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Vážení občané,
je za námi pomalu další rok, který byl rokem diskusí a veřejných jednání. Projednávali jsme, jak přistoupit k lokalitě
Podmoráň, kde čekají na rekonstrukci inženýrské sítě, je třeba vyřešit parkování a zachovat ráz území. Sešli jsme se nad
rekonstrukcí ulice Nad Parkem. Dále jsme projednávali možnost pěšího propojení do Velkých Přílep poté, co se zprovozní havarovaná komunikace. Chtěli bychom nejen potok, ale
celé toto území revitalizovat a užívat jako klidovou zónu obou
obcí a současně jako pěší propojení. Doufejme, že co nejvíce
vlastníků přesvědčíme, aby s námi v tomto záměru spolupracovali. Zpracovali jsme „Strategický plán obce“, který obsahuje aktivity na období do roku 2018. Jedna z kapitol má
název „Územní rozvoj“. Tomu se budeme věnovat na začátku
roku příštího, kdy bude předložen návrh nového územního
plánu. Jak bude naše obec vypadat, záleží na podmínkách,
které územním plánem stanovíme. Všichni si přejeme pozvolný přirozený rozvoj obce. Pro někoho je to nový dům v proluce stávající zástavby, pro jiného je to nová lokalita domů na
poli. Nechceme se uzavírat novým obyvatelům, nechceme ale
také dopadnout jako některé obce v okolí. To vše bude určitě
nad návrhem znovu diskutováno.
V tomto roce se nám také podařilo dokončit a zprovoznit
obecní statek čp. 10, který je teď – půl roku od otevření – plně
vytížen kulturou, sportem, setkáváním lidí. Těší mě, když vi-

dím z okna obecního úřadu, jak to zde každý den žije. To jsme
si všichni, kdo stojí za koupí statku, rekonstrukcí, vybavením
a provozem, přáli.
Nyní nás čeká nejkrásnější období v roce – čas vánoční.
I tady na statku. Na Štědrý večer si vyslechneme vánoční
zpěvy a zazpíváme si koledy ve stodole, v úterý 29. 12. se
sejdeme se seniory a společně se rozloučíme s rokem 2015
v salónku restaurace, na Silvestra vyrazíme na tradiční procházku s přípitkem.
V tomto roce se také bohužel stalo hodně smutného lidem,
se kterými jsem denně v pracovním styku. Obdivuji sílu, se
kterou jdou životem dál a hledají optimismus do dalších dní.
Přeji hlavně jim, ale samozřejmě i vám všem příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a klidu.
Buďte o svátcích co nejvíce s dětmi, ani všechny dárky světa nenahradí čas, který jim věnujeme. Nezapomeňte na rodiče
a prarodiče, kteří hrdě tvrdí, že chtějí mít svůj klid, ale ve
skutečnosti jsou moc rádi, když je navštívíte nebo si je vezmete k sobě. Nikdy nevíte, zda to nejsou poslední svátky, které
budete moci strávit společně.
		

Terezie Kořínková, starostka
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Zprávy z obce
• Úřední hodiny o vánočních svátcích
V pondělí 28. 12. a ve středu 30. 12. 2015 bude obecní
úřad z důvodu čerpání dovolených uzavřen. Děkujeme za
pochopení a těšíme se na vás v pondělí 4. 1. 2016.

• Poplatky na rok 2016
Od 4. 1. 2016 můžete na OÚ platit za svoz komunálního
odpadu na rok 2016, případně další poplatky (bioodpad,
za psy, pronájmy atd.). Současně vyřídíte případné změny
v odpadech – velikosti nádob či četnosti svozu aj. Ceny za
svoz zůstávají stejné jako v roce 2015. Nemění se ani výše
jiných poplatků.

• Svoz vánočních stromků
Svoz vánočních stromků bude v týdnu od 11. do
15. 1. 2016. Stromek nechte před domem, zaměstnanci
obce ho odvezou a zajistí likvidaci.
Krásné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí
v novém roce všem!
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Změny v roce 2016
Občanské průkazy
Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově
vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě
změny některého údaje zapsaného v OP (např. údaj o místě
trvalého pobytu) bude však přesto nutné občanský průkaz
vyměnit.
I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského
průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou
působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na
dokladu bude ten OÚ s rozšířenou působností, u kterého
občan požádal o vydání OP. V případě, kdy občan při podání
žádosti sdělí, že si přeje převzít OP se strojově čitelnými
údaji na jiném úřadu, bude převzetí občanského průkazu
u OÚ s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti,
zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento
správní poplatek bude vybírán při převzetí občanského
průkazu.
Pokud má občan trvalý pobyt na území ČR a nemá
občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po
dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy
dosáhl věku 15 let.

Cestovní pasy
Podat žádost o vydání a převzetí cestovního pasu bude možné
na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten OÚ
s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání
cestovního pasu. V případě, kdy občan při podání žádosti
sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude

převzetí zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč.
Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního
pasu.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do
zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů
cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let,
občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let. V tomto
případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě
podání žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu
s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000
Kč, pro občany mladší 15 let 2000 Kč.
Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez
biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou
platnosti na 6 měsíců.

Adresa trvalého pobytu na adrese
sídla ohlašovny
Od 1. 1. 2016 jsou pro vás ukládána oznámení o uložení
zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním
obvodě máte hlášen trvalý pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením
na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty
deseti dnů splněny podmínky fikce doručení, desátým dnem
se považuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní
moci a stane se tak vykonatelnou, nevyzvednutí písemnosti
adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže
chtít, protože o tom nebyl srozuměn.
MěÚ Černošice
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Zprávy z MŠ
Všechny děti se velmi těší na Vánoce a hlavně na dárky, které dostanou pod stromeček. My se jim snažíme toto období čekání
zpříjemnit různými aktivitami.

Děti u betléma před statkem čp. 10

Zdroj: archiv MŠ

Již v průběhu listopadu jsme pilně trénovali zpěv koled
a jejich pohybové ztvárnění. Výsledek mnozí viděli první
adventní neděli, kdy děti vystoupily při rozsvěcení vánočního
stromu v Úholičkách. Hned následující den, v pondělí, se
v MŠ uskutečnilo loutkové divadelní představení „Vánoční
příběh aneb cesta do Betléma“, kde se děti dozvěděly příběh
o Ježíškovi. Například kdo byli jeho rodiče, kde se narodil,
proč mu lidé nosili dary, o třech králích a také o tom, proč
museli prchnout do Egypta.
Jako každý rok, ani letos na děti nezapomněl čert a Mikuláš.
Do školky přišli v pátek 4. prosince. Některé děti neměly

čisté svědomí. Přece jen si uvědomily, že občas zazlobí nebo
neposlechnou. Ale Mikuláš jim po zazpívání písničky nebo
přednesení básničky a přiznání jejich prohřešků, které měl
zapsané v „Nebeské knize“, vše odpustil a ještě každý od něj
dostal sladkou odměnu. Nakonec jsme se všichni společně
s čertem a Mikulášem vyfotili. Některé děti měly odvahu
a vyfotily se s čertem. Mikuláši a čerte, děkujeme vám za
návštěvu, za rok přijďte zas.
S dětmi jsme se také vydali na prohlídku výstavy jesliček
na statku v Úholičkách. Rok od roku jesliček přibývá a dětem
se všechny moc líbily. U velkých dřevěných jesliček před
statkem jsme děti vyfotili a za zpěvu koledy „Štěstí, zdraví“
zašli popřát hezké Vánoce na Obecní úřad Úholičky.
To, co se děti naučily během podzimu až do Vánoc,
předvedly na vánočních besídkách v obou třídách. Děti se
moc snažily a jejich vystoupení udělalo radost všem rodičům,
prarodičům i těm, kteří se přišli jen podívat. Odměnou pro
děti za vystoupení byla druhý den „Vánoční nadílka“, na
kterou „opravdu přišel Ježíšek“, kterého děti sice neviděly,
ale dárky pod stromečkem našly, tak je jasné, že tam musel
být.
Všichni ze školky vám všem přejeme krásně prožité
vánoční svátky a hodně štěstí v novém roce 2016.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Zprávy obecní policie
Vážení spoluobčané,
máme opět adventní čas. Dny shonu a vypětí jsou vystřídány
vánoční pohodou. Mnoho lidí v tomto čase myslí na své blízké
a snaží se pro dotyčné připravit vánoční překvapení. Bohužel
jsou v naší společnosti i občané, kteří tohoto shonu a mumraje
využívají k páchání trestné činnosti. Chtěl bych proto apelovat
na občany, aby ve vozidlech nenechávali žádné věci, které
by mohly vzbudit pozornost těchto závadových osob. Nejen,
že může dojít k odcizení věcí z vozidla, ale následná škoda
na vozidle bývá mnohdy větší, než na odcizených věcech.
Přitom stačí tak málo - „nic neponechat náhodě“.
Dále bych chtěl požádat majitele nemovitostí, aby
používali řádného zabezpečení (zámky dveří, okenní
zarážky, EZS) popřípadě kontaktovali strážníky při opuštění
nemovitosti na delší dobu. Jak se v minulosti ukázalo, má toto
opatření význam a nejde pouze o planá slova. Vše, co můžete
udělat pro vaše bezpečí, je dobrá věc.
Obecní policie ve spolupráci s obcemi rozšířila kamerový
systém v obcích Tursko a Velké Přílepy. Tento městský
kamerový dohlížecí systém se v minulosti natolik osvědčil,
že strážníci i občané jeho rozšíření vítají. V dnešní nelehké
době je investice do bezpečnosti v obcích prioritou, která se
obcím v budoucnu jistě vyplatí. Obecní policie ve spolupráci
s obcemi bude i nadále kamerový systém posilovat.
Obecní policie Velké Přílepy oslaví příští rok desáté
výročí své působnosti v našem regionu. Za dobu výkonu

služby se strážníci dostávali do různých situací a někdy se
ocitli i v ohrožení života. Strážníci si jsou dobře vědomi,
že toto povolání, které je spíše posláním, přináší i vypjaté
chvíle, a proto je velmi důležité mít dobrý kolektiv
spolupracovníků. Jak se ukazuje, tak i přes drobné změny se
strážníkům daří udržet dobré standardy obecní policie.
Nesmím opomenout práci starostů obcí, které má obecní
policie ve správě. Svým přístupem a jednáním pomáhají
strážníkům v jejich nelehké práci. Jsem rád, že se dokázalo
sejít tolik dobrých lidí pro dobrou věc. Vzhledem k napjaté
mezinárodní situaci, kterou nemohu nezmínit, je velmi
důležité rozvíjet a podporovat spolupráci mezi obcemi.
Bohužel vzhledem k počtu strážníků není možné zřídit
nepřetržitou službu. V případě, že nejsou strážníci přítomni
a věc nesnese odkladu, doporučujeme obrátit se přímo
na Policii ČR. V současné době probíhá mezi strážníky
a policisty velmi dobrá spolupráce, která přináší výsledky.
Chtěl bych tímto všem poděkovat a doufám, že i nadále se
bude spolupráce vyvíjet dobrým směrem ke spokojenosti
všech.
Obecní policie informovala o své činnosti na webových
stránkách, které se však staly cílem útoku heckera, a proto
je jejich činnost omezena. Stránky zůstávají dále v provozu
a kontakty v nich uvedené jsou platné. Pouze se na nějaký čas
omezilo vkládání nových příspěvků.
Na závěr bych rád za Obecní policii Velké Přílepy popřál
všem dobrým lidem krásné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší do nového roku 2016.
Karel Král, vrchní strážník obecní policie
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Kultura a sport

Cecilka opravdu rozdávala veselí
Stodola je pokřtěna dalším druhem kulturního počinu –
zábavou nebo bálem, prostě „Zá-balem s Cecilkou“. V sobotu
21. listopadu t. r. jsme otevírali slavnostně nazdobený sál
obecní stodoly s velkým očekáváním, jak to dopadne, jak
budou hrát, kolik lidí přijde, jestli se budou dobře bavit…

skončila kapela a hosté se začali rozcházet. Nikomu se domů
nechtělo a to je pro organizátory akcí ta největší odměna.
Věřím, že v zimě uspořádá ples ještě nějaký z místních
spolků. Obec se těší na vaši návštěvu zase na Cecilku.
Terezie Kořínková, starostka

Vše klaplo. Ú-holky zahájily ples předtančením a dámskou
volenkou rozjely valčíkovo-polkovou sekci večera.
Poté už se parket prakticky nevyprázdnil, tančili téměř
všichni a pořád. Kapela Harmonie se zpívající kytaristkou
„doktorkou Cajthamlovou“ střídala rytmy i žánry. Dámy
provětraly dlouhou večerní a pánové se nenechali zahanbit,
košile a kravaty byly samozřejmostí. Dorazili místní i několik
přespolních.
Tombola byla jako vždy velkým lákadlem, lístky se prodaly
obratem. Také bylo o co hrát. Kromě nepostradatelností
do domácnosti, něčeho dobrého k jídlu, bylo možné vyhrát
i bažanty, za něž patří dík přílepským myslivcům.
Pivo, víno i panáky se u baru nalévaly non stop. Nikdo
ale nedělal výtržnosti, ani jsme se nepoprali. Ve dvě ráno
Bál si užil opravdu každý

Zdroj: archiv OÚ

Adventní setkání a rozsvícení vánočního stromu
Tradiční adventní setkání proběhlo letos již počtrnácté. Tentokrát padlo na poslední listopadovou neděli.
Těšit z vánoční atmosféry jsme se mohli v areálu statku čp. 10, kde
probíhal adventní trh. Na zahřátí byl připraven teplý čaj i svařák.
Místní hospodyňky přichystaly své vánoční cukroví, které každý mohl
ochutnat. K poslechu zazpívaly děti z mateřské školy a Pěttet. K vidění
byla nádherná výstava betlémů a výstava, kterou připravili hasiči.
Bylo možné zakoupit nejrůznější výrobky: kalendáře mladých hasičů,
adventní věnce, svíčky, výrobky z výtvarného kroužku, tradiční vánoční
jmelí. Náves nyní zdobí nejen vánoční strom, ale také výzdoba celého
statku včetně nasvíceného venkovního betlému. Díky skvělé organizaci
jsme společně prožili krásný vánoční čas.
Všem přeji veselé Vánoce a do nového roku hlavně zdraví.
Eliška Červenková, redaktorka

Silvestrovský výšlap
Chcete-li se s námi provětrat,
než usednete k hodovní
tabuli, vydejte se s námi
poněkolikáté
na
výšlap
kolem obce. Sejdeme se ve
Švestkovně 31. 12. 2015 ve
13:00. Dojdeme ke křížku
zapálit svíčku a na Stříbrníku
si popřejeme a připijeme. Přípitek, občerstvení
a dobrou náladu s sebou!
Terezie Kořínková, starostka

Hasiči na návštěvě Klokánku v Hostivici
Dne 6. 12. t. r. jsme byli jako sbor mladých hasičů z Úholiček
navštívit Klokánek v Hostivici, abychom zde předali peníze
vybrané z prodaných hasičských kalendářů, výrobků
výtvarného kroužku a Ú-holek a drobné dárky od našich
členů.
Na místě nás přivítala pečovatelka, která nás doprovodila
do místnosti s pohoštěním. Cukroví, které pekly děti samy,
bylo vynikající, také pro nás namalovaly obrázky a připravily
nám mikulášskou nadílku. Pak přišla řada na nás a naše
dárky. Děti byly nadšené. Výtěžek z naší adventní akce jsme
předali pečovatelkám nebo lépe tetám, jak je děti v Klokánku
oslovují. V Klokánku jsme si pak s dětmi hráli a povídali,
jejich příběhy a osudy byly zajímavé a smutné. Všechny děti
z Klokánku mají náš obdiv, dokážou být šťastné a radovat se,
přestože v minulosti bohužel prožily těžké období.
Karolína Burdová, členka oddílu mladých hasičů
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Mladí hasiči v Klokánku
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Kalendář akcí
24. 12.

Štědrovečerní zpěvy - od 22:30

Sál obecního statku,
Úholičky

26. 12.

Christmas Animals Festival - vánoční party

Diskorai, Tuchoměřice

26. 12.

Schovanky u jesliček - vánoční koncert

Koncert sv. Bartoloměje,
Libčice n. Vlt.

31. 12.

Silvestrovský výšlap - od 13:00

Švestkovna, Úholičky

čtvrtek

Silvestr 2015 v restauraci Na Statku
více na www.restauraceuholicky.cz

Restaurace Na Statku,
Úholičky

1. 1.

Novoroční ohňostroj - od 17:00

Letní parket, Holubice

čtvrtek

sobota
sobota
čtvrtek

31. 12.
pátek

9. 1.
sobota

Tříkrálová Okoř - tradiční novoroční pochod
start 7:30-9:00 u ZŠ V Nových Vokovicích, Praha 6, cíl Středočeské Vokovice-Okoř-Roztoky
muzeum v Roztokách do 17:30

14. 1.

Zelňačka - divadelní představení, od 19:00

Sál U Korychů, Velké
Přílepy

23. 1.

Tradiční „Masopust“, více na www.roztoc.cz

Roztoky, Únětice

čtvrtek

sobota

Příspěvky občanů
Autenticita a šidivost paměti krajiny
Současná snaha obnovovat vztah paměti krajiny a posvátna je věcí náročnou. Proto je doporučováno, aby obnova příběhu
i malých památek probíhala ve spolupráci s historiky, umělci a ochranáři.
Obec v roce 2014 vrcholu sloupu působí jako by se jednalo jen o modul, který
nikoliv zrekonstruovala, lze vyměnit za cokoliv jiného. Chybí důležitý moment
ale spíše nově postavila duchovního setkání, protože památka nemá ani přední nebo
křížek na polní cestě zadní stranu. Je to jako setkání s člověkem bez tváře.
Původní křížek Na Chlumci byl kovový a už pouhý
poblíž přílepské silnice.
Původní stál na rozcestí pohled na ukřižovaného Krista potvrzoval duchovní setkání
Na Chlumci a měl v krajině. Současný „pískovcový monument“ na polní
přirozeného génia loci cestě spíš falsifikuje pocit duchovního setkání s posvátnem,
- vycházel ze symboliky protože podprahový jazyk koncepce vyšel z bezčasové
setkání s posvátnem na paměti krajiny. Stavba povrchně simuluje pocit obnovy
vztahu krajiny a posvátna. Vyzařuje z ní šidivost, duchovní
křižovatce cest.
Nový
strohý potěmkinství a duchovní absence komunistické epochy.
masivní podstavcový
Miroslav Vodrážka
pylon,
v
obecních
novinách vychvalovaný
jako
„pískovcový
monument“ (10/2014),
je
zbaven
detailu
Chtěly bychom poděkovat obci za organizaci obecního
Křížek Na Chlumci
Zdroj: M. Vodrážka gotických,
barokních
plesu – Cecilky. Za matky na mateřské dovolené můžu
nebo lidových křížků. Dokládá spíše ztrátu paměti než její
říct, že jsme děti odvezly k babičkám a pořádně jsme
obnovu.
se odvázaly. Více takových příležitostí podpoříme
Budovatelské malé památky právě bez důležitých detailů
a pomůžeme i s přípravou.
setkání člověka s místem paměti a posvátnem připomínají
Petra Břečková
trochu unifikující stavby McDonald’s. I kamenný kříž na

Díky za Cecilku
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Hoří, má panenko...
Dne 9. 11. 2015 proběhla na veřejném zasedání diskuze o „rekonstrukci“ pastoušky, desolátním objektu na návsi.
Zastupitelé hovoří sice o obnově, ve skutečnosti pastoušku
zbourají a postaví brutální hmotnou stavbu, která bude
mít funkci hasičské zbrojnice. Politici ignorovali i názory
odborníků ze stavební komise, kteří stavbu považují za
nevratný zásah do prostoru návsi (z důvodů zvýšení budovy).
Navíc stávající územní plán počítá s umístěním hasičské
zbrojnice v jiné lokalitě a obec nemá ani urbanistickou
koncepci návsi. Zbourat ruinu a na místo zasadit vzrostlý
strom a pod něj dát časem lavičku, aby se zdůraznilo souznění
s místem, to je nad chápaní místního zastupitelstva.
Politici se ale nepotřebují řídit hlasy odborníků, protože
to nejsou hlasy voličů. Proto schválili projektový záměr, aby
na místě bývalé pastoušky vznikla hasičská zbrojnice. Možná
by bylo lepší, kdyby obec zrušila stavební výbor, protože

politici si nakonec odhlasují cokoliv - bytový dům v rozporu
s územním plánem nebo velkou požární zbrojnici uprostřed
malé návsi v rozporu se zdravým rozumem.
Jediným zastupitelem, který výrazným
způsobem
upozorňoval na problematičnost záměru, byl Alois Šula.
V pátek 13. 11. 2015 na dvoře poblíž domu, ve kterém bydlí,
někdo zapálil hromadu dříví. Přijeli profesionální hasiči
z Roztok a požár uhasili.
Na konci 60. let natočil režisér Miloš Forman film,
který zachytil prostřednictvím požárnického plesu české
maloměšťáctví. Slavný snímek je nekompromisním
odhalením lidské přízemnosti a tuposti lidí, kteří svou
nekulturnost považují za něco normálního.
Miroslav Vodrážka

Petr Muk a underground
Patřím ke generaci, která začala formovat svůj kulturní vkus v době, kdy se normalizace již zmítala ve smrtelných křečích.
Jako čtrnáctiletý kluk jsem si poprvé poslechl pár nahrávek undergroundových kapel a byl jsem nadšen.
Nekompromisnost vyjadřování v hudbě i textu daleko
přesahovala všechno, co jsem slyšel od skupin, které se
snažily o proražení hradby cenzury. Když to pak ruplo,
konečně jsme mohli vidět všechny ty kapely naživo. Byla
to skvělá doba, ale přicházely zároveň nové výzvy a osobní
ambice do té doby utlačovaných muzikantů. Vznikaly nové
škatulky a spousta zajímavých a skvělých projektů, ale
underground jako takový pro mě zůstal spojený s dobou, kdy
pod tlakem bolševika vznikaly ostrovy skutečné svobody,
kterou jsme vnímali prostřednictvím mizerných nahrávek na
magnetonových páskách.
Jednou z mnoha skupin, které se prosadily v tehdejším
středním proudu, byl českobudějovický Oceán se zpěvákem
Petrem Mukem. I když jsem se o tento typ hudby nezajímal,
některým jejich hitům nešlo uniknout a vnímal jsem, že
minimálně zpěv svou originalitou vybočuje z běžného
průměru. Postřehl jsem později i bulvární zaujetí psychickými
problémy Petra Muka, které vyústily v jeho sebevraždu
v roce 2010.
Ani ve snu by mě nenapadlo, že by tento zpěvák mohl
mít něco společného s undergroundem. Jenže právě teď jsem
doposlouchal nové CD „Underground - Temple Story“, které
mi daroval Mirek Vodrážka. A nestačil jsem se divit. Nahrávka
ve mně probudila vzpomínky na dávno ztracené pásky.
Skutečný underground osmdesátých let a nezaměnitelný,
i když syrový a neučesaný, zpěv Petra Muka.
V bookletu CD je pak napsán příběh devatenáctiletého
mladíka, který se na začátku osmdesátých let ocitl v jednom
z notoricky známých undergroundových doupat, v bytě
manželů Vodrážkových v Templové ulici. Tady vznikl
originální „templegroundový“ projekt kvarteta s hudebníkem

Mirkem Vodrážkou, manželi Švábovými a zpěvákem Petrem
Mukem. Templeground Vodrážka v bookletu označuje jako
styl vyznačující se důrazem na duchovní symboliku, estetiku
transcendence hudební formy a alternativní životní styl.
Za sebe mohu říci, že to rozhodně stojí za poslech
i přečtení. Pokud to bude možné, byl bych rád, aby bylo toto
CD dostupné v naší knihovně. I proto, že zde nemáme mnoho
děl od našich sousedů.
Pavel Soper

Christmas Animals - 26. 12. 2015
Zdravíme všechny úholičské spoluobčany. Opět jako
každý rok pořádáme v tuchoměřickém Diskorai vánoční
festival „Christmas Animals” při příležitosti oslavy
vánočních svátků. Tímto bychom chtěli všechny z Úholiček
a blízkého okolí pozvat na tuto velkolepou akci, kterou
jsme pro vás připravovali celý jeden rok od posledního
konání. Minulý rok návštěvnost čítala neskutečných 400
„zdivočelých zvířat“. Tento rok jsme si pro vás připravili
ještě nadupanější a pestřejší program. Můžete se těšit
na 5 djs, sexy hostesky, živého bubeníka, hrajícího do
rytmu populární muziky, pyroshow a mnohem více. Více
informací na www.christmas-animals.ic.cz. Neseďte
doma u stromku a přijďte mezi nás. Společně vytvoříme
nevídanou atmosféru, která se jako každý rok zapíše do
kroniky klubu Diskorai. Těšíme se na všechny.
Jakub Sedmík, Martina Lonková, Daniel Gatyás
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