna před 
otevřením a – na rozdíl od mnoha jiných 
vystavovatelů – vytrvala až do podvečera 
v úterý 3. září, kdy veletrh končil. V so-
botu jsem se za nimi – už taky tradičně 
– vydal na inspekční cestu. Postřehy z ní 
by vydaly na několik stránek, tak aspoň 
pár z nich.

První věc, která se nedala přehléd-
nout, byla velká účast návštěvníků. 
V  sobotu k  tomu jistě přispělo ideální 

počasí a  program národ-
ních dožínek, ale hodně 
lidí chodilo po  výstavišti 
vlastně až do  neděle. Vů-
bec to nevypadalo na krizi, 

která na nás vykukuje už tři roky z médií, 
i když nelze vyloučit, že část návštěvníků 
se rozhodla brát těch 130 korun za lístek 
jako vratnou investici. Ochutnávači pro-
cházeli pavilóny v hojném počtu a mnozí 
z nich vypadali, že se na víkend skutečně 
připravovali hladověním jako soutěžící 
v jedné z povídek Šimka a Grossmanna, 
a poměrně dost bylo i sběračů s taškami 
plnými prospektů. Možná se papír zase 
vykupuje za  lepší cenu. Fantastickým 
tempem mizely z našeho stolu propisky. 
Bůhví, kde se to v těch lidech vzalo.

Ofi ciální program byl bohatý, jak 
se na  jubileum sluší, jen pro nás, míst-
ní akční skupiny, toho přinesla setkání 
s představiteli ministerstev a centrálních 
úřadů málo.

Má to, bohužel, logický důvod. Časo-
vá ztráta proti původnímu harmonogra-
mu narůstá.

PŘEMYSLOVCI NA ČESKÉM JIHU

Pokračování na straně 2
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Ofi ciální dokument vlády z  dílny 
MMR, který míří do  Evropské komise, 
čekal v listopadu ještě před dveřmi vlády, 
a  až po  jeho schválení se může rozběh-
nout příprava jednotlivých operačních 
programů a pro nás příslušných progra-
mových rámců na roky 2014-2020.

Naši zástupci předváděli na  stánku 
a  příležitostně prodávali zboží míst-
ních výrobců a  propagovali jejich čin-
nost. Není to byznys, který se odehrává 
na  výstavišti v  jiných pavilónech, ale 
připomene to návštěvníkům, že i  kou-
sek za Prahou se něco užitečného a hez-
kého vyrábí. Každopádně všem, kteří 
nám za slušné ceny nabídli zboží k pro-
deji, tedy Ekofruktu, třebízské palírně, 
paní Zlámalové, keramičce z  Královic, 
a  karmelitánům ze slánského klášte-
ra, děkujeme. Poděkování patří také 

panu Václavu Holému z fi rmy Řeznictví 
a uzenářství Václav Holý, který nám ka-
ždoročně připraví masné výrobky, které 
nám kolegové po  ochutnání při jedná-
ních závidí. 

Středočeši byli na výstavě zastoupeni 
v pavilónu Z v dobrém počtu. Vedle nás 
se ve stáncích střídali kolegové z Pošem-
beří, Říčanska, Podlipanska, Lípy pro 
venkov a občas se tam objevili zástupci 
dalších místních akčních skupin. Nej-
víc byli v pavilónu ovšem vidět a hlavně 
slyšet Moraváci – ale asi taky proto, že 
dožínky (a nejen ty) přece jen umí slavit 
s celou parádou.

Z naší mise na jubilejní Zemi živitel-
ku se dochovala fotografi e, na níž je celá 
posádka i s jednodenním dobrovolníkem 
v  tričkách s  logem společnosti. Pokud 
byste se vydali na jih Čech za rok, pozná-
te nás třeba podle nich.
JARDA HUK

Pokračování ze strany 1

PŘEMYSLOVCI NA ČESKÉM JIHU

V  neděli 15. září vypuklo na  pro-
stranství před hasičskou zbrojnicí v Ne-
lahozevsi Burčákování. Svůj stánek tam 
rozbalil nejen prodejce burčáku, ale 
i perníkářka, keramička a další. 

Zájemci si mohli zkusit točit na hrn-
čířském kruhu, nechat namalovat nějaký 
cizí obličej na svůj vlastní nebo vyzdobit 
nehty. Během dopoledne zazněly písně 
z  Noci na  Karlštejně v  podání místních 
ochotníků, odpoledne pak skřítek Flori-
an zahájil pohádku Perníková chaloup-
ka. Jenže co čert (nebo baba z chaloup-
ky) nechtěl, chvíli potom, co děti vyrazily 
do  lesa, začalo hustě pršet. Diváci se 
schovali pod deštníky, ochotníci ještě 

srdnatě chvíli vydrželi, ale Mařenka byla 
natolik zmrzlá, že nakonec se všichni 
běželi schovat. Takže nikdo vlastně neví, 
jak to s dětmi dopadlo. No, snad to nebu-
de vyšetřovat sociálka.

POKUS UKÁZAL,
ŽE 1 A 1 MOHOU
BÝT I TŘI

Taková docela prekérní situace. Je-
den londýnský taxikář má dvě ženy, ale 
protože je to člověk pořádkumilovný, 
střídá je podle přesného harmonogra-
mu a  docela si to užívá. Ovšem jenom 
do chvíle, kdy se zaplete do pouliční rvač-
ky, skončí ve špitále, harmonogram jeho 
jízd se zhroutí a dvě adresy se mu těžko 
vysvětlují. Začíná být podezřelý poli-
cii (hned ve  dvou okrscích), sousedům 
(hned dvěma) i  manželkám (hned dvě-
ma), ale kličkuje v tom zdatně, tak zdat-
ně, že mu v okamžiku, kdy se rozhodne 
jít s pravdou ven, už nikdo neuvěří.

Takhle to vymyslel Angličan Ray 
Cooney a  takhle to v  sobotu 14. září 
vpodvečer pro velmi slušně zaplněnou 
tělocvičnu Dynama Nelahozeves hráli 
ochotníci ze souboru z  Velkých Přílep, 
který si říká Pokus. Ani nevím, jestli je to 
„ochotníci“ ještě vůbec správně. Soubor 
má za sebou pěkných pár sezón (dali se 
dohromady v roce 2001) a skoro desítku 
nastudovaných her a  dvouhodinovou 
konverzační komedii utáhne s  jistotou 
profesionálů. Koneckonců protagonisté 
této hry (představitelé taxikáře Browna 
a  jeho dvou manželek) dostali za výkon 
v komedii i cenu na divadelním festivalu.

Diváci se dobře bavili (a herci zjevně 
také), v předsálí se čepovalo pivo a roz-
lévalo víno a pár korunek přibylo i v ka-
sičce pro dobrovolné vstupné. Pokus 
objíždí s komedií 1+1=3 blízké i vzdále-
nější štace a už to není pokus, ale sázka 
na jistotu výborné zábavy a kumštu.

Jen, prosím, neberte na  tohle před-
stavení děti. Mohly by ztratit, anebo spíš 
získat nepřiměřené iluze o  tom, jak to 
v životě chodí.

V NEDĚLI SE BURČÁKOVALO
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Uzávěrka příštího čísla je 13. 2. 2014, příspěvky
posílejte na adresu info@premyslovci.cz

JAK SE VAŘIL 
V NELAHOZEVSI 
KRÁLOVSKÝ 
KUSKUS

Přiznám se, že jsem o tom, že ně-
jaký královský kuskus existuje, neměl 
ani tušení. Ve  středu 18. září, kdy 
jsem v Nelahozevsi viděl stejnojmen-
nou hru v podání místních ochotníků, 
se mi dostalo poučení včetně všech 
přísad, které do  toho exotického po-
krmu patří.

Je pravda, že zápletka téhle vlast-
ně detektivní hry by se bez toho krá-
lovského dlabance úplně klidně obe-
šla, ale pak by přišla o svou nejdražší 
ingredienci. O vtip. Když posloucháte 
řeči, které spolu vedou kuchařka a její 
pomocnice, máte neodbytný pocit, že 
podobná životní moudra jste už ně-
kde slyšeli, a dokonce se vám zdá, že 
takovou pomocnou kuchařku, jedno-
dušší než recept na  vajíčka natvrdo 
a přitom ve své prostotě takřka geni-
ální, odněkud znáte.

Ale bylo by nespravedlivé jmenovat 
jen dvě členky souboru. S  chutí hrají 
a  zpívají i  všichni ostatní a  posouvají 
hru k docela překvapivému rozuzlení.

Že si autor hudby vypůjčil pár tak-
tů ústřední písně z jedné třicet let sta-
ré české pohádky? A že se text závě-
rečného songu mohl obejít bez poli-
tické agitace? To se u ochotníků pro-
míjí. Nejcennější přece je, že si Nela-
hozevští Kuskus sami napsali (Alena 
Hurychová), pořídili k  němu hudbu 
(Václav Vedral j.h. a  Miloš Mojžíš) 
a  texty písní (Alena Hurychová), že 
hru sami nastudovali, s  nadšením ji 
provozují a mají s ní úspěch.

Ten dlouhý a  upřímný aplaus 
na  konci od  plného sálu, kam přišli 
diváci bez ohledu na  velmi nevlídný 
a deštivý večer, je pro autora a herce 
stejnou odměnou jako pro šéfkucha-
ře, když jeho hostům chutná a  při-
jdou si dát znova – třeba královský 
kuskus.

Na přelomu června a července letoš-
ního roku byla provedena oprava varhan 
Karla Schiffnera v  kostele sv. Ondřeje 
v Nelahozevsi, který je úzce spojen se ži-
votem skladatele Antonína Dvořáka. Var-
hany jsou nyní ve stavu, kdy hra na ně je 
potěšením. Proto jsme toho využili i my 
v rámci festivalu Předivo a připravili pro 
veřejnost společně s  obcí Nelahozeves 
na  páteční večer 20. září koncert vážné 
hudby. Zněly skladby od různých sklada-

telů, jako např. J. S. Bacha, C. Francka, 
A. Dvořáka, a to v podání dvou účinku-
jících – Pavla Červinky (baryton, sólista 
ND Praha) a  Josefa Leciana (pedagog, 
varhaník).

Kdo přišel na koncert, a že nás v kos-
telíku sv. Ondřeje nebylo málo, odcházel 
s  nevšedním zážitkem a  především se 
zklidněním na duši.
JARKA SAIFRTOVÁ, JARDA HUK 
A JITKA JANOUCHOVÁ

V  neděli během dne mohli návštěv-
níci zámku v  Nelahozevsi potěšit oči 
při výstavě obrazů Martina Patřičného, 
večer pak uši při koncertu operních árií 
a písní. I když vlastně obě akce zapojily 
více smyslů – pan Patřičný svou výstavu 
uvedl zajímavou přednáškou a  pohled 
na účinkující ve večerních róbách a oble-
cích taky nebyl k zahození. 

Vloni měl koncert operních árií 
úspěch, a  tak jsme se rozhodli oslovit 
toto uskupení znovu, prostě sázka na jis-
totu. Letos navíc zapojili i housle a hoboj 
a obměnili repertoár, takže ani účastníci 

loňského koncertu ve  Zlonicích neměli 
pocit, že tohle už někde slyšeli…

Zazněly písně z Dvořákových, Sme-
tanových i Mozartových oper, Strausso-
vých operet a další. Takže až někde uvi-
díte na  plakátech koncert operních árií 
v  podání M. Květenské, L. Pázlerové, 
K. Jiřištové, T. Szenpéteryho, L. Charvá-
tové a M. Navrátila, běžte si je poslech-
nout. Jsou to amatéři, ale rozhodně žád-
ná ořezávátka.

VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE

PASTVA PRO OČI I UŠI NA ZÁMKU

FOTOGRAFIE: JOSEF JEŘÁBEK
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V  děkanském kostele sv. Kateřiny 
ve Velvarech byla letos v létě dokončena 
rekonstrukce varhan. Při té příležitosti 
jsme se organologa arcidiecéze pražské 
Štěpána Svobody zeptali...

Proč byly rekonstruovány zrovna tyto 
varhany?

Varhany u  sv. Kateřiny doprovázely 
po  celou dobu své 127leté existence tý-
den co týden pravidelné nedělní a dříve 
i  všednodenní bohoslužby. Kromě toho 
se na ně pořádaly a i v dnešní době pořá-
dají koncerty. Jako každý jiný stroj vyža-
dují pravidelný servis – seřízení a  nala-
dění, aby vše řádně fungovalo a varhany 
pěkně a čistě zněly. A stejně jako všechny 
stroje se i varhany opotřebovávají a stár-
nou, usazuje se v  nich prach, dřevěné 
části může napadnout červotoč či tesa-
řík, do píšťal zalétává různý hmyz, kůže 
na  měchách zteří a  popraská. Některé 
závady lze odstranit menší opravou, aniž 
by se varhany musely rozebírat celé, ale 
některá opotřebení a poškození se skrý-
vají v nitru nástroje nebo jsou tak velké-
ho rozsahu, že je nelze provést „ambu-
lantně“ a varhany musí putovat do dílen 
varhanáře. A  právě taková situace na-
stala u  zdejších varhan. Již několik let 
za ně varhaníci zasedali s obavou, jakou 
budou mít zrovna varhany náladu, zda 
nebudou rušivě popiskovat či hrát samy 
od  sebe. Jejich stav se prudce zhoršil 
v zimě 2011/12, kdy se na ně již nedalo 
hrát vůbec. Právě tehdy padlo rozhodnu-
tí, že se s nimi musí „něco“ udělat. 

Čím jsou zvláštní, zajímavé?
Varhany u sv. Kateřiny nebyly od ro-

ku 1886, kdy je pražský varhanář Ema-
nuel Štěpán Petr postavil na  zdejší kůr, 
zásadním způsobem opravovány a  jsou 
zcela v  původním stavu – tedy všech-
ny píšťaly – a  je jich ve  varhanách přes 
devět stovek, které varhanář Petr tehdy 
do varhan vložil, jsou stále na svém mís-
tě, nezměnil se jejich autentický zvuk ani 
vnitřní zařízení. A to je poměrně vzácné, 
protože většina varhan byla v minulosti 
nějakým způsobem přestavěna, zvukově 
upravena nebo tzv. vylepšena, mnohdy 

na  úkor spolehlivosti, funkčnosti a  ze-
jména zvuku.

Ve  zdejších varhanách je také jeden 
zvláštní rejstřík, který napodobuje – a to 
velmi věrně – zvuk klarinetu. S  podob-
ným rejstříkem se lze setkat na  našich 
varhanách velmi zřídka.

Je v Čechách těžké sehnat restauráto-
ra varhan?

V  českých zemích lze napočítat asi 
stovku fi rem a živnostníků, které se vě-
nují opravám varhan. Mezi nimi je ale 
příliš mnoho ne zrovna svědomitých, 
diletantů a  bohužel i  řada podvodní-
ků. Dobrých varhanářů, kteří ovládají 
své řemeslo, není mnoho. K  restauro-
vání varhan je zapotřebí ale ještě něco 
navíc, co se člověk při vší snaze a  píli 
nemůže naučit, něco, co mu musí být 
z hůry dáno, a to je cit pro daný nástroj, 
schopnost vcítit se do  varhanáře, který 
varhany stavěl a dával každé píšťale její 
nezaměnitelný zvuk, schopnost se při-
způsobit a  nevnucovat při restaurování 
varhanám svou představu. Takových 
varhanářů-restaurátorů je velmi málo, 
ne každý varhanář je toho schopen. 

Jak restaurování probíhalo?
Varhany byly nejprve důkladně pro-

zkoumány a bylo zjišťováno, co jim schá-

zí, jaká je míra opotřebení a  poškození 
jednotlivých částí a dílů, bylo zvažováno, 
které části bude nutné opravit bezpod-
mínečně a  důkladně a  naopak, které 
části mohou ještě dlouhá léta sloužit. 
Jednoduše jsme zvažovali nejvhodnější 
poměr vynaložených prostředků a toho, 
co za ně získáme tak, aby nástroj spoleh-
livě sloužil. Po  tomto rozhodnutí a  zís-
kání dotace od  SZIFu prostřednictvím 
MAS Přemyslovci to již šlo rychle.

Z  několika nabídek jsme vybrali tu 
nejvhodnější. Prací se ujal varhanář Petr 
Dlabal z  Bílska u  Olomouce, společně 
se svým kolegou Borisem Mettlerem. Ti 
varhany napřed celé rozebrali, jednotlivé 
části po základním očištění na kůru kos-
tela byly poté odvezeny do  restaurátor-
ské dílny, kde byly postupně obnoveny. 
Přitom musely být sneseny z  kůru dolů 
i  díly, které jsou značně velké a  těžké 
a  nelze je rozebrat na  místě. Nejtěžší 
část vážila okolo 300 kg a  spouštělo ji 
dohromady pět lidí. Po  dílenské opra-
vě byly všechny části přivezeny zpět do 
Velvar a celý nástroj byl na kůru za dva 
a kus měsíce sestaven a zprovozněn. 

Jak dlouho celá akce trvala?
Když nepočítám přípravu projektu, 

která probíhala od r. 2010, tak s rozebí-
ráním varhan se začalo v listopadu 2012, 

WWW.PREMYSLOVCI.CZ

V KOSTELE SV. KATEŘINY ZNOVU ZNÍ VARHANY
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kdy přijeli čtyři varhanáři a  za  tři dny 
nástroj rozebrali. Přes zimu a na jaře se 
pracovalo v  dílně, přivezení a  sestavení 
varhan trvalo od června do konce srpna 
letošního roku, kdy bylo dílo 30. srpna 
úspěšně zkolaudováno.

Na co bylo třeba dávat zvláštní pozor?
Největší pozornost byla věnována 

srdci varhan – tzv. vzdušnici. To je ta-
ková veliká dřevěná ležatá skříň s mno-
ha přepážkami a  záklopkami, na  které 
stojí píšťaly. Jejím úkolem je rozdělovat 
stlačený vzduch proudící z  měchů jed-
notlivým píšťalám podle toho, kterou 
klávesu varhaník zrovna stiskne. Vzduš-
nice jsou ve velvarských varhanách čtyři 
a právě jejich špatná funkce byla příči-
nou většiny problémů a na jejich obnovu 
a  správnou funkci se varhanáři nejvíce 
zaměřili. Nejvíce práce bylo s  jednotli-
vými malými ventily, které nesmí v  kli-
dovém stavu propouštět žádný vzduch. 
Těchto ventilů je přibližně stejný počet 
jako píšťal, tedy přes 900, a byla to sku-
tečně „piplačka“.

Jste organologem arcidiecéze praž-
ské. Můžete nám vysvětlit, co ta práce 
obnáší?

Jako zaměstnanec pražského arcibis-
kupství mám na starost všechny varhany 
v  diecézi. Moje práce je hodně pestrá, 
bohužel poslední roky přibývá admini-
strativy mnohem více, než bych si přál. 
Hlavní náplní je péče o varhany. Pokud je 
některý nástroj v nepořádku, farář nebo 
varhaník mi napíše mail nebo zavolá, 
já přijedu, nástroj prohlédnu a  vyzkou-
ším a navrhnu způsob opravy. Většinou 

zajišťuji i  komunikaci s  pracovníky pa-
mátkové péče, vypracovávám projekty, 
podávám žádosti na  granty, podílím se 
na  výběrových řízeních, kontroluji prů-
běh prací a  opravený nástroj kolauduji. 
Školím také varhaníky, aby věděli, jak 
mají o nástroj pečovat, co mohou v pří-
padě poruchy sami zvládnout a na koho 
se mají obrátit při větší závadě. Bádám 
také v  archivech o  historii konkrétních 
varhan, zvláště když se mají restaurovat. 
Ve  starých pamětních a  účetních kni-
hách lze nalézt mnoho důležitých infor-
mací o  tom, kdy se varhany opravovaly 
a co se s nimi v minulosti dělo, jaké měly 
dříve závady a zda se tyto závady náho-
dou neopakují. Snažím se i o populariza-
ci varhan a  varhanářství. Vytvořil jsem 
stránky www.varhany.net, kde jsou dnes 
uloženy informace a fotografi e o téměř 5 
tisícovkách varhan a o více než tisícovce 
varhanářů, kteří kdy působili v  českých 
zemích.

Jak dlouho už na pozici organologa 
působíte?

Varhanami se zabývám přes 20 let, 
jako organolog na  arcibiskupství pra-
cuji osmým rokem, do  srpna letošního 
roku společně s kolegou Markem Čiha-
řem, kterému vděčím za  mnoho předa-
ných vědomostí a zkušeností. Nyní jsem 
na této pozici sám.

Kolik varhan se Vám podařilo pod Va-
ším vedením opravit?

Vedu si evidenci opravených varhan, 
od  r. 2006 to činí v  pražské arcidiecézi 
kolem 70 nástrojů, od menších oprav až 
po  rozsáhlé rekonstrukce či komplexní 
restaurování. Nepočítám do toho údržby 
nástrojů – regulace a  ladění. U  mnoha 
projektů je to ale týmová práce, kde ka-
ždý zajišťuje něco – od koordinace všech 
prací, psaní žádostí, účetnictví až po od-
borný dohled nad průběhem a kontrolu 
provedených prací, což je moje parketa.

Kolik varhan máte vlastně ve „sprá-
vě“?

V  diecézi existuje přes 900 kostelů 
a  kaplí. Některé z  nich – zvláště menší 
kaple – nemají žádný nástroj nebo jen 
harmonium. Jsou ale i  případy kostelů 
se dvěma nebo i  dokonce se třemi ná-

stroji. Celkem je to kolem 
810 nástrojů. Přesně to 
nevím, protože existuje 
asi 10 trvale uzavřených 
kostelů, o  nichž nevím, 

zda tam varhany stojí. Přirozeně jsem 
všechny varhany ještě neviděl, protože 
prioritou je postarat se o nástroje, které 
dodnes slouží. Až když zbyde čas, mohu 
prozkoumávat i nástroje v kostelích, kte-
ré dnes již neslouží svému účelu. Když 
se jedná o  kvalitní varhany, snažím se, 
aby byly opraveny a přeneseny do jiného 
kostela, kde varhany nemají a kde by na-
šly využití.

Ve Velvarech se nacházejí dva kostely, 
jsou ve hřbitovním kostele také nějaké 
varhany?

Velvarský hřbitovní kostel sv. Jiří 
v  sobě skrývá velmi vzácné, dá se říci 
i  unikátní varhany. Jsou to pravděpo-
dobně druhé nejstarší varhany v  diecé-
zi a  asi šesté nejstarší v  celé republice. 
Skříň varhan je datována do 1. čtvrtiny 
17. století, varhanní stroj je o  trochu 
mladší, ale hlavní části jsou také ze 
17. století. Tyto varhany původně stá-
ly v  děkanském kostele sv. Kateřiny 
a  roku 1769, kdy se v  kostele stavěly 
nové varhany, byly přeneseny ke sv. Jiří.

Kostel se v  současnosti opravuje, 
a tak varhany jsou dočasně uloženy v de-
pozitáři. Věřím, že po  obnově kostela 
se povede sehnat fi nanční prostředky 
na restaurování této pamětihodnosti mi-
mořádného významu.
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SOKOLENÍ
Již popáté proběhlo v  roztockém 

areálu Sokola Sokolení – buď v pohybu, 
akce pro celou rodinu. Tentokrát v neděli 
22. září.

Děti s  rodiči či prarodiči opět plnily 
úkoly na  12 stanovištích, kde si zkusily 
své dovednosti.

Malí závodníci postupně zvládli 
všechna stanoviště s  úkoly zaměřenými 
na  zručnost a  rychlost. Zkusili si skok 
do dálky i běh na atletické dráze. Na zá-
věr si vysoutěžili odměnu.

Kromě malého občerstvení byla při-
pravena výtvarná dílnička. Děti si mohly 
domalovat fi gurky houbiček či malého 
„helouvínka“. Počasí nám přálo.

Všichni odcházeli spokojení, malí ná-
vštěvníci s diplomem, odměnou a vlast-
ním „výtvorem“ z výtvarné dílničky.

Poděkování patří hlavní organizátor-
ce Martině Saskové a jejím pomocnicím 
Radce Kubánkové, Šárce Čížkové a Ště-
pánce Bayerové.

Akce byla podpořena MAS Přemyslov-
ci z minigrantu Malý přemyslovský měšec.
RENÁTA KOLÁŘOVÁ, TJ SOKOL ROZTOKY

WWW.PREMYSLOVCI.CZ

Třebichovičtí fotbalisté během roku 
2013 proměnili nejen řadu herních 
příležitostí ve  svůj prospěch, ale také 
viditelně změnili své domovské hřiště, 
ze kterého zmizely rozpadající se pří-
střešky…

Na jejich místě vyrostly nové moder-
ní střídačky, které slouží jako zázemí pro 
oba herní týmy během zápasů.

Velkou podporu nacházejí třebicho-
vičtí fotbalisté v širokých řadách naší ve-
řejnosti, která vytváří pravidelnou kulisu 
při každém utkání. Zvuk klaksonů dává 
znamení zbytku obce, že si fotbalisté SK 
Třebichovice připsali další bod a  jejich 
vzestup na žebříčku je nevyhnutelný…

… a  samozřejmě i  v  paní starostce, 
které fotbalisté skutečně udělali velkou 
radost, jak trefně napsal Kladenský de-
ník. A nejen tím, že začali vyhrávat.

Je potěšující, že se konečně po delší 
době začala vyvíjet aktivita, která smě-
řuje ke zlepšení herního prostředí, že se 
ve  volném čase řada členů fotbalového 
klubu věnuje obnově zázemí.

Výsledkem poslední aktivity sportov-
ců jsou lehké přenosné konstrukce, kte-
ré nahradily obludné dřevěné boudy, jež 

byly ostudným mementem vztahu ně-
kterých našich spoluobčanů ke  společ-
nému majetku.Abychom přispěli k záko-
nu o zachování hmoty, bylo rozhodnuto 
realizovat střídačky jako přenosné.

Na  pořízení střídaček byly čerpány 
také fi nanční prostředky z  grantu Malý 

Přemyslovský Měšec, určeného na podpo-
ru projektů výhradně v území Přemyslov-
ských středních Čech, a to ve výši 5000 Kč. 
Za fi nanční příspěvek děkujeme.
MARKÉTA JEHLIČKOVÁ,
STAROSTKA OBCE TŘEBICHOVICE

PŘÍSTŘEŠKY STŘÍDAČEK 
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI TŘEBICHOVICE

MALÝ PŘEMYSLOVSKÝ MĚŠEC, ANEB CO JSME
FINANČNĚ PODPOŘILI…
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MÁJE V LIBOVICI
Spolek pro obnovu Obce Libovice za-

žádal v  letošním roce o  grant z  Malého 
Přemyslovského Měšce, který je určený 
na  podporu malých projektů výhradně 
na  území regionu Přemyslovských střed-
ních Čech.

Získané fi nance využil při pořádání 
tradičních Staročeských májí, které se 
v  Libovici konají každoročně již od  po-
válečných let. I letos se do přípravy a rea-
lizace akce zapojili téměř všichni občané 
obce.

V  páteční podvečer maminky a  ba-
bičky s  dětmi společně nazdobily Krá-
le a  májky. Muži tradičním způsobem 
vztyčili Krále (hlavní májku), kterého 
hlídali celou noc. Po  setmění mládenci 
roznesli ozdobené májky – břízky před 
domy svobodných dívek, které se při so-
botním slavnostním průvodu vyváděly 
před domy k  tanci. Průvod celou vsí se 
konal za  doprovodu živé hudby kapely 
Tancovačka. Vyvrcholením akce bylo 

porážení Krále, při kterém se mládenci 
utkali o  „špičku“. Ta jim pak při večer-
ní taneční zábavě na sále Libo hospody 
zaručila půlnoční sólo. Staročeské máje 
jsou v Libovici nejen letitou tradicí mezi-

generačního setkávání občanů, ale také 
způsobem, jak se snažíme rozvíjet a po-
silovat komunitní způsob života v obci.
LUCIE BEZNOSKOVÁ, LIBOVICE

Zastavit čas, posedět se sousedy, po-
povídat si při kávě, naučit se od pozva-
ných hostů něco nového, říci si o tom, co 
nás trápí nebo naopak rozdělit se o  ra-
dost, kterou prožíváme… - toto je hlavní 
moto našich setkání. Naše první pose-
zení se uskutečnilo 28. 4. 2011 a  od  té 
doby se snažíme scházet alespoň jednou 
za dva měsíce. Počet žen je pokaždé jiný. 
Každá z nás dostane pozvánku a je na ní, 
jestli má chuť se právě ten den mezi nás 
podívat.

Ze začátku byla mezi ženami nedů-
věra v to, proč se tato akce začala dělat. 
Nápad scházet se vznikl proto, že při 
každodenním shonu jsme ani neměly 
pořádně čas se spolu zastavit a  povídat 
si. Hned po  prvním setkání se tato ne-
důvěra změnila na zájem o další setkání. 
A tak se vždy se těšíme, až se opět sejde-
me, a víme, že je nám spolu dobře.

Je to vždy pořádný „babinec“. Probe-
reme všechno možné, předáme si rady, 

zkušenosti, recepty a nápady. Krásná se-
tkání jsou hlavně ta předvánoční, kdy si 
tak trochu můžeme odpočinout a načer-
pat síly k tomu, abychom pro své rodiny 
připravily krásné vánoční svátky, plné 
klidu, radosti a pohody.

Na některá svá posezení zveme hos-
ty, kteří umějí dělat zajímavé věci a po-
koušejí se je nás naučit. V současné době 
ještě stále probíhá kurz pletení z  pa-
pírových ruliček. O  tento kurz je velký 
zájem a  mohly jsme ho uskutečnit také 
díky tomu, že tuto akci spolufi nancuje 
společnost Přemyslovské střední Čechy 
z grantu Malý Přemyslovský měšec, kte-
rý je určen výhradně na podporu projek-
tů v  území Přemyslovských středních 
Čech. Za tuto podporu velice děkujeme, 
protože nám umožnila naučit se zase 
dělat něco krásného. Tato doba není pro 
nikoho z nás jednoduchá, se všemi sta-
rostmi, stresy a  nedůvěrou v  lepší časy, 
a  tak je důležité snažit se o  stmelování 

občanů v  naší obci, o  to-
leranci člověka k  člověku, 
a hlavně podat pomocnou 
ruku těm, kteří to potřebu-
jí. Dnešní přetechnizova-

ný svět pozvolna zbavuje život té obyčej-
né krásy, kterou můžeme dotvořit pouze 
svým citem, porozuměním a také svýma 
rukama. Život nám neustále přináší 
plno překvapení a ne vždy jsou pro nás 
šťastná. A tak se alespoň takhle snažíme 
o to, aby život pro nás nebyl jen pouhým 
stereotypem, aby měl své okamžiky blíz-
kosti a pohody.
EVA EIBNEROVÁ,
ZASTUPITELKA OBCE TUŘANY

SETKÁNÍ A AKTIVITY TUŘANSKÝCH SENIOREK 
ANEB BABINEC V TUŘANECH
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„Velevážené občanstvo Království 
českého. Na  vědomost se dává, že na 
staroslavnou Budeč zase po roce zavítal 
náš panovník, svatý Václav s družinou.“

Takhle nějak by znělo oznámení 
o  konání tradičních Svatováclavských 
slavností na Budči v minulém věku. Sou-
časná skutečnost je sice prostší, ale ne-
méně významná.

Deváté Svatováclavské slavnos-
ti  na Budči se konaly v neděli 29. září. 
Již od samého rána přijížděli na Budeč 
řemeslníci rozliční, také divadelníci 
z divadla D21 až z hlavního města a lid 
zbrojný, šermířská skupina Thorax 
Kladno, aby připravili sebe a  své dílny 
a atrakce pro lid obecný. Celkově se jich 
objevily dobré dva tucty a zaplnily zcela 
prostranství na akropoli Budče. Až jsme 
se obávali, že se návštěvníci už nikam 
nevejdou.

Slavnosti ofi ciálně začaly úderem 
desáté hodiny. Sotva se přišedší ná-
vštěvníci stačili rozkoukat, již se téměř 
veškerý dav přesouval na  fechtýřskou 
ukázku bojového umění. Páni z Thoraxu 
byli sice trošku stranou, ale hlavně kvů-
li bezpečnosti. A pak také proto, aby se 
kolem jejich šraňků mohli vejíti všichni, 
kdož projevili zájem. A také vždycky na-
dělají mnoho hluku, to rynčení zbraní 
a  křik nejednoho našince vyleká. A  pak 
ta houfnice. Ta dává rány.

Kdo se nechtěl účastnit šermířského 
klání, mohl si v mezičase obejít řemeslné 
stánky. Přijeli se na nás podívat z dálky 
i  z  blízka, bylo možné spatřit řemeslo 
kovářské, sedlářské, keramické, ple-
tení z  pedigu, malování na  keramiku, 
výrobu z  vlny, řezbařinu, ba i  rýžování 
zlata. A  nejlepší na  tom všem bylo, že 
kromě ukázek učedníci rozliční z  řad 
děcek i osob dospělých mohli si všechno 
osahat a  vyzkoušet a  vyrobené pak od-
nést domů. A  nesmím zapomenout ani 
na  lučištníky, kde se trénovala střelba 
nejen z luků a kuší, ale také z praků a tre-
buchetu. Víte, že trebuchet dostřelí 
i  přes 100 m? Staří Slované zase před-
váděli, jak se jim žije a jak se loví kopím 
medvěd.

Nesmím zapomenout ani na pro-
hlídky naší rotundy. Muzejní společ-
nost z  města Kladna po  celou dobu 
slavností provázela návštěvníky dovnitř 
i  ven, i  se zasvěceným výkladem, kte-
rak byla rotunda založena, a  dozvěděli 

jsme se i vědomosti z její více než tisíci-
leté historie.

Krátce před polednem divadelníci 
z  hlavního města předvedli úsměvnou 
kratochvíli pro děti „Ferda Mravenec“, 
poučné představení ze života hmyzu. 
Opět se seběhl téměř veškerý dav, a vy-
padalo to, že lavičky pro hosty i  prask-
nou. Naštěstí jsme se toho nenadáli. 
Diváci tleskali, smáli se a  výskali, jak 
představení postupovalo kupředu. Vý-
borné to bylo. I druhý kus, dávaný v od-
poledni, „Fimfárum“ od  Jana Wericha, 
byl velmi podařený.

Abych ale nepřeskakovala až ke kon-
ci. Nedlouho po poledni přibyl na Budeč 
i  sv. Václav s  družinou a  s  babičkou sv. 
Ludmilou. Byl přivítán radními, vyzvě-
děl od všech, jak se mají, a pokynul nám. 
Jeho dvořanstvo zatančilo dobové tance, 
které byly občanstvem shledány jako 
zajímavé, leč od našich trošku jiné. I my 
umíme se dobře bavit na vesnických tan-
covačkách.

Pak už byl čas na stolování. Nabíd-
ka byla přepestrá, maso na  rožni, pe-
čené ryby, klobásky, placky z brambor, 
různé sladkosti, také pražené mandle. 
Pivo teklo proudem, ba i víno a medovi-
na. Dokonce byl k dostání 
i cizokrajný nápoj „káva“ 
zvaný a  také thé na  ang-
lický způsob. Odpoledne 
pak předvedli páni z Tho-

raxu další ukázku bojů a opět měli plno 
publika, stejně jako divadelníci s „Fim-
fárem“, jak zmíněno již výše. Celkově 
se ten den sešlo na Budči ke dvěma ti-
sícům lidstva.

Všichni se výborně bavili, řemesla 
vyzkoušeli, dobře pojedli a popili. Jsem 
toho názoru, že i  v  letošním roce se 
Svatováclavské slavnosti na  staroslav-
né Budči vydařily.

Naše vřelé díky si zaslouží všichni 
pořadatelé v čele s obcí Zákolany, za při-
spění Sládečkova vlastivědného muzea 
v  Kladně a  Římskokatolické farnosti 
Roztoky u  Prahy. Svými dary pak při-
spěli i další podporovatelé, o.p.s. Přemy-
slovské Střední Čechy, Veolia, Regios, 
Český rozhlas Region, ToiToi, Kultura 
potrvá, Logosign, ČSAD Kladno a  hal-
daknih.cz.

Doufejme, že i v příštím roce se do-
čkáme takového zájmu řemeslného lidu 
a  hojné účasti lidu obecného. Desátý 
ročník bude stejně velkolepým, jako byl 
i tento.
ZAPSALA KATKA PAZDERŮ,
LÉTA PÁNĚ 12. DNE MĚSÍCE LISTOPADU 
13. ROKU NOVÉHO TISÍCILETÍ.

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI NA BUDČI
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Dne 4. listopadu se na  Arcibiskup-
ství pražském již počtvrté konala konfe-
rence v rámci Modlitby za domov 2013, 
tentokrát pod názvem Nebojte se! Tuto 
konferenci skvěle zorganizovala MAS 
Říčansko v  čele s  Lídou Třeštíkovou 
ve  spolupráci s  Ekumenickou radou 
církví ČR.

Letošní konference byla pojata jako 
moderovaná diskuze, moderátorem byl 
Daniel Kvasnička, zakladatel MAS Ří-
čansko a  kazatel Církve Bratrské, který 
celou dobu dobře mířenými otázkami 
udržoval diskuzi v  chodu a  poslucha-
če v  pozornosti. Program byl rozdělen 
do čtyř bloků. V prvním bloku se obecně 
diskutovalo o úloze MAS a církví jako or-
ganizací zprostředkujících komunikaci 
mezi jednotlivými subjekty působícími 
v území.

Následně se setkali radní města Ří-
čany, nejbohatšího města ČR nad 10 
tisíc obyvatel, a radní města Děčína, kte-
ré se v  podobném hodnocení pohybuje 
na  opačném konci žebříčku. Problémy 
obou pólů jsem si dost podobné, vznikají 
hlavně díky nedostatečné komunikaci. 
S nadsázkou lze říct, že u nás mají obce 
detailně propracován systém třídění od-
padu, sociální služby však řeší minimál-
ně. Pohled zvnějšku k tomu dodal polito-
log a rešeršistka Českého rozhlasu.

Kromě jiných témat přišly na  pořad 
dne i církevní restituce a budoucí úloha 
církví zejména v  oblasti sociálních slu-
žeb. Církve budou v budoucnu nuceny fi -
nancovat se samy. A tady vyvstala otázka 
– budou MAS schopny zajistit fi nanco-
vání svojí činnosti i po skončení podpory 
z  EU? Odpověď je jednoduchá, nebu-
dou. V současné době je nám stále připo-
mínáno, že si nesmíme nikde vydělat pe-
níze. Říká se tomu „podnikání“, i  když 
o žádné podnikání nejde, jde o doplňko-

vou činnost, která MAS pomáhá získat 
prostředky na účast v projektech spolu-
práce nebo další akce v území. Kompro-
misním návrhem je možnost přijímat 
dary. Toto ustanovení staví MAS do role 
prosebníků, kteří s nataženou rukou sbí-
rají peníze. Jenže s každým prosebníkem 
dojde ostatním trpělivost, pokud se on 
sám nesnaží. I zástupci azylového domu 
nebo křesťanské nemocnice stojí před 
podobnou otázkou, ani oni nedostávají 
peníze na veškerou svou činnost a do bu-
doucna počítají se rostoucí spoluúčastí 
na  fi nancování. Toto bude určitě velká 
otázka příštího programovacího období 
pro všechny neziskové organizace - jak 
udržet svou činnost, když poskytují své 

služby zcela zdarma nebo s  částečným 
příspěvkem uživatelů, a kohoutek evrop-
ských peněz se uzavře.

Závěrečný blok patřil médiím. Ve-
ronika Sedláčková z  Českého rozhlasu, 
Petr Vizina z České televize a  Jan Hartl 
z agentury STEM se rozhovořili o úloze 
médií, výběru témat, o tom, jak vznikají 
zprávy, ale i o pozici médií ve společnos-
ti, politickém vzdělání občanů i  aktuál-
ním dění v ČR z pohledu průzkumů ve-
řejného mínění i médií.

Témat k diskuzi bylo hodně, diskuze 
se svižně rozběhla, za což je třeba podě-
kovat moderátorovi konference, který 
byl na všechny hosty dobře připraven.
JITKA JANOUCHOVÁ

WWW.PREMYSLOVCI.CZ

NEBOJTE SE, ANEB SPOLUPRACÍ
ROZVÍJÍME VENKOV

ZLEVA: PETR VIZINA, VERONIKA SEDLÁČKOVÁ A JAN HARTL
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Po parlamentních volbách to nebyla 
klidná doba, ale aspoň se na cestě k dota-
cím fi nančního období 2014-2020 něco 
pohnulo. Na  obzoru se zaleskla naděje, 
že dosluhující ministři v demisi přece jen 
hrábnou do  hromady peněz zbývajících 
v šuplíku s označením Technická pomoc 
a  podělí místní akční skupiny, zároveň 
však padla přes cestu k nim pořádná klá-

da. A nejhorší je, že nám ji tam nehodili 
ministerští úředníci, ale přílišná horli-
vost našich kolegů.

Dřív, než se vůbec dostaneme 
k  tomu, abychom podle 
(stále ještě neexistují-
cích) not dotvořili stra-
tegii na  dalších sedm let 
a  vybrané programové 

rámce, musíme projít testem způsobi-
losti. Do  dalšího kola postoupí pouze 
místní akční skupiny, které projdou sí-
tem standardizace. Budiž. S  desítkami 

PRVNÍ KROK K DOTACÍM: STANDARDIZACE

„Snažil jsem se v myšlenkách vracet 
do  dob zhruba před sto lety, kdy šum 
vody obtékající mlýnské kolo byl zna-
kem, že nebude hlad, že mlýn zpracovává 
bohatou úrodu z  nedávno proběhnuvší 
sklizně. Ano, byla to příjemná zasnění 
v horkých srpnových dnech mého puto-
vání, jehož cíl mě doslova pohltil.

Návrat do  reality však rozhodně už 
tak poetický nebyl. V lepších případech, 
když jsem dospěl k cíli své cesty, jsem na-
šel stavby vcelku zachovalé, ale už dáv-
no nesloužící svému účelu. Tehdy vždy 
došlo na myšlenky, co se skrývá za jejich 
zdmi, jsou tam ještě zbytky mlýnských 
strojů, slouží stavba jako skladiště nebo 
už jen dožívá, opuštěná a  polozapome-
nutá. Kolem jiného bývalého mlýna byly 
zase rozesety tabulky s  varovným tex-
tem, že objekt je střežen smečkou psů. 
To bylo jistější se s respektem odporou-
čet a  zanechat bližšího ohledávání mís-
ta, neb jsem si nebyl jist, zda narazím 
na lidskou bytost, či zda se na mě dříve 
nevrhne smečka s krví podlitýma očima 
a bílou pěnou u tlam.

Mnoho objektů je upravených na čis-
tě obytná stavení, ať stálá bydliště nebo 
rekreační chalupy. Jejich původní po-
doba je více či méně zachována. Často 
však zůstala jen obytná část a  vlastní 
technologická stavba již dávno vzala 
za  své. A  vůbec nejsmutnější pohled je 
na  mlýny, které nenašly žádné další vy-
užití a  jsou pomalu pohlcovány okolní 
přírodou či nenechavýma lidskýma ru-
kama…“ 

Těmito slovy líčí své putování za mlý-
ny v  území naší společnosti pan Pavel 
Vychodil, fotograf, který pořídil fotodo-
kumentaci k  publikaci. Nebyla to často 
veselá setkání, ale knížka o  minulosti 
a  současnosti mlýnů, symbolu českého 

venkova minulých staletí, bude hezká. 
Postaral se o  to Pavel Vychodil a samo-
zřejmě i  autorka textů, dr.  Irena Vever-
ková z  kladenské pobočky Státního ob-
lastního archivu.

V  době, kdy budete číst tyto řádky, 
budeme expedovat už výtisky knížky ze 
slánské Kočkovy tiskárny do  jednotli-
vých obcí, kde ty mlýny stály, někde ještě 
stojí, ale už dávno nemelou. A  určitě ji 
budou prodávat i ve slánském infocent-
ru, tak se tam můžete cestou do králov-
ského města zastavit.
JARDA HUK

CO ZUSTALO
Z VODNÍCH
MLÝNU

Irena Veverková

CO ZŮSTALO Z VODNÍCH MLÝNŮ
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Mateřskou školkou v  Tuřanech pro-
šlo od roku 1970 spoustu dětí nejen z Tu-
řan, ale i  z  okolních obcí. V  posledních 
letech však přestala vyhovovat a ani ne-
stačí kapacitně. Proto se zastupitelstvo 
rozhodlo, že jedním z  nejdůležitějších 
kroků pro zachování školky je výstavba 
nové budovy. Nejdříve jsme si nechali 
zpracovat studii a  projektovou doku-
mentaci, potom jsme zažádali Krajský 
úřad Středočeského kraje o  dotaci. Tu 
jsme ve  výši 10 milionů korun v  rám-
ci výzvy v  roce 2011 opravdu dostali 
a v prosinci 2012 po počátečních peripe-
tiích začala výstavba.

Kdybychom tušili, co všechno bude-
me muset před stavbou i během výstav-
by absolvovat, nevím, zda bychom se do 

ní znovu pustili, ale naštěstí se naše té-
měř tříletá usilovná práce chýlí ke konci 
a  my se těšíme, až 50 malých dětí (25 
stávajících a 25 nových) po Novém roce 
nastoupí do naší krásné nové školky.

Že se nám to nakonec podařilo, sa-
mozřejmě vděčíme fi nanční pomoci 
Krajského úřadu Středočeského kraje, 
které si velice vážíme. Tuto stavbu by-
chom ze svého rozpočtu nezvládli a netr-
valo by dlouho a původní školku bychom 
byli nuceni zrušit. 

Věřím, že prostředky z  dotace jsme 
dobře využili a že se díky nim zase troš-
ku zlepší život v jedné malé středočeské 
vesnici.
JIŘÍ JANOUCH, STAROSTA OBCE TUŘANY

OHLÉDNUTÍ 
ZA SPOHB
V BEŘOVICÍCH

Ve dnech 24. až 26. května 2013 pro-
běhly v Beřovicích na starém hřišti Stře-
doevropské podzimní olympijské hry 
Beřemberské (SPOHB) pořádané OS 
Beřemberk, OÚ Beřovice a  Beřember-
skou hradní jedenáctkou, které výrazně 
podpořili Přemyslovci ze Slaného. Cílem 
her bylo již tradiční, příjemné a  trochu 
vtipnější setkání rodin z  několika okol-
ních vesnic za účelem prohloubení přá-
telských styků.

Disciplíny pro SPOHB byly následu-
jící: Podzimní hon (střelba ze vzduchov-
ky), Bramboriáda (sběr golfových míčků 
na  čas), Bodydrack (terénní běh s  pro-
stěradlem), Pytlocross (skoky v pytlích), 
Řepking (hod „řepou“ na dálku).

Po  příjezdu soutěžících a  postave-
ní stanů se uskutečnila prohlídka obce, 
kulturních památek (hospoda), a dosud 
neobjevených zřícenin hradu Beřem-
berk. Po  vyvěšení Beřemberské vlajky 
a  zapálení olympijského ohně proběh-
la slavnostní přísaha sportovců a  šéf-
sudího. Tradiční vystoupení taneční 
skupiny BEBAB (Beřemberské baby) 
opět okouzlilo a  zanechalo hluboký do-
jem. Předvedením baletu Labutí jezero, 
ve  kterém spoluúčinkovali i  tanečníci 
známé skupiny BEDĚD, se večer pře-
houpnul do noci a po ohňostroji byl ofi -
ciální program prvního dne ukončen. 
Nastala bouřlivá noc – volná zábava, 
dokud nedojde pivo a nálada. 

Druhý den proběhl ve znamení sou-
těží a v závěru bylo provedeno slavnostní 
vyhlášení vítězů. Opět následovala volná 
zábava u  táboráku. Den třetí – náhrad-
ní – byl nakonec pro nepřízeň počasí 
přejmenován na Dopitnou.

Po likvidaci stanového městečka, do-
pití posledního sudu a úklidu prostor se 
unavení organizátoři opět zařekli, že ni-
kdy více… Ale znáte to, už v srpnu začali 
vymýšlet nové disciplíny na příští olym-
pijské hry.
PAVEL ŠVIKRUHA

PŘEDSEDA O S BEŘEMBERK

milionů by měl nakládat jen ten, kdo 
má v pořádku kasu, komu řádně slouží 
všechny orgány a hlavu nemá jen na oz-
dobu. Jenže pravidla standardizace, jak 
je připravila pracovní skupina LEADER 
(to je poradní sbor vytvořený ze zástup-
ců MAS, nikoli z úředníků SZIFu či mi-
nisterstva), takové věci neprověřovala. 
Zato předepisovala, kolik máme mít 
členů na počet hlav v území, zakazovala 
zaměstnancům kanceláře pracovat pro 
jiné zaměstnavatele, vymýšlela papíry 
a  cedule a  přikazovala nám vyhýbat se 
darům, natož pak příjmům z hospodář-
ské činnosti.

Středočeské místní akční skupiny 
se pochlapily a navrhly v těchto „dobro-
volných závazcích nad rámec zákona“ 
rázné škrty. Dodejme, že věrně podle ná-
vodu, který vznikl u nás ve Slaném. Jen-
že na  půdě pracovní skupiny měli zase 

navrch hlasatelé názoru, že zpřísněním 
požadavků nad rámec zákona (a  někdy 
i v rozporu s ním) dokážeme svou vyso-
kou kvalitu, a tak se musíme s nimi po-
pasovat.

Po pravdě řečeno, když jsme udolali 
podmínky pro získání ISO 9001, přečká-
me i standardizaci. Ale dva nelehké úko-
ly máme před sebou a není na ně mnoho 
času. Musíme doplnit počet partnerů 
a  hlavně získat souhlasy všech 90 za-
stupitelstev s tím, že katastry jejich obcí 
budou začleněny do naší územní působ-
nosti.

Za  rok budeme žádat od  zastupite-
lů souhlas ovšem znovu, tentokrát se 
zněním strategie na  roky 2014–2020. 
Snad to bude souhlas už poslední a de-
fi nitivní.
JARDA HUK

WWW.PREMYSLOVCI.CZ

ZVEME VŠECHNY STAROSTY, ČLENY, PARTNERY A PŘÁTELE
PŘEMYSLOVCŮ NA TRADIČNÍ SETKÁNÍ,

KTERÉ SE USKUTEČNÍ 17. PROSINCE OD 16 HODIN
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELVARY.

V TUŘANECH SE BRZY OTEVŘE
NOVÁ ŠKOLKA
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DEN ČAS AKCE MÍSTO

18. 10.–leden 2014 Čokoláda – historie a současnost této pochoutky Středočeské muzeum Roztoky

4. 12.–31. 12. 19.00 Vernisáž výstavy Neočekávaný dýchánek – obrazy Vladimíra Řepíka Galerie U Korychů, Velké Přílepy

6. 12. 19.00 Předvánoční setkání v knihovně Knihovna Velké přílepy

7. 12. Dětské maškarní Motorest Vítov

7. 12. Mikulášská nadílka Královice

7. 12. Mikulášská Restaurace U Libuše, Zákolany

8. 12. 14.00 Mikulášská nadílka, Hasiči Nelahozeves Kulturní dům Nelahozeves

12. 12. 18.00 Vánoční koncert – pořádá ZUŠ Roztoky Historický sál zámku Roztoky

12. 12. 20.00 Koncert F. Slováčka a B. Krajného Centrum volnočas. aktivit V. Přílepy

13. 12. 21.00 Tajemná Vánoční procházka s překvapením Infocentrum Slaný

14. 12. 13.00 Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku (dílny pro děti, hudba) Holubice před OÚ

14. 12. 13.00 J. J. Ryba – Česká mše vánoční Velvary, kostel sv. Kateřiny

14. 12. 17.00 Rybova vánoční mše Sokolovna Únětice

14. 12. Advent na dvorku Černuc

15. 12. 15.00 Vánoční pohádka – divadelní představení pro děti. Divadlo Hračka. Sokolovna Roztoky

15. 12. 15.00 Vánoční koncert Simony Klímové Kostel Nejsv. Trojice ve Smečně

18. 12. 19.00 Adventní koncert – Dvořákův komorní sbor (vstupenky zdarma v OÚ Nelahozeves) Rytířský sál zámku Nelahozeves

20. 12. Tradiční Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie Tuřany

21. 12. Královické Vánoce – vánoční koncert Královice

21. 12. 16.00 Vánoční koncert Simony Klímové Hobšovice, kostel sv. Václava

22. 12. XII. Vánoční koncert Žižicka Náves Žižice

22. 12. Koncert. J. J. Ryba – Česká mše vánoční Sokolovna Roztoky

23. 12. Živé jesličky Roztoky

23. 12. 17.00 Zpívání Ježíškovi Kaplička sv. Gotharda V. Přílepy

24. 12. 14.00 Prohlídka kostela, Strom tajných přání, zpívání koled a promluva farářky. Husův sbor CČSH, Roztoky

24. 12. Vánoční zpívání u kapličky na Trněném Újezdu Zákolany – Trněný Újezd

24. 12. Půlnoční na Budči Zákolany – Budeč

28. 12. Povánoční výšlap Žižicka Sraz na návsi v Žižicích

28. 12. Vánoční posezení Královice

31. 12. Silvestrovský rej pro všechny generace Motorest Vítov

31. 12. Velký ohňostroj s novoročním přípitkem, Královický Silvestr Královice

1. 1. 2014 18.00 Novoroční ohňostroj 2014 Slaný, Masarykovo náměstí

1. 1. 2014 18.00 Novoroční ohňostroj Velvary

4. 1. 2014 8.00 46. ročník novoročního pochodu Tříkrálová Okoř Autobus před sokolovnou Roztoky

16. 1. 2014 19.00 Sláva a zatracení fi lmových hvězd – přednáška Standy Motla Galerie U Korychů, Velké Přílepy

únor 2014 Společná výstava ZUŠ Libčice nad Vltavou a ZŠ Velké Přílepy Galerie U Korychů, Velké Přílepy

14.–15. 2. 2014 Masopust v Roztokách Roztoky

1. 3. 2014 Masopust v Černuci Černuc

NĚKTERÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V REGIONU V NEJBLIŽŠÍCH MĚSÍCÍCH


