
Slovo úvodem
Milí čtenáři,
nepochybuji, že se ve měs-
tě, na ulicích, a teď dokon-
ce i na našem mostě pořád 
něco děje. Angličtina má pro 
všechno to dění krásné slo-
veso „to happen“ – stát se, 
přihodit se, udát se. S hap-
peningy začali už ve slad-
kých šedesátých v Americe, 
od počátku šlo o události 
velmi různého druhu a často 
provokativní, živelné, vtipné 
a zároveň vybízející k zamy-
šlení. U nás zpočátku stačilo 
natřít tank na růžovo a celý 
národ se smál. Neonové srd-
ce nad Hradem, fingovaný 
jaderný výbuch v televizní 
Panoramě nebo vyměnění 
panáčci v nezvyklých pozi-
cích ve světlech semaforů… 
ale i mnohem nelíbivější činy 
jako – s prominutím – hov-
no v obrazárně už nebývají 
vždycky přijaty s tak jedno-
značným nadšením.

Happening na mostě se 
„dál“ už podruhé a podle 
toho, jak se lidi po celé od-

poledne přelévali ze strany 
na stranu a z jednoho břehu 
na druhý, zdá se, že si tam 
každý nějaké své dění našel. 
Někdo odtud odešel postří-
kaný od hasičů, někdo ulepe-
ný od velkého bublifuku, ně-
kdo pobavený „jarmarečním“ 
divadlem, někdo s řemínkem 
na ruce, někdo v nové sukni 
a někdo s buchtou v břiše 
nebo nad ránem s opičkou, 
někdo s nepřekonatelným 
songem v hlavě a někdo s pu-
sou od ucha k uchu.

Nepochybuji, že se i u vás 
doma pořád něco děje, 
a možná i vtipně, živelně, 
provokativně. Přeju vám, ať 
je váš každodenní podzim-
ní domácí happening mini-
málně stejně příjemný jako 
městský Happening na mos-
tě. Když už nebude přímo 
„happy“, tedy šťastný.

Katka Vitochová
foto: Jan Kadeřábek
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AKCE VE VELTRUSÍCH
ZÁŘÍ 2016
čt	 22.	9.	20.15	 Filmový	večer:	Berani
čt 29. 9. 15.00 ZŠ: Podzimní setkání

ŘÍJEN 2016
so 1. 10. 9.30 ASPV: Pétanque Cup
st	 5.	10.	18.00	 Zasedání	zastupitelstva
čt	 6.	10.	18.00	 Vernisáž	výstavy	fotografií		
	 	 	 Petra	Slavíka:	Wild	Moments	
	 	 	 (Výstavní	síň	L.	Čepeláka,	MěÚ)
pá, so  7.-8. 10.  Krajské a senátní volby
čt	20.	10.	20.15	 Filmový	večer:	Láska

LISTOPAD 2016
pá 4. 11. 18.00 Dušičková slavnost (zámek)
st	 9.	11.	18.00	 Zasedání	zastupitelstva
čt	 17.	11	19.00	 Skupina	Brutus	na	Závisti
čt	24.	11.	20.15	 Filmový	večer:	Slepá
so 26. 11. 10.00 Adventní tvoření (zámek)
so 26. 11. 15.00 Vánoční pohádka  
   (Sváťovo loutkové dividlo na zámku)
ne		27.	11.	16.00	 Rozsvěcení	vánočního	stromu	
	 	 	 (parčík	u	školy)

PROSINEC 2016
so 10. 12. 17.00 Vánoční koncert Zuzany Lapčíkové  
   a Vladislava Bláhy (zámek)
st	14.	12.	18.00	 Zasedání	zastupitelstva	
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Slovo starosty

V říjnu se budou konat 
krajské i senátní volby
Dne 7.-8. října 2016 se budou 
konat jednak volby do zastu-
pitelstev krajů (ve 13 krajích 
České republiky), jednak 
se bude volit jedna třetina 
nových senátorů (ve 27 vo-
lebních obvodech, Mělník 
je jedním z nich). Do sená-
tu volí voliči pouze jednoho 
kandidáta (hlasovací lístek 
i obálka mají žlutou barvu), 
zatímco v krajských volbách 
mohou kroužkovat pořado-
vá čísla až 4 kandidátů na  
témže hlasovacím lístku 
(šedé barvy). 

V pátek budou volební 
místnosti otevřené od 14 
do 22 hodin, v sobotu pak 
od 8 do 14 hodin. 

Volby do senátu mohou 
být i dvoukolové. Případné 
druhé kolo voleb se usku-
teční ve dnech 14. a 15. října 
2016, ve stejném čase jako 
při konání prvního kola vo-
leb.

Přijďte k volbám a vyu-
žijte jeden ze základních ná-
strojů demokracie – přímou 
účast ve volebním hlasování.

Jakub Andrle

Úřední hodiny MěÚ
MATRIKA, STAVEBNÍ ÚŘAD, EVIDENCE OBYVATEL
PO a ST   8.00–12.00   13.00–17.30

PODATELNA, POKLADNA, CZECHPOINT,  
OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN (V PŘÍZEMÍ BUDOVY)
PO a ST 8.00–12.00   13.00–17.30
ÚT a ČT 8.00–12.00   13.00–15.00
PÁ  8.00–12.00

Výběrové řízení na vedoucího  
stavebního odboru MěÚ Veltrusy

 § podání přihlášek: do 17.	10.	2016	
do 17:00 hodin

 § požadavky jsou zveřejněny na úřední 
desce a na http://www.veltrusy.cz/ 
volna-pracovni-mista

7.-8. října 2016 – Krajské a senátní volby 
Výstavní síň L. Čepeláka (přízemí MěÚ)

Vážení spoluobčané,
také v tomto čísle našeho 
zpravodaje bych rád stručně 
informoval o tom, co se bě-
hem léta událo ve Veltrusích 
a jaké jsou záměry do příš-
tích měsíců. Předpokládám, 
že většina z vás zaregist-
rovala, že se dokončuje za-
teplení mateřské školy, a to 
včetně výměny oken a otop-
né soustavy, která vede přes 
sousední park k základní 
škole. V době uzávěrky VL se 
dokončovala rekonstrukce 
chodníků v areálu MŠ a také 
fasáda na posledním pavilo-
nu. Jde o největší investici le-
tošního roku v našem městě 
ve výši cca 4,6 mil. bez DPH 
a již dnes je patrné, že školka 
díky ní získala kromě funkč-
ní úspory také podstatně 
lepší podobu.

Velkých změn doznal také 
park mezi MŠ a ZŠ – za vel-
kého úsilí realizačního týmu 
RC Havránek byl v této loka-

litě vybudován nový chod-
ník, který bude sloužit také 
ke shromažďování dětí i do-
spělých při akcích typu „Za-
hájení adventu“, „Zahájení 
školního roku“ (již letos zde 
bylo plno) apod. V této sou-
vislosti bych rád poděkoval 
především trojici, která se 
zasloužila o velký kus práce 
na tomto projektu – jmeno-
vitě tedy: Barboře Bělkové, 
Jakubovi Andrlemu a Soně 
Dekastello.  Děkuji také 
všem, co se účastnili a účast-
ní dobrovolných brigád nebo 
napekli „pro parčík“, přispěli 
na zeleň (bude se sázet v lis-
topadu), zkrátka jakkoliv po-
mohli. Velice si této nezištné, 
dobrovolné pomoci vážím 
a jsem si jist, že se nám spo-
lečně podaří vybudovat pří-
jemné veřejné prostranství, 
které bude užitečné dětem 
i dospělým. Blíže viz str. 12 
-13.

Z aktuálních investičních 

záměrů zmíním např. „Oran-
žový přechod“ (ul. Palacké-
ho, u STS), dále rekonstrukci 
některých chodníků (např. 
část ul. Tyršova), úpravu 
krajnic v Palackého ulici, 
kde je místy velký problém 
s hromaděním srážkové 
vody, opravu hřbitovní kap-
le.

Dále se dokončují projek-
ty na rekonstrukci chodní-
ků (Opletalova ulice a část  
Klicperovy ul.) – s výhledem 
na realizaci v příštím roce, 
hotový je projekt na zce-
la nový kamerový systém 
ve městě, zadány jsou pro-
jekty např. na přechod v Sei-
fertově ulici a místo vhodné 
pro přecházení na začátku 
Alešovy ulice.

Nově se rozjíždí tvorba 
územního plánu (viz str. 
4) a během podzimu bude 
spuštěna služba „Mobilní 
rozhlas“ (blíže viz str. 5) – 
v kontextu obou záležitostí 

uvítám spolupráci se vše-
mi, kteří se chtějí podílet 
na současné i budoucí podo-
bě Veltrus a chtějí být kvalit-
ně a moderně informováni 
o aktuálním dění prostřed-
nictvím sms, e-mailů či hla-
sových zpráv.

Milí čtenáři Veltruských 
listů, závěrem vám přeji 
krásné babí léto a nezvyk-
le taky trochu toho deště 
– snad se letos listy stihnou 
vybarvit dříve, než spadnou 
ze stromů.

Filip Volák
starosta@veltrusy.cz

Vedení města děkuje všem, 
kteří v období suchého a tep-
lého léta zalévali (a příp. 
i pleli) zeleň před svými domy. 
Také díky vám se podařilo 
většinu z nedávných výsadeb 
udržet v ucházejícím stavu.
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Střípky ze zasedání zastupitelstva 
15. 6. 2016
Zastupitelé	schválili:

 § přijetí dotace na zpracování územ-
ního plánu obce a dále dotací 
na podporu projektů v oblasti kultu-
ry a sportu pro ZŠ Veltrusy

 § „Požární řád města Veltrusy“
 § „Obecně závaznou vyhlášku o míst-

ních poplatcích“
 § ceník pro komerční hlášení měst-

ským rozhlasem
 § dar ve výši 5 000 Kč na 8. ročník 

Miřejovického půlení
 § vypsání veřejné zakázky malého 

rozsahu na výběr zhotovitele územ-
ního plánu

 § zadání projektových prací na nové 
přechody ing. arch. Jiřímu Hánlovi

Zazněly	také	tyto	informace:
 § možnost pořízení parkovacího 

automatu
 § probíhající projekty a opravy, ze-

jména ulice Palackého
 § chodníky svépomocí
 § potřeba posílení údržby na hřbitově 
 § plánované kulturní akce

Ze dne 27. 7. 2016
Zastupitelé	schválili:

 § bezúplatný převod pozemků 
od Státního pozemkového úřadu

 § poskytnutí mimořádné dotace AFK 
Veltrusy na pořízení traktorové 
sekačky

 § provádění svatebních obřadů 
MVDr. Františkem Pochobradským

 § Ve výběrovém řízení byl vybrán 
nový zhotovitel územního plánu 
U-24 s. r. o., Ateliér pro urbanismus

 § Dále byl vybrán dodavatel betonové 
dlažby a obrubníků, společnost Be-
ton Brož, s. r. o., na realizaci chod-
níku v projektu „Revitalizace parku 
mezi MŠ a ZŠ“.

Zazněly	tyto	informace:
 § byla vybrána firma na rekonstrukci 

hřbitovní kaple: MAO, a.s.
 § předpokládaná úspora přes 

200.000 Kč díky elektronické aukci 
na dodavatele elektřiny

 § plánovaná aukce na plyn
 § společnosti VHS projekt, s. r. o. 

(ing. M. Jakoubek) byla zadána stu-
die proveditelnosti protipovodňo-
vých opatření v lokalitě „Na Dílcích“

 § plánovaná oprava chodníků v ulici 
Opletalova a Klicperova

 § změna lokalizace budoucího pře-
chodu (namísto Douchovy ul./R 608 
ul. Palackého u STS)

 § plánovaná rekonstrukce plynovodu 
 § plánovaná rekonstrukce domu 

hrobníka

Ze dne 31. 8. 2016
Zastupitelé	schválili:	

 § novou nájemní smlouvu na byt v ZŠ
 § firmu na zajištění e-aukce na nejvý-

hodnějšího dodavatele plynu

 § Zastupitelé projednávali návrh fir-
my TEZZAV na mimosoudní řešení 
skládky STRACHOV

 § z finančních důvodů zamítli žádost 
majitelů pozemků „V Blaňkách“ 
o nový vodovod

 § schválili prodloužení rekonstrukce 
MŠ kvůli změnám v projektu

Zazněly	tyto	informace:
 § spolupráce s dotační manažerkou
 § oprava hřbitovní kaple začne v září 

a bude trvat cca 2 měsíce
 § plánovaný přechod u STS
 § dokončení cesty a další plánované 

práce v parčíku mezi ZŠ a MŠ 
 § problémy se srážkovou vodou v Žiž-

kově, Jungmannově a Šafaříkově 
ulici (bude zadána studie)

Kompletní zápisy ze zasedání  
zastupitelstva i veškeré podklady  

naleznete na www.veltrusy.cz 
přes Rychlou navigaci (levý blok):  

Zasedání zastupitelstva.

ZPRÁVY Z OBCE

Další plánovaná zasedání  
se budou konat  

5. října, 
9. listopadu,
14. prosince.

 

 

Veltrusy zavádí Mobilní rozhlas 

Vážení občané, 

v souvislosti se zlepšováním 
informovanosti občanů, 
zavádíme novou službu – 
Mobilní rozhlas.  

 
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail, zvolte 
skupinu. Následně budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, 
hlasové zprávy a e-maily o dění ve městě – upozornění na 
výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní a 
sportovní události a mnoho dalšího. 
 

Váš starosta 
 

Jak se mohu zaregistrovat? 
 
 
Přes registrační formulář 
na adrese veltrusy.mobilnirozhlas.cz 

 

Vyplněním registračního ústřižku 
leták potom stačí doručit na městský úřad 

Vážení občané, v sobotu  
10. května se na náměstí 
uskuteční tradiční oslavy 
výroční založení obce. 
Jste srdečně zváni. 
Váš starosta. 

Registrace do služby 

Jméno: 

Tel. číslo: E-mail: 

Zvolte skupinu: 

Krizové informace 

Kulturní a sportovní akce 

Informace z úřadu 

Příjmení: 

Bydliště: 

Mobilní rozhlas – registrační ústřižek
Po vyplnění stačí ústřižek doručit do podatelny městského úřadu.

Více informací k mobilnímu rozhlasu najdete na str. 5.
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ZPRÁVY Z OBCE

Městská policie vyzývá občany ke spolupráci

Veltrusy pořizují nový územní plán
V letošním roce město Veltrusy získalo dotaci od Středočeského kraje z Fon-
du rozvoje obcí a měst na pořízení nového územního plánu. Na základě výbě-
rového řízení byla uzavřena smlouva se zhotovitelem územního plánu, atelié-
rem U-24, s. r. o.

V současné době je plat-
nou územně plánovací do-
kumentací města územní 
plán z roku 2006 (dostup-
ný na http://www.veltrusy.
cz/urad/mestsky-urad/
dokumenty/uzemni-plan-
mesta-veltrusy), jehož au-
torem je Ing. arch. Roman 
Koucký. Tato dokumentace 
neodpovídá požadavkům 
nového stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb., účinného 
od 1. 1. 2007. Město v minu-
losti začalo pořizovat územní 
plán dle uvedeného zákona, 
projektantem byl Ing. akad. 
arch. Martin Stránský, se 
kterým však byla ukončena 
spolupráce a v dalších pra-
cích se již nepokračovalo.

Na pořízení územního 
plánu se podílí a spolupracu-
jí pořizovatel (Ing. Milena Ja-
keschová z Odboru výstavby 
a územního plánování MěÚ 
Kralupy nad Vltavou), urče-
ný zastupitel města (staros-

ta Mgr. Filip Volák) a zhoto-
vitel (projektant U-24, s. r. 
o.). Každý z nich má staveb-
ním zákonem specifikova-
nou činnost a zodpovědnost 
za pořízení územního plánu.  

Zpracování územního 
plánu probíhá v následují-
cích krocích:
1. doplňující průzkumy	

a	rozbory
2.  zpracování, projednání 

a schválení zadání
3.  návrh	územního	plánu 

pro společné jednání
4.  společné	jednání		

s dotčenými orgány, 
úpravy návrhu po spo-
lečném jednání

5.  veřejné	projednání, 
úpravy návrhu po veřej-
ném projednání

6.  projednání návrhu 
v zastupitelstvu města 
a vydání návrhu zastupi-
telstvem

V současné době jsme ve  
„fázi 1“, zhotovitel pracuje 

na doplňujících průzkumech 
a rozborech územního plá-
nu.

Bezprostředně na to na-
váže návrh zadání, což je 
obecnější dokument stano-
vující, co se má řešit (= kon-
cepce rozvoje) a jaké jsou 
požadavky na zpracování 
územního plánu.

Návrh zadání bude do-
končen přibližně v polovině 
října 2016. Text návrhu za-
dání bude zveřejněn na in-
ternetových stránkách měs-
ta, připomínkovat ho bude 
moci veřejnost i dotčené 
orgány. Na základě připomí-
nek bude zadání upraveno 
a následně schváleno zastu-
pitelstvem města.

Teprve poté bude násle-
dovat zpracování návrhu 
územního plánu – tedy již 
konkrétní řešení. Město Vel-
trusy i zhotovitel mají zájem 
o zapojení občanů do zpra-
cování územního plánu, 

proto budou nad rámec po-
vinností daných stavebních 
zákonem pořádány besedy 
s veřejností. Úvodní beseda 
je předpokládána v průběhu 
„fáze 3“, ve které bude vy-
světlen postup zpracování 
územního plánu, možnosti 
zapojení občanů a předsta-
ven první návrh vlastního 
řešení, před projednáním 
s dotčenými úřady.

O dalším postupu vás bu-
deme včas informovat.

Za město Veltrusy 
Mgr. Filip Volák  

(starosta@veltrusy.cz, 
315 781 187)

Za ateliér U-24, s. r. o. 
Mgr. David Třešňák 

(tresnak@u-24.cz, 
602 168 684)

Tento projekt je realizován  
s finančním přispěním 
Středočeského kraje.

Jak můžete  
přispět ke své 
bezpečnosti?
Jak čtenáři Veltruských lis-
tů možná vědí, dvoučlenná 
hlídka strážníků se pohybuje 
nejen po městě Veltrusy, ale 
i po smluvních obcích. Ne-
může být tedy preventivně 
přítomna neustále na všech 
potřebných místech a u kaž-
dého porušování zákonů či 
vyhlášek. Proto ke zvýšení 
pocitu bezpečí ve městě po-
třebujeme i pomoc vás, ob-
čanů našeho města.

V případě, že jste svěd-
ky porušení zákona nebo 
vyhlášek města, prosím, 
oznamte je nebo o nich po-
dejte svědectví. Mnoho pa-

chatelů uniká spravedlnosti 
pro nedostatek nebo absenci 
svědků.

Volejte proto Městskou 
policii Veltrusy  na čísle 
777 919 156-7, pokud vidí-
te:

 § někoho napadat jiné 
osoby

 § prodávat alkohol dětem 
 § osoby, které poškozují 

váš nebo cizí majetek 
 § podezřele se chovající 

osoby na parkovištích, 
u novinových stánků, 
obchodů 

 § osoby zakládající sklád-
ku, znečišťující veřejné 
prostranství

 § neukázněné řidiče, kteří 
se dopouštějí dopravních 
přestupků

 § občany, kteří porušují 

obecně závazné vyhlášky 
města, ruší noční klid 
nebo budí veřejné pohor-
šení.

V oblasti dopravy
S dodržováním pravidel 
v silničním provozu nebo 
parkováním mají naši stráž-
níci neustále plné ruce prá-
ce. Chodník je komunikace, 
která má především sloužit 
chodcům, ne však jako par-
kovací místo pro vozidla – 
a to si ne všichni řidiči uvě-
domují.

Nejde ale jen o parkování 
na chodnících, ale i na zele-
ných plochách či v místech, 
kde je zákaz vjezdu nebo 
zákaz zastavení. Špatně za-

parkované vozidlo brzdí do-
pravu, ničí majetek a někdy 
i vzhled města. Dopravní 
značení je ve městě stanove-
no „s určitými podmínkami“ 
a toto „stanovení“ dopravní-
mi značkami je závazné pro 
všechny řidiče. 

text a foto: Lucie Jandová
zástupce velitele MP Veltrusy



5červen 2016

ZPRÁVY Z OBCE

Naše město zavádí mobilní rozhlas
V zájmu lepší informova-
nosti všech obyvatel Veltrus 
zavádíme novou službu, 
nazvanou Mobilní rozhlas. 
Nově vás budeme informo-
vat o dění ve městě pomo-
cí různých komunikačních 

kanálů. Stačí se zaregist-
rovat, vyplnit své telefon-
ní číslo a e-mail. Následně 
budete ZDARMA dostávat 
SMS zprávy, hlasové zprávy  
a e-maily	 o dění ve městě 
– upozornění na odstávky 

energií, čištění ulic, po-
zvánky na kulturní události 
a mnoho dalšího.

Registrovat se můžete již 
nyní, ale služba bude spuš-
těna od 1. listopadu 2016. 
Věřím, že se zavedením 

mobilního rozhlasu poda-
ří zkvalitnit informovanost 
a komunikaci s občany tak, 
aby lépe odpovídala potře-
bám 21. století.

Filip Volák
starosta@veltrusy.cz

Služba je pro registrované ZDARMA!  
Registrujte se na veltrusy.mobilnirozhlas.cz

Jak se zaregistrovat?

Vyplněním online registračního  
formuláře na adrese  

Vyplněním ústřižku  
na informačním letáku  

a jeho odevzdáním na úřadě 
 § v prvním kroku registrace zadáte 

do systému své telefonní číslo  
a potvrdíte ho heslem, které vám 
na toto číslo přijde

 § ve druhém kroku poté vyplníte  
své kontaktní údaje

 § nakonec registrační formulář  
odešlete a máte hotovo!

Leták najdete na těchto místech:
 § v podatelně městského úřadu
 § ve Veltruských listech (str. 3)
 § v knihovně, na poště  

a ve vybraných obchodech

veltrusy.mobilnirozhlas.cz

 § Povodňové nebezpečí
 § Varování před výkyvy 

počasí
 § Zhoršená smogová 

situace
 § Krizové řízení

Co vás čeká za zprávy?
Krizová  
komunikace

Informace  
z radnice

Kulturní  
a sportovní akce

Zpětná  
vazba

 § Upozornění na odstávky 
vody

 § Výpadky elektrické  
energie či plynu

 § Čištění ulic
 § Umístění kontejnerů 

na bioodpad
 § Změny úředních hodin 

institucí
 § Uzavírky silnic
 § Upozornění na termíny 

a povinnosti

 § Pozvánky na kulturní  
a sportovní události

 § Pozvánky na sportovní 
utkání

 § Pořádání zábavních akcí 
pro děti

 § Odpovědi na referenda 
a ankety

 § Potvrzení účasti  
na akcích

 § Odsouhlasení záchran-
ných aktivit

 § Názory občanů na dění 
v obci
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(Ne)obyčejné zámecké oslavy
Vážení čtenáři Veltruských 
listů,  

s vidinou končící letní 
sezony je načase se poma-
lu ohlédnout za létem a pak 
upřít svůj zrak k přicháze-
jícímu podzimu. Ohlédnutí 
za nejtypičtější letní zámec-
kou akcí – Dožínkami hrabě-
te Chotka –  bych rád udělal 
trochu důkladněji. Úplně pů-
vodně jsme si dělali dožínky 
jen zaměstnanci sami pro 
sebe. Na poli se posekalo pár 
metrů čtverečných obilí, než 
přijel kombajn, pak jsme se 
přesunuli do zasedačky, kde 
zahradnice předaly kastelá-
novi dožínkový věnec a chví-
li se posedělo nad koláči 
a pivem … Přišlo nám to jako 
dobrý nápad a inspirováni 
knihou Jana Weniga Márin-
čino dětství jsme se rozhodli 
obnovit dožínky jako projev 
úcty k lidské práci na poli 
– a to v duchu zámecké tra-
dice, popsané právě ve We-
nigově románu. Protože 
na hospodářském dvoře v té 
době ještě stály přístřeš-
ky na kombajny, páchnoucí 
nádrž na melasu a zbytky 
benzinové čerpací stanice, 
hledali jsme jiný prostor. 

Oko padlo na Kuchyňskou 
zahradu. Kuchyňská zahrada 
(tedy zámecké zahradnictví) 
po povodních v roce 2002 
ztratila svůj původní smy-
sl pěstitelský a dlouho ne-
měla smysl existence jasně 
daný. Ještě při mém nástupu 
do funkce kastelána v roce 
2008 to byl  prostor z vět-
ší části pustý a neutěšený 
a plný zničených rezivějících 
strojů (vpravdě předpotop-
ních), i když se v některých 
částech zahrady ještě konaly 
pokusy o prohlídky. Nejdříve 
bylo v zahradě dosti tem-
ných koutů, kam se prostě 
nechodilo a lidi nepouště-
li, ale i tak byl prostor nově 
objevený pro diváky krás-
ný. Dnes si už nikdo neu-
mí představit, že by se zde 
akce nekonaly (a temných 
koutů významně ubývá…). 
A to všechno je dílo lidských 
rukou, zejména zahradnic-
kých. Tím bych rád poděko-
val zámeckým zahradnicím 
a zahradníkům, protože 
kdo u toho nebyl od začát-
ku, ten posun nevidí. Dále 
pak musím poděkovat všem 
dobrovolníkům, kteří akci 
dávají svůj čas, um a energii. 

Bez nich by Dožínky hra-
běte Chotka nebyly vůbec. 
Od prvních pokusů s pár 
zastaveními se jejich záslu-
hou akce dostala do letoš-
ních rozměrů, kdy se na akci 
podílelo  přes sedmdesát 
kostýmovaných a krojova-
ných nadšenců.  A toto úsilí 
právem ocenili i návštěvníci, 
kterých letos dorazilo 984. 

Podobně, jako jsme spojili 
zámeckou kuchyňskou za-
hradu s obilím, zkoušíme teď 
něco podobného, ale vlastně 
úplně jiného i v jiné části 
parku. Řeč je o „válce bram-
borové“, která oslavila v so-
botu 17. září další obyčejnou 
potravinu – bramboru. Akci 
spojujeme s jednou malou 
a nekrvavou válkou (Pruso-
vé v letech 1778-79 napad-
li Habsburskou monarchii, 
a protože se nedostali přes 
bráněné brody na Vltavě 
a Labi, tak sežrali brambory 
z polí a zase odtáhli). Cílem 
je oživit okolí Chrámu obrán-
ců vlasti a přátel zahrad 
a venkova, který si svým za-
ložením a svojí tematickou 
výzdobou o akce věnova-
né válce/míru a úrodnému 
venkovu říká. I tady nastal 

v posledních osmi letech 
velký posun od zanedbané-
ho nocležiště bezdomovců 
po vyhledávaný cíl prochá-
zek (i díky sponzorskému 
daru na návrat soch do inte-
riéru pavilonu) a pěkná akce 
tohoto typu by této lokalitě 
také pomohla. 

Tím jsem se dostal od po-
hledu zpět k pohledu v čase 
dopředu. Před několika dny 
proběhla jedna vernisáž vel-
mi zajímavé výstavy. Nako-
nec přidám ještě jedno po-
zvání do kina na příští jaro 
– a to na film Zahradnictví, 
který se v zámeckém areálu 
v srpnu natáčel ve sklenících 
Sempry a jejich okolí. Měl 
jsem možnost vidět z filmu 
(a chystané televizní trilo-
gie) některé ukázky a musím 
říci, že rozhodně je na co se 
těšit. 

Přeji krásné prožití pod-
zimu.

Pavel Ecler 
kastelán zámku Veltrusy



7červen 2016

ZÁMEK A PARK

Dožínky přilákaly rekordní počet návštěvníků
Bezmála tisícovka návštěv-
níků si letos užila tradiční 
Dožínky hraběte Chotka 
v zámeckém zahradnictví. 
Jako obvykle si prošli stano-
viště Cesty chleba (od zrna 
přes kosení a mlácení až 
k vlastnoručně vyrobené 
chlebové placce) a ochut-
nali pivo z českých pivova-
rů. Letos dožínkový průvod 
posílili kromě veltruských 

baráčníků a dalších dob-
rovolníků také baráčníci 
z Odolena Vody a Vinoře 
a v pečlivě udržovaných kro-
jích předvedli tradiční tanec 
beseda. Ke všemu hrála Vra-
novanka, hudební program 
doplnila kapela Kůzle hu.sou 
a na závěr zahrálo Veltruské 
divadélko vlastní pohádku 
Strašidelné starosti. Dorazil 
také „potulný bavič“ Michal 

Topinka, žonglující motyčka-
mi a srpy, a odpoledne svezly 
zámecké „Dámy v sedle“ děti 
na koních. Především muže 
zase přilákaly historické (ne-
jen) zemědělské stroje, děti 
se vrhaly k vodnímu mlýnku 
u bazénu. Návštěvníky na-
víc na akci i po areálu lákaly 
naše pokladní a průvodkyně 
ve stylových modrotisko-
vých sukních. Díky patří pře-

devším zámeckým zahrad-
níkům, kteří během dvou 
týdnů upravili a vyzdobili 
zahradnictví do nevídané 
krásy, ale i všem zapáleným 
dobrovolníkům pomáhají-
cím našim zaměstnancům 
před akcí i na místě. 

Katka Vitochová,
foto: Jan Kadeřábek

 

Přemyslovské střední Čechy o.p.s. vás zvou 
na výstavu obrazů a grafik 

JIŘÍHO CORVINA A LADISLAVA ČEPELÁKA 
ŘÍKALI SI VLADYKOVÉ Z LUŽCE 

Vernisáž proběhne v pátek 23. září 2016 v 18 hod.  
v sále Městského muzea Velvary,  
výstava potrvá do 23. října 2016 

Výstava se koná k nedožitým 85. narozeninám Jiřího Corvina  

 

Pražská 109 
273 24 Velvary 
tel: 315 761 419 

e-mail: muzeum@velvary.cz 

POZVÁNKA

R O Z S V Ě C E N Í 
VÁNOČNÍHO  
S T R O M U

o první adventní neděli   
27. 11. 2016  
od 16.00 
v parčíku u školy

Město Veltrusy srdečně zve 
širokou veřejnost na

VYSTOUPÍ:

Horký nápoj 
vánoční cukroví
Stánek s občerstvením

Kralupské žestě    

Žáci Z
Š

 Markéta Aptová-Hrdinová a Vocal B
and

Tutti cantate

Informace:  
městský úřad  

kultura@veltrusy.cz
www.veltrusy.cz
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Zámecké infocentrum představí fotky  
kralupských urbexerů
Urbexeři hledají krásu v zá-
niku: ve starých domech, 
zámcích, kostelích, továr-
nách…, které už dávno ne-
slouží svému účelu. Tuhle 
krásu potom znovu objevují 
na fotkách – a vy můžete 
s nimi.

Michal Seidl, David Topol 
a Martin Ketner z Urbex Tea-
mu Kralupy vybrali dvacítku 
snímků pro výstavu Hledání 
zapomenuté krásy, kterou 
zahájili v pátek 16. září 2016 
v infocentru zámku Veltru-
sy (Fr. Šafaříka 22, Veltrusy, 
v bráně zámku). Představí 
tak poprvé Veltrusům feno-
mén urbex, který se v po-
sledních letech šíří světem, 
nejvíce tím internetovým. 
Připomeňme, že urbexer 
není vandal, a pokud překo-
nává plot, je to proto, aby za-
chycoval viděné s respektem 
k duchu místa i přírodě, kte-
rá si budovy postupně bere 
zpět. Pravidlem je neodná-
šet nic než fotky a nenechá-
vat nic než případné otisky 
bot.

Při vernisáži v infocentru 
zámku urbexeři promítli vý-
běr fotek a vyprávěli přitom 
o svých domácích i zahranič-
ních výpravách, o úpravách 
fotek a samozřejmě o svých 
splněných i zatím nesplně-
ných urbexerských snech.

Katka Vitochová

U zámku vyrostlo filmové Zahradnictví
V sousedství dnes už nepou-
žívaných skleníků za hospo-
dářským dvorem zámku jste 
si mohli v létě všimnout sta-
vebního ruchu. Stavba vilky 
majitele zahradnictví byla 
ale jen dočasnou filmovou 
kulisou, konkrétně obydlím 
hlavní postavy připravova-
né trilogie Zahradnictví Jana 
Hřebejka. Časově děj filmů 
předchází známým Pelíš-
kům, zavede nás do 40. – 50. 
let 20. století a postavu Jind-
řicha (v Pelíšcích Jiří Kodet) 
v něm ztvární Martin Finger. 
Zahrají si tu také Aňa Geisle-

rová, Klára Melíšková a Ga-
briela Míčová nebo Ondřej 
Sokol, Jiří Macháček, Sabina 
Remundová, Lenka Krobo-
tová, David Novotný, Karel 
Dobrý, Miroslav Táborský či 
Anna Fialová.

Scénárista Petr Jarchov-
ský chce cyklem splatit dluh 
své matce Daniele, která se 
do Pelíšků nepromítla. „Její 
střet s vlastním otcem byl ty-
pickým zápasem mezi muž-
ským a ženským principem 
ve válkou poznamenané 
Evropě druhé poloviny 20. 
století. Daniela se tak sta-

ne v Zahradnictví ústřední 
postavou vyprávění, které 
zobrazí dvacet let života ro-
diny. Chystám se tentokrát 
vstoupit hlouběji do rodinné 
historie a vytvořit rodinný 
portrét na pozadí drama-
tických historických změn,“ 
uvedl Jarchovský pro České 
noviny. 

Katka Vitochová
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foto: Romana Indrová Semelková
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V letních měsících zdobily výstavní 
síň obrazy Karolíny Borecké
V ideálním načasování 
na prahu léta byla ve čtvrtek 
3.	 června otevřena výstava 
Karolíny	Borecké, nazvaná 
Impresionismus. Autorka 
je amatérka, žije ve Velva-
rech a výstava ve Veltrusích 
není její první a zřejmě ani 
poslední. Paní Borecká si 
jako náměty svých obrazů, 
vystavených ve Veltrusích,  
vybrala květinové zahrady, 
louky, mořské břehy nebo 
hvězdné dálky a vše oživila 
dětmi a ženami, které když 

se neobjímají, alespoň jedou 
společně na koních nebo se 
nechávají omývat vlnkami 
mělkých mořských břehů. 
Vším prostupuje sluneční 
světlo, mihotá se v barevné 
záplavě. Snad právě to miho-
tání světla a barev může při-
pomínat slavný francouzský 
výtvarný směr, po němž byla 
nazvána výstava. Jen ale při-
pomínat: Karolína Borecká 
má talent, miluje impresio-
nismus – ale maluje po svém. 
A to není marné.

S novým školním rokem přišla  
trochu netradiční výstava:  
keramika Ondřeje Pecky
Letně zklidněná Výstavní síň 
Ladislava Čepeláka přivítala 
ve čtvrtek 1.	září	návštěvní-
ky právě zahajované výstavy 
nové sezony. Mladý beroun-
ský výtvarník Ondřej	Pecka 
zaplnil tentokrát především 
vodorovné plochy stolů 
a vitrín svou zajímavou ke-
ramikou. Po krátkém zaháje-
ní, kterého se obvykle ujímá 
starosta Filip Volák, promlu-
vil autor sám. Přítomným 
podrobně a vtipně popsal 
celý proces své tvorby – 
od hledání materiálu, hlíny, 
různých hornin, dřevěného 
popela, přírodních barviv 

apod., přes práci na hrnčíř-
ském kruhu, glazování a vy-
palování v peci. Jeho výtvory 
vznikají tradičními postupy, 
kterými se přibližuje tvorbě 
dávných tvůrců. Ondřejovy 
hrnky, šálky, misky, talíře, 
džbánky i kořenky půso-
bí na výstavě příjemně pro 
oko a někdy i připomínají 
tvarem a barvou archeolo-
gické předměty. Výstavní síň 
byla zaplněna hlavně přáte-
li a rodinnými příslušníky, 
kteří nabídkou občerstvení 
i úsměvem přispěli k poho-
dové atmosféře této verni-
sáže.
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foto: Barbora Bělková

foto: Jan Novotný

foto: Jan Novotný

Jak jste si jistě všimli, něko-
lika ročníky VL procházející 
rubrika „Co jste mohli vidět 
nebo viděli“ nenápadně zmi-
zela a její téma – dění ve vý-
stavní síni – je nyní součástí 
šířeji pojaté rubriky „Zažili 
jsme ve Veltrusích“. O výsta-
vách se budete dozvídat i na-
dále a nejlépe bude, když se 
přesvědčíte sami svými ná-
vštěvami. Za sebe bych chtěl 
jen poznamenat, že ve svých 
odstavečcích, mapujících 
probíhající výstavy, se nepo-

kouším o odborné hodnocení 
děl vystavujících autorů. Sna-
žím se jen zaznamenat stopu 
jejich pobývání zde ve Veltru-
sích, připomenout ty veskrze 
příjemné i podnětné zážitky, 
které nám vystavující dámy 
i pánové, malíři, grafici, so-
chaři, řezbáři, fotografové, 
dnes právě i keramik a v ne-
poslední řadě i žáci naší školy 
svou tvorbou přinesli. Patří 
jim dík, stejně jako organizá-
torům z řad domácích.

Jan Novotný

Obraz Karolíny Borecké

Ondřej Pecka (vpředu) na vernisáži

Keramika pálená dřevem
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V úterý 6. září se besedovalo  
o ohroženém páchníkovi hnědém
Besedovat do veltruské klu-
bovny nad sokolovnou přijel 
přední český entomolog Ra-
dek Hejda z Agentury ochra-
ny přírody a krajiny. 

Páchník patří do skupi-
ny tzv. saprolyxického hmy-
zu. Živí se trouchnivějícím 
dřevem a mízou listnatých 
stromů, jejichž dutiny mu 
slouží jako obydlí. 

Je kriticky ohrožen – 
na jedné straně mu vadí pří-
lišná snaha o „uklizený les“, 
nedostatek vývratů, pařezů 
či padlých stromů, na straně 
druhé naopak nadměrné za-
růstání a tma. Páchníka tak 
najdeme převážně v obo-
rách, alejích či okolo hrází 
rybníků. Veltruské aleje (uli-
ce Maršála Rybalka a v par-
ku) patří mezi nejcennější 
lokality jeho výskytu, které 
je tím pádem potřeba chrá-
nit. 

Při kácení starých alejí by-
chom se měli vyhnout ploš-

né obměně. Řešením je ořez 
stromů, případně seříznutí 
na „torzo“ (z bezpečnost-
ních důvodů). V nejhorším 
případě je důležité alespoň 
nefrézovat pařezy. Obnovo-
vání alejí by mělo probíhat 
postupně. 

Pro zajištění přežití (ne-
jen) páchníka byla vytvoře-
na síť evropsky významných 
lokalit (EVL), které jsou 
součástí sítě NATURA 2000. 
Mezi ně patří i veltruský 
park. V současné době exi-
stuje 1112 EVL, z toho pro 
páchníka jich bylo vyhlášeno 
56 (ve Veltrusích platí záro-
veň pro roháče).

Roháč je o něco méně 
ohrožený, protože mu pro 
přežití postačí pařezy. Jeho 
larvy se živí trouchnivějící-
mi kořeny a podzemní částí 
kmene.

text: Jakub Andrle
foto: Lubomír Doubek

Jak strávit odpoledne a noc  
 pod mostem na mostě
V sobotu 10. září se na mi-
řejovickém mostě, spojují-
cím Veltrusy a Nelahozeves, 
a v jeho nejbližším okolí 
odehrál již 2. ročník mul-
tikulturního setkání, kte-
ré pořádají společně obě 
zmíněné obce pod názvem  
„Happennig na starém 
mostě“. Po úspěšné loňské 
premiéře, která svou ná-
vštěvností mnohonásobně 
překonala i ty nejoptimistič-
tější představy organizátorů, 
byla letos kapacita stánků 
rozšířena a všichni návštěv-
níci si tak mohli přijít na své 
jak v nabídce jídla a pití, 
tak i stánků s rukodělnými 
výrobky a uměleckými vý-
tvory, jejichž provozovatelé 
nezřídka nabízeli i možnost 
vyzkoušet si náročnost jejich 
řemesla dospělým i dětem. 
Středu mostu vévodila uni-
kátní sbírka pánů Skalické-
ho, Kočí a Měšťánka. Zábavu 
pro nejmenší jako již tradič-
ně zajistilo Rodinné cent-
rum Havránek ve spolupráci 

s Veronikou Vlachovou, díky 
nimž si děti kromě výtvar-
ných dílniček a her mohly 
vyzkoušet jízdu na koni. Děti 
si také díky SHD města Vel-
trusy ověřily, že udržet stří-
kající hasičskou hadici není 
žádná legrace! Ani ti nela-
hozeveští nezůstali pozadu 
a připravili stánek s občers-
tvením. Hasiči obou obcí se 
také velice ochotně ujali po-
řadatelské služby, za což jim 
paří dík. 

I letos, tak jako minulý 
rok, této akci přálo počasí, 
a proto kulturní program, 
který je hlavním lákadlem 
pro návštěvníky, nerušeně 
a bez komplikací těšil všech-
ny přítomné. Produkce pra-
videlně se střídající na dvou 
pódiích, která jsou umístě-
na na obou koncích mostu, 
umožnila všem přítomným 
nepropásnout takřka žád-
ného vystupujícího – a že 
se bylo na co těšit. Program 
nabídl vystoupení jak míst-
ních umělců (Tutti Cantate, Celou akci „pohlídali“ doboví četníci

Za podpory Nadace ČEZ
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Markéta Hrdinová-Aptová, 
Markéta Wagnerová, DS Kra-
lupy nad Vltavou, Jebuto), 
tak mladých a talentovaných 
přespolních (Appendixie, 
Exit 18). K vrcholům celého 
programu na veltruské stra-
ně patřila skvělá show Petr 
Kroutil Orchestra, který se 
svým americkým hostem 
předvedl směsici swingu, 
funku a jazzu. Na ni plynu-
le navázalo neméně úžasné 
vystoupení Sester Havel-
kových, které nás přeneslo 
do nostalgických časů první 
republiky. Další zahraniční 
hvězdou byl v Praze žijící 
anglický písničkář Alasdair 
Bouch, který bavil publikum 
nejen svými příjemnými 
songy, ale i roztomilou češ-
tinou. Večer potom diváky 
osvěžilo svými ironickými 
texty a energickou hudbou 
duo Vasilův rubáš.  I na pó-
diu v Nelahozevsi jste mohli 
vidět i slyšet opravdu zvučná 
jména. Jako první z nich vy-

stoupil všestranný hudeb-
ník a multiinstrumentalista 
Ondřej Ruml, který do širší-
ho povědomí vstoupil díky 
účasti v jedné z talentových 
soutěží. Hlavní čas patřil al-
ternativním Please The Tre-
es společně se sborem ELPI-
DA, který tvoří 25 dam, jimž 
jejich energii v tak úctyhod-
ném věku my mladší může-
me jen závidět.

V mých očích se letoš-
ní ročník opravdu povedl. 
A dovolím si tvrdit, že by má 
slova potvrdila drtivá větši-
na návštěvníků, kteří se dali 
počítat ve stovkách. Bylo vi-
dět, že organizátoři od loň-
ska nabyli nejen potřených 
zkušeností, ale i sebevědo-
mí, a nezbývá jim než popřát 
do dalších ročníků přízeň 
počasí, osudu i sponzorů 
a neméně šťastnou ruku při 
výběru interpretů i dopro-
vodného programu. 

Lukáš Kohout
kulturní výbor Veltrusy

Druhý ročník „Happeningu 
(= setkání) na starém mos-
tě“ proběhl za laskavé pod-
pory Nadace ČEZ, dále akci 
podpořila spol. Promex-Luk-
sík, s. r. o., pan Luboš Mer-
gl a spousta dobrovolných 
přispěvovatelů – v kasičce 
na veltruském břehu bylo 
vybráno 8 637 Kč. Za velkou 
pomoc děkuji veltruským 

dobrovolným hasičům.
Tato kulturní událost, kte-

rá svým významem dalece 
přesáhla obě sousední zá-
mecké obce, by však nepro-
běhla bez nadšení a práce 
všech členů kulturního vý-
boru Veltrus i Nelahozevsi... 
Moc jim za to děkuji!

Filip Volák 
starosta@veltrusy.cz

Děkuji moc veltruským ha-
sičům za nalezení mobilní-
ho telefonu, klíčů a dokladů. 

Jsou to super chlapi. Děkuji 
moc. 

Romana Zikmundová

Nechybělo čerstvé pivo z minipivovárků

Zahrada u Libuše se díky kejklířům zaplnila malými i velkými

Sestry Havelkovy ve volných chvílích i zarecitovaly

Vasilův Rubáš doslova  
rozpumpoval davy

Výborným zpestřením bylo čerstvé 
ovoce s teplou čokoládou

Moderátor Martin Pagáč skoro nestíhal přebíhat z jednoho břehu na druhý
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Škol(k)áčci vykročili 1. září 
do škol(k)y po novém chodníku
Projekt Nadace VIA „Místo, kde žijeme“ se nezastavil ani o prázdninách. Ces-
tu v parčíku sice vybudovala firma, ale brigádníci zde byli k vidění také velmi 
často.

1. září se nový chodník zcela zaplnil

Cesta se stala do-
minantou parčíku
Původní, rozpadající se 
chodníček, poskládaný 
dost nešikovným směrem 
a za deště silně zabahněná 
vyšlapaná zkratka se během 
jednoho prázdninového 
měsíce proměnily v úhled-
nou širokou cestu, která má 
v určitých případech po-
sloužit i jako malé náměstí. 
Někoho možná napadne, že 
nová komunikace je zbyteč-
ně prostorná, ale její rozmě-
ry se osvědčily hned 1. září. 
Patroni ze základní školy si 
tudy slavnostně odváděli své 
svěřence z mateřské školy 
a cesta „praskala ve švech“. 
A podobných příležitostí 
bude více. Rodinné cent-
rum Havránek sem přesune 
zastávku Svatomartinské-
ho lampionového průvodu 
a město Veltrusy zde plánuje 
slavit advent a rozsvěcet vá-
noční stromek. Prostor par-
číku nabízí pro takové akce 
bezpečnější a klidnější zá-
zemí než náměstí Antonína 
Dvořáka. 

Firma to jistí
Tým pro obnovu parčíku pů-
vodně zvažoval vybudování 
nové cesty svépomocí. Na-
konec ale rozhodl, že cestu 
nechá zrealizovat firmou. 
Jednak se „hrálo o čas“: re-
konstrukce teplovodu, který 
vede napříč celým parčíkem, 
trvala déle, než se předpo-
kládalo. Výkop byl zahrnut 
teprve v první polovině srp-
na a zbýval tedy necelý mě-
síc na realizaci cesty. Uzavře-
ní parčíku během školního 
roku by bylo velmi kompli-
kované a omezující. Dalším 

důvodem byl čas prázdnin, 
kdy se lidé rozjíždějí na vý-
lety a dovolené (samozřejmě 
včetně členů realizačního 
týmu) a nikdo si nemohl být 
jistý, zda se přihlásí dostatek 
brigádníků. Navíc cesta svým 
rozměrem (560 m2, 150 m 
obrubníků) násobila nejen 
materiál, který byl potřeba, 
ale samozřejmě i množství 
práce. V neposlední řadě 
rozhodl i požadavek vedení 
města na poskytnutí záruky 
na dílo. Uplatnění záruky 
u firmy je snadnější, firma 
má s pokládkou dlažby v ta-
kovém rozsahu rovněž větší 
zkušenosti než tým dobro-
volníků.

Brigádnických hodin si 
členové týmu ovšem odpra-
covali nesčetně jen při sa-
motném výběru dodavatele. 
Nabídky se cenově hodně 
lišily, různě narůstaly v prů-
běhu jednání, termíny zapo-
četí prací některých firem se 

během vyjednávání posunu-
ly až na konec srpna... 

Nejvíc vyšla vstříc firma 
Petra Pauzy z Nelahozevsi, 
která nakonec zakázku zís-
kala a cestu dokončila, jak 
se říká, za minutu dvanáct. 
Ještě 31. srpna večer firma 
dořezávala okrajové dlaždi-
ce a hutnila dlažbu vibrační 
deskou.

Bez dobrovolníků 
to nejde
Týden před začátkem ško-
ly byl velice intenzivní i pro 
všechny věrné (a v někte-
rých případech úplně nové) 
brigádníky, kteří společně 
s realizačním týmem ukli-
dili a vyčistili celý parčík 
od zbytků betonu, železa, 
igelitů a dalších odpadků, 
zahrnuli všechny výko-
py, odvozili zbylou dlažbu, 
zametali křemičitý písek 

do spár nebo naváželi štěrk 
do půlkruhového prostoru 
(kde bude v budoucnu mla-
tový povrch). Byly to čtyři 
velmi náročné horké večery 
za sebou, kdy místo odpo-
činku na zahrádce dorazilo 
za prací mnohdy přes 30 lidí 
i s dětmi, aby pomohli týmu 
proměnit nevzhledné stave-
niště v bezpečný a čistý pro-
stor, kterým od září proudí 
stovky dětí do školy a škol-
ky. Mnozí přijížděli rovnou 
z práce, jen doma vyměnili 
košili za montérky. Navíc 
přišli s dobrou náladou, tak-
že nebyla nouze o posilová-
ní bránice mohutným smí-
chem. 

Co bude  
s parčíkem dál?
Hotovou cestou pochopi-
telně nic nekončí. Ba právě 
naopak. Pod cestou vedou 
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zatím prázdné chráničky 
na elektřinu (k vánočnímu 
stromu a budoucím lampám 
veřejného osvětlení) a vodu 
(na závlahu). Je tedy potře-
ba vykopat další rýhy, aby 
se vše propojilo a dokončilo. 
V dalším kroku se obnoví ze-
leň – vysázejí se nové stro-
my, keře a květiny, obnoví 
se trávník. V současné době 
probíhají konzultace s archi-
tektem (i zahradním) a dal-
ší přípravné práce. Parčík 
bude také postupně doplňo-
ván o lavičky a další zajíma-
vé prvky, na které bohužel 
zatím nejsou peníze.

Peněz není nikdy 
dost
Ačkoliv se týmu zatím poda-
řilo nashromáždit přes 800 
tisíc korun (z toho přes 300 
tisíc přispělo město Veltru-
sy), rozpočet na dokončení 
parčíku přesahuje milion 
korun. Hodí se proto každá 
koruna, kterou se tým snaží 
získat, kde se dá.

Adopcí zeleně se podařilo 
nasbírat neuvěřitelných 90 
tisíc korun! Možnost adop-
ce zeleně stále ještě exis-
tuje, ale v případě zájmu si 
pospěšte do 30. září, kdy se 
uzavírá veřejná sbírka. Volné 
prvky k adoptování najdete 
na www.veltrusy.estranky.cz.

Tým má také velký úspěch 
s akcí „Pečeme pro parčík“. 
Pekařky a pekaři napečou 
buchty a koláče, které pak 
za dobrovolný příspěvek 
členové týmu rozdají na růz-
ných akcích, kde zároveň 
představují projekt parčíku. 

Na akce vždy putuje po-
kladnička veřejné sbírky 

(jinak je běžně přístupná 
v podatelně MěÚ), která 
bude otevřena 30. září 2016. 
Její obsah tedy dosud není 
znám.

Poslední snahou je kam-
paň „Stovka pro parčík“ 
na získání stokoruny od ka-
ždého veltruského občana 
na dofinancování cesty. Tým 
pro obnovu parčíku se do-
mnívá, že projekt, kterým se 
buduje společné a veřejné 
prostranství, se týká oprav-
du každého Veltrušáka. Ně-
kdo může přispět prací, ně-
kdo pečením, někdo penězi. 
Naštěstí narůstá počet těch, 
kteří zvládají všechno :). 
„Stovkou pro parčík“ se za-
tím vybralo zhruba 20 tisíc 
korun.

Práce šlechtí  
člověka
Každá práce přispívá k roz-
voji osobnosti a ta dobro-
činná dvojnásob. Chcete-li 
i vy společně s realizačním 
týmem zušlechtit tělo a duši, 
určitě není pozdě. Práce 
bude v parčíku ještě hodně. 
Stačí sledovat web nebo fa-
cebook, v ideálním případě 
poskytnout svoje telefonní 
číslo pro rozesílání pozvá-
nek na brigády :). 

Na vysvětlenou:
 § O STOVKU PRO PARČÍK 

NEŽÁDÁ MĚSTO, ale hrst-
ka dobrovolníků, kteří 
se snaží zkrášlit kousek 
Veltrus. Projekt zastřešu-
je RC Havránek a město 
projekt podporuje

 § CESTA OPRAVDU STÁLA 
HODNĚ PENĚZ, viz graf

 § ČLENOVÉ HAVRÁNKA 
NEMAJÍ Z PROJEKTU ANI 
KORUNU

 § NA PRÁCI ARCHITEKTA 
je podle pravidel Nadace 
VIA vyčleněna částka 50 
tisíc korun 

Poděkování patří 
 § všem dobrovolníkům, 

kteří se přeměny parčíku 
přímo fyzicky účastní 
a jsou ohromnou pomocí 

(dobrovolnických hodin, 
tj. odpracovaných bez 
jakékoliv odměny, už se 
na projektu odpracovalo 
přes 1400)

 § vedení města za velký fi-
nanční příspěvek, podpo-
ru a propagaci projektu

 § těm, kdo přispívají na ve-
řejnou sbírku „stovky“ či 
větší obnosy

 § pekařkám a pekařům, 
kteří věnují své koláče 
pro dobrou věc

 § firmám, které nám po-
skytují dary, různé slevy, 
nebo pro parčík pracují 
bez nároku na odměnu.

text a foto: Barbora Bělková

Náklady	na	zhotovení	cesty	(Kč)
Celkem:	748.000

Práce (příprava podloží,  
betonování obrubníků,  
pokládka a hutnění dlažby);  
252.000; 34%

Štěrky do podloží;  
130.000; 17%

Obrubníky,  
dlažba, beton; 
190.000; 25%

Doprava; 
60.000; 8%

Architektonický návrh; 
50.000; 7%

Geodetické zaměření,  
bagrování,  

mechanizace; 
66.000; 9%

WEB: http://www.veltrusy.estranky.cz/
FCB: www.facebook.com/veltruskeMKZ

23. srpna bylo potřeba přeházet hrubý štěrk do půlkruhového prostoru 31. srpna probíhaly dokončovací a uklízecí práce před začátkem šk. roku
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POZVÁNKA

čtvrtek  

6. 10. 2016, 18 hodin 
Výstavní síň Ladislava Čepeláka MěÚ Veltrusy

Vernisáž výstavy fotografií Petra Slavíka:

WILD  
MOMENTS

Levhart v ranní mlze z Jižní Afriky, 
medvěd s čerstvým úlovkem z dálné Kamčatky,  
vlci v promrzlých lesích Minnesoty. 
 
Hodiny čekání i náhlá setkání tváří v tvář zachycena  
fotoaparátem muže, který nalezl smysl svého života  
v hledání posledních střípků divočiny.

Město Veltrusy zve širokou veřejnost na výstavu fotografií mezinárodně  
oceňovaného fotografa Petra Slavíka, zachycujích život zvířat napříč kontinenty. 

Hudební doprovod: Tomáš Votruba

Brutus se 
po mnoha 
letech vrací 
do Veltrus
Už je tomu dávno, co skupi-
na Brutus vystoupila ve Vel-
trusích Na Závisti – psal se 
rok 1981...

Koncert se tehdy musel 
povést, protože vedoucí sku-
piny Sáša Pleska se o něm 
dodnes zmiňuje při koncer-
tech v okolí.

Po dlouhých 35 letech se 
Brutus do Veltrus vrací!! Ou 
jé!!!

Nenechte si koncert ujít 
(kdo ví, co bude za dalších 
35 let?)!

Případné sponzory/part-
nery vítáme, pište prosím 
na kultura@veltrusy.cz.

Předprodej vstupenek 
bude zahájen 17. října 2016 
v podatelně MěÚ Veltrusy.

Petr Procházka,
kulturní výbor

17. listopad  
2016
19:00

Restaurace
Na Závisti

Veltrusy

V jednání divadelní zájezd v listopadu,  
příp. beseda nebo koncert v klubovně sokolovny. 

Sledujte www.veltrusy.cz.
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ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do 
přírody nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, 
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky 
recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

?

• ZDARMA je můžete kdykoli 

odevzdat u prodejce

- aniž byste si museli pořídit nový 

- nebo při koupi nového spotřebiče 

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz
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ELEKTROWIN

Staré elektro sbíráme 
10 let, vydalo by na 700 
rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na praž-
ském Petříně váží asi 175 tun. Jen ze 
železa získaného z vyřazených elektro-
spotřebičů, které u nás lidé za posled-
ních 10 let předali k recyklaci, by se 
takových rozhleden dalo postavit 700. 

Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ 
množství dalších surovin, aniž by se 
tím dále ztenčilo ubývající nerostné bo-
hatství. Díky stále vyspělejším recyk-
lačním technologiím se totiž daří získat 
zpět a znovu využít kolem 90 procent 
materiálů, z nichž jsou elektrozařízení 
vyrobena. Například běžná mikrovlnná 
trouba je z více než poloviny vyrobena 
ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti 
tvoří sklo a 12 % plasty.

Co z domácností mizí a v jakém 
množství, to je dobře vidět zejména po-
sledních 10 let, kdy se v České republi-
ce vysloužilé elektro systematicky sbírá 
a recykluje. ELEKTROWIN, který je nej-
větším českým kolektivním systémem 
a zajištuje zhruba polovinu tuzemské-
ho sběru a recyklace, se za tu dobu po-
staral o sběr a následnou recyklaci více 
než 15 milionů spotřebičů. 

Sesbírané spotřebiče položené je-
den za druhým by vytvořily řadu měřící 
přes 6000 kilometrů, takže by se daly 
hned dva a půl krát vyskládat po obvo-
du státní hranice České republiky.

Století vytrvalci  
i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně 
používáme, se v českých domácnostech 
začaly zabydlovat už začátkem 20. sto-
letí. Patří mezi ně třeba lednice, pračky 
nebo vysavače. Souviselo to s vlnou 
masového připojování ke vznikající 
elektrické rozvodné síti. 

Od té doby jim přibyly nové funkce, 
změnil se design, základní technolo-
gické principy ale zůstaly stejné. A ne-
dokážeme si bez nich představit kaž-
dodenní život. Potvrdil to i průzkum, 
který ELEKTROWIN letos uskutečnil. 
Více než polovina dotázaných by si vza-
la lednici dokonce na pustý ostrov – tak 
je pro ně nepostradatelná. Pětina by 
ocenila, kdyby jim život robinsonů zpří-
jemňovala pračka.

Jepičí život mají naopak přístroje 
s paměťovým nosičem. Typickým pří-
kladem byl hit 90. let, videorekordéry 
systému VHS. Ty velmi rychle vystřída-
ly CD přehrávače, které jsou v posled-
ních letech nahrazovány paměťovými 
médii. 

Některá elektrická zařízení, kte-
rá jsme ještě nedávno mohli vidět 
jen v muzejních sbírkách, se naopak 
do domácností vracejí. Jsou to hlavně 
kuchyňské roboty s bohatým příslu-
šenstvím pro domácí výrobu nejrůz-
nějších pochutin, které se naposledy 
masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. 
století. Některé nesou dokonce stejnou 
značku, je pravděpodobné, že se jejich 
výrobci inspirovali i ve vlastních firem-
ních muzeích.

Novinka  
Made in EU
I když tedy není většina běžně použí-
vaných spotřebičů v českých domác-
nostech žádnou novinkou, stále ještě 
poměrně nový je způsob, jak s nimi na-
kládáme po skončení jejich životnosti. 
Když totiž našim předkům dosloužila 
lednice nebo vysavač a skutečně již ne-
šly opravit, zůstávaly dál – „na památ-
ku“. Jejich pořízení totiž představovalo 
tak velkou investici, že vyhodit je bylo 
nepředstavitelné. Kam také?

K větší obměně domácích spotřebi-
čů začalo v českých zemích docházet až 
v 60. letech minulého století. 

Ucelený systém jejich sběru a recy-
klace se ale začal rodit teprve na po-
čátku nového tisíciletí, přesněji po roce 
2005, tedy před více než deseti roky, 
kdy se do české legislativy promítla 
tehdy nová evropská směrnice.

Díky tomu se staré spotřebiče po-
stupně přestaly házet do popelnic, 
a když se nevešly, vozit na černé sklád-
ky. Jinde v Evropě systém fungoval dří-
ve, u nás byly vytvořeny základy pouze 
pro televize, chladničky a zářivky, což 
byla nová povinnost vyplývající z člen-
ství v Evropské unii.

Na rozdíl od některých jiných direk-
tiv, má ta odpadová jednoduchou logi-
ku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, 
který vůbec nevznikne. 

Většina toho, čeho se  
zbavujeme, se dá 
úspěšně recyklovat  
a získané suroviny 
znovu použít. 

Místa zpětného odběru elektric-
kých spotřebičů ve Veltrusích: 

 § sběrné místo (všechny typy 
odpadu)

 § ul. Družstevní a ul. Třebízské-
ho (malé spotřebiče)

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA:
do října 2016

 § úterý a čtvrtek: 15.00 – 18.00 hod
 § sobota: 8.00 – 12.00 hod

listopad 2016
 § úterý: 15.00 – 17.00 hod
 § sobota: 8.00 – 12.00 hod

veltrusy.cz/sluzby/odpady#oteviracidoba
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POZVÁNKA

Berani
ČT  22.	9. 20:15	

klubovna ASPV
Island, 2015

Režie: G. Hákonarson

Láska
ČT 20.	10.	20:15	

klubovna ASPV
Německo, 2012

Režie: M. Haneke

Pomocníček cestování 
Nový Pomocníček přináší 
změnu – zmizely odjezdy 
psané kurzívou, protože 
nyní už ve všech spojích pla-
tí tarify Pražské integrované 
dopravy (PID). Už se nepře-
stupuje u Kaučuku, budete-
li chtít použít spoj na Prahu 
přes Kralupy (a naopak), 
ale opět v Lobečku u Vlta-
vy. Ke zkratkám za časovým 
údajem jsme přidali novou 
– velké N, které značí, že lin-
ka Veltrusy – Kralupy (nebo 
opačně) vede přes Nelaho-
zeves. Možná se hodí něko-
mu, kdo jede do Miřejovic, 

Nelahozevsi nebo Lešan. Po-
zor – tyto spoje (N) odjíždějí 
od kralupského nádraží ze 
stanoviště původního MHD. 
Zkratky pro přehlednost 
uvádíme barevně. Jiné zá-
sadní změny nejsou, přesto 
ale i minutová odchylka od-
jezdu by vás mohla zdržet. 
Protože se jízdní řády ob-
čas mění, nespoléhejte jen 
na Pomocníčka a na zastáv-
ce se raději podívejte. Přeje-
me Vám klidné jízdy a šťast-
né návraty domů. 

Jan Novotný

VELTRUSY – Praha PRAHA – Veltrusy
5,20*  5,50*  6,20*  6,52*  7,22*  7,52*  8,21  
9,31  9,42D  10,01K  11,31  12,42D  13,41  13,53D  
14,04W  14,08D  14,42K  14,52D  15,23  15,36  
15,52K  16,36  17,36  17,55  18,02D  18,50K  
19,36  20,35D  23,33  
mimo pracovní dny:  
(jako 370 a z Od. Vody pokračuje jako 373)
6,35  8,34 Ob  9,19K  11,35  14,35  17,34 Ob  
18,35  19,17K  20,34 Ob

5,07  5,40  6,25D  7,15  8,30  9,00D  9,30K  
10,30K  11,30  11,45W  12,10D  12,30K  13,35  
14,10*  14,55*  15,15  15,55*  16,25  17,05*  
17,50*  18,45  19,00  19,00D  20,00  20,50D  
22,10  
mimo pracovní dny:  
(jako 373 a z Od. Vody pokračuje jako 370)
6,00 Ob*  7,30K  8,30  9,00 Ob*  11,30   
12,00 Ob* 13,30K  15,00 Ob*  16,30  17,30K 
18,00 Ob* 23,10

VELTRUSY – Kralupy KRALUPY – Veltrusy
4,56  5,20  5,21  5,25  5,45  5,47  6,19  6,20  7,16  
7,20  7,21  7,34  7,54  8,50  9,07  9,18  10,01  
10,50  12,09  13,06  13,20  13,45  13,48  13,50  
14,14  14,22N  14,35  14,42  14,50  15,20  15,25  
15,30  15,33  15,50  15,52  16,25  16,50  17,02  
17,15  17,18  17,25  17,37  17,47  18,17N  18,20  
18,50  19,18  19,22  19,51  20,36  21,41  22,48  
23,42
mimo pracovní dny: 
5,45  6,12N  7,17  9,19  10,17  12,19  13,17  
13,30N  16,17   17,19  17,20  18,18  19,17  23,56 

4,55  5,38  5,40  6,08  6,17  6,18  6,20  6,35  6,40  
7,10  7,40  8,10  8,25  9,20  9,32  9,55  10,25  
11,20  11,55  12,29  12,55  13,30  13,40  13,55  
14,10  14,25  14,40  14,42  15,05  15,25  15,35  
15,55  16,25  16,55  17,20N  17,25  17,52  18,05 
18,25  18,55  19,25  19,55  20,25  22,25  23,20N 
23,25
mimo pracovní dny: 
5,20   6,00  6,25  7,50N  8,25  11,25  13,20  13,25  
14,25  17,25  18,25  20,25

* = spoj míjí obec Od. Voda
W = nejede o škol. prázdninách
podtržený spoj = z nádraží Holešovice (linka 
Roudnice, Litoměřice)  

Ob = přestup na Štěpánském mostě 
Ob*= jede z Ládví                      
N = přes Nelahozeves             
K= přestup Kralupy-Lobeček 
D= přes Dřínov     

Slepá
ČT 24.	11.	20:15	

klubovna ASPV
Norsko – Nizozemsko,  

2014
Režie: E. Vogt

Poděkování od čtenářky
Na úřady chodíváme za vy-
řízením svých pohledávek, 
žádostí a problémů. Jdeme 
se poradit anebo někdy i po-
hádat. Návštěva těchto insti-
tucí nebývá obvykle příliš 
zábavná, ale většinou se bez 
ní neobejdeme. Někdy ale 
můžeme obdržet u úřední-
ho okénka taky radostnou 
zprávu: zjistíme, že se našel 
zatoulaný pejsek anebo ztra-
cené klíče. A to se mi právě 
stalo v tomto týdnu. Hledala 
jsem a stále nemohla najít 
svazek klíčů. Obešla jsem 

všechna místa, která jsem 
v konkrétním dnu navštívila 
– ne, nic se nenašlo. A tak ko-
nečně mne napadlo, abych 
se zeptala na Městském 
úřadě, a tady jsem se s nimi 
setkala: odevzdal je poctivý 
nálezce pan Karel Martinec 
z Veltrus. Tímto bych mu 
ráda veřejně poděkovala. Vě-
řím, že takovýchto spoluob-
čanů je víc, než by se zdálo. 
A i když jsem už zažila dvoje 
vloupání, přesto víru v lid-
skou poctivost neztrácím.

čtenářka Jana

Divadelní hra na film, aneb gangsterská pohádka  
na motivy filmu J. L. Godarda Bláznivý Petříček

Hrají: Vojtěch Dyk, Tatiana Vilhelmová
Scénář, režie, výtvarná supervize: Peter Serge Butko
Hudba: Roman Holý

Délka představení: 100 minut
Premiéra: 14. 11. 2010
Vstupné: 450,- , 420,- (senior, student)

La Fabrika:  
BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK

středa
28. září 19:30

KaSS Kralupy n. Vlt.

Švandovo divadlo: 

CRY BABY CRY
Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí
Cena představení: 330 / 300,- Kč
KaSS Kralupy n. Vlt.

pátek  
14. říjen  
19:30
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V letošním roce vzpomene dvojí výročí slavného básníka:  
115 let od narození a 30 let od úmrtí

Více info na: kasskralupy.cz – Seifertovy Kralupy

Regionální muzeum Mělník
příspěvková organizace  
Středočeského kraje
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník

2. 10. 2016 

Festival	ptactva	Veltrusy
Místo konání: Veltruský zámecký park – Veltrusy
Sraz v neděli 2. 10. v 8:40 před železniční stanicí  
Nelahozeves. Nenáročná trasa ornitologické vycház-
ky povede po modré turistické značce přes Vltavu 
do Veltruského zámeckého parku (4 km). Pozorování 
a určování ptactva. Za dobrého počasí proběhne  
ukázka odchytu a kroužkování ptáků.

S sebou dalekohled, oblečení do terénu, svačinu  
a dobrou náladu.  

Vede: Libor Praus –  zoolog muzea, tel.: 605 522 692. 

Pořádá Regionální muzeum Mělník  
a Česká společnost ornitologická. 23
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Na prahu nového školního roku 
2016/17 
Prázdniny jsou minulos-
tí a ve čtvrtek 1. září 2016 
jsme se na školním hřišti 
sešli, abychom zahájili nový 
školní rok. Do něj škola 
vstupuje s nejvyšším po-
čtem žáků za dlouhou řadu 
posledních let. Žáků máme 
téměř 470. Příčin takového 
početního nárůstu je několik 
– zaprvé do školy nastupují 
populačně silné ročníky, za-
druhé ve Veltrusích přibývá 
nových obyvatel a zatřetí 
zájem o naši školu utěšeně 
narůstá i v okolních obcích.

Vzrůstající počet žáků 
s sebou nese nejen poziti-
va, ale i zvyšující se nároky 
na práci učitelů, vychovatelů, 
asistentů, ale i dalších pra-
covníků školy. Kromě školní 
výuky zajišťujeme pro děti 
i odpolední aktivity. Na ško-
le pracuje nejen 6 oddělení 
školní družiny, ale od jarních 
měsíců i školní klub. Ten 
je nově otevřen každý den 
v týdnu a čas v něm mohou 
aktivně trávit všechny děti, 
na které již nezbývá místo 
ve školní družině nebo které 

již školní družině odrostly.
Stejně jako v minulých le-

tech je k dispozici i bohatý 
výběr zájmových kroužků. 
Velkou pozornost věnujeme 
dlouhodobě i prevenci tzv. 
patologických jevů, snažíme 
se dětem vštěpovat nejen 
základní pravidla slušného 
chování a jednání, ale i je 
upozorňovat na různá ne-
bezpečí a nástrahy, které 
na ně v běžném životě číhají. 
Díky získané dotaci z fondu 
Středočeského krajského 
úřadu máme finance na za-
jištění komplexních a dlou-
hodobých preventivních 
aktivit a zásluhou podpory 
Spolku rodičů a přátel ško-
ly můžeme finančně pod-
pořit i adaptační kurz pro 
žáky 6. ročníku tak, aby byl 
finančně dostupný pro větši-
nu dětí. 

Škola byla úspěšná 
i s druhou žádostí o dota-
ci na podporu kulturních 
a společenských aktivit 
ve škole a ve městě. Sou-
částí realizace dotace bude 
kromě čtyř uspořádaných 

akcí také nákup mobilního 
pódia, které bude možné 
ve škole i ve městě využívat 
i po skončení dotačního ob-
dobí.

Když se v současné době 
mluví v médiích o školství, 
většinou se řeší tzv. inklu-
ze – tedy integrace žáků 
se specifickými potřebami 
do běžných škol. Naše ško-
la prosazuje tento trend již 
řadu let, v současné době 
máme ve škole kolem 30 
integrovaných dětí a s jejich 
výukou pomáhá učitelům 
celkem 9 asistentů pedago-
ga. Do budoucna plánujeme 
zaměřit se nejen na podporu 
integrovaných dětí, ale vý-
razněji se chceme věnovat 
i dětem nadaným.

V závěru bych se vráti-
la k našemu červnovému 
Bezva dni. Chtěla bych po-
děkovat všem, kteří si našli 
čas a přišli se na naše cha-
ritativní snažení nejen po-
dívat, ale také ho finančně 
podpořit. Díky vaší štědros-
ti jsme mohli předat paní 
Vydrželové z centra Para-

ple téměř 24 000 Kč – více 
na: http://www.paraple.cz/
news/510/398/Bezva-den-
-byl-opravdu-bezva.html/ .

Další příležitost, jak 
společně strávit příjemné 
chvíle, budeme mít již brzy 
– ve čtvrtek 29. září 2016 
od 15 hodin proběhne dal-
ší Podzimní setkání určené 
především pro děti, rodiče 
a učitele veltruské školy. 
Vítáni ale budou všichni zá-
jemci, kteří budou chtít pro-
žít příjemné a aktivní odpo-
ledne. Těšíme se na vás. 
 Světlana Racková

ředitelka školy
foto: Jakub Andrle

PODZIMNÍ 
SETKÁNÍ
15:00

ZÁŘÍ

29
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Rodinné centrum Havránek
Děti v Havránku 
cestovaly kolem 
světa

Ve dnech 11. až 15. 7. 2016 
jsme se společně se skupin-
kou dětí vydali na „Cestu 
kolem světa“. Domovskou 
základnou a útočištěm nám 
bylo RC Havránek. Odtud 
jsme vyráželi každý den 
na jiný světadíl a za jiným 
dobrodružstvím.

V pondělí jsme navštívi-
li domorodce v Africe, vy-
robili jsme si africké mas-
ky a lovili jsme africkou 

divou zvěř. V úterý nás čekal 
mráz na chladném severu 
a s „Grónskou písničkou“ 
jsme putovali za ledními 
medvědy. Další den jsme se 
podívali až do Tichomoří 
a výroba tradičního oblečení 
– sukýnek z lýka – nám dala 
pořádně zabrat.

Ve čtvrtek jsme zůstali 
doma v Čechách. Počasí nám 
nepřálo, a tak jsme hráli di-
vadlo, zpívali naše milé čes-
ké písničky a tančili.

Poslední den jsme se vy-
dali za indiánským pokla-
dem až do daleké Ameriky. 
Poklad jsme našli, tak jsme 
se všichni spokojeně vrátili 

do svých domovů.
Cesta kolem světa se zda-

řila a doufám, že se příště 
zase někam společně vydá-
me, děti byly vážně báááječ-
né.

Míša Eremiášová

Nová sezóna 
v Havránku  
začíná
Od poloviny září je možné 
navštěvovat v Havránku kur-
zy pro děti i dospělé podle 
nového programu. Nabídka 
je i v letošním roce široká, 

vybírat můžete z dopoled-
ních, odpoledních i večer-
ních kurzů. Celý program 
včetně podrobnějších in-
formací, volných míst, mož-
ností přihlášení a kontaktů 
na lektory najdete na http://
havranek.dolnipovltavi.cz

Soňa Dekastello
Program	 rodinného	 cent-
ra	Havránek	RC	Havránek	
–	provoz	rodinného	centra	
a	 projekt	 S	 hudbou	 spolu	
jsou	 realizovány	 s	 finanč-
ním	přispěním	 Středočes-
kého	kraje.

	

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrum

pondělí 10:00-11:00 
Cvičení pro děti 
1-2 roky

15:00-16:00  
Jóga pro děti

16:00-16:45 
Hrátky  
se školkáčky

16:55-17:40, 
17:50-18:35 
Předškolák

20:00-21:30  
Jóga pro dospělé

úterý 9:00-10:00  
Cvičení pro děti  
1-2 roky

10:15-11:15  
Cvičení s mimin-
ky

18:15-19:45 
Angličtina pro 
dospělé

středa 9:00 – 10:30  
S hudbou spolu

15:00-15:45 
První krůčky 
k hudbě III

15:50-16:35  
Flétna  
pro nejmenší

16:45-17:30  
Flétna  
pro nejmenší II

17:00-18:15  
K maturitě  
z angličtiny bez 
obav

od 20:00  
Přástky  
(1x za měsíc)

čtvrtek 9:00 – 9:45  
První krůčky  
k hudbě I

10:00-10:45 
První krůčky  
k hudbě II

11:00-11:45 
Robátka

16:00-17:00  
Barevné  
odpoledne

pátek 10:00 – 11:30 
Volná herna

Reportáž z kraje, kde jídlo roste 
na stromech...

Jedna z přestupních stanic na cestě do Obrataně

... pihami nikdo netrpí a punčocha 
může být každá jiná

Kdyby byla Astrid Lindgre-
nová (1907 – 2002) ještě 
naživu, letos mezi 8. a 15. 
červencem by jí bez ustání 
zvonilo v uších. Tématem 
letošního tábora pro rodi-
ny, který si letos počtvrté 
na míru ušili rodiče dětí 
z ASPV a RC Havránek, se to-

tiž stala jedna z jejích knížek, 
Pipi Dlouhá punčocha. A to 
i přes to, že je Pipi právem 
nazývána postrachem škol-
ského systému:

To už paní učitelka mu-
sela promluvit Pipi do duše: 
„Poslouchej, jistě chceš, aby 
z tebe byla opravdová dáma, 
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až budeš velká, viď?“
„To stojí za úvahu,“ zamys-

lela se Pipi. „Abys tomu rozu-
měla, paní učitelko, já jsem se 
totiž už vlastně rozhodla, že 
budu námořním lupičem, až 
budu velká.“

Už sám odjezd na tábořiš-
tě Kocourkáč je svátek, tedy 
pokud nepatříte k té části 
rodiny, která se pro samou 
bagáž, materiál a vybavení 
na tvoření a sportování vy-
dává směr Pojbuky autem. 
Kdo cestuje vlakem, užije 
si vlaky tři, jeden decentní 
polstrovaný ku Praze, dru-
hý rachotící, stísněný a vla-
sy divoce cuchající rychlík, 
a nakonec couráček, který 
se tiše smýká roklinami 
a poli do Obrataně. Pak na-
zout odložené boty a vydat 
se na 8kilometrovou cestu 
lesem… že máte nějaké auto, 
mobil a účet na Instagramu 
zapomenete po pár stech 
metrů… a od chvíle, co vkro-
číte do lesa, se z vás stane 
dávný sběrač ovoce a hub, 
třeba i bosý poutník s větví 
místo hole, zálesák, které-
mu nůž a sekyrka vystačí 
na všechno kutění a kvečeru 
uctívač ohně, zvlášť když se 
u něj sedí s kytarou a har-
monikou. 

Pipi (a spolu s ním ješ-
tě mnohé naše děti) na nic 
zapomínat nemusí, pro ni 
je všechno možné, všechno 
na dosah, je pohádkově sil-
ná a všechno dělá po svém… 
peníze pro ni nehrají roli 
a ráda se o všechno dělí. 
A tak jsme spolu s ní čistili 
podlahu kartáči přivázaný-
mi na nohy, chodili v obřích 
kanadách nebo vyráběli pří-
rodní limonádu. Vymýšleli 
si, pídili se po všelijakých 

Ranní ponor se děje (skoro) za každého počasí Děti vykrajují perníčky 

užitečných věcech (Pipi ví, 
že všechny jsou užitečné, 
jen se na ně dobře podívat), 
hledali jídlo, které rostlo ze 
stromů, odpovídali na vše-
tečné dotazy inspektorů, 
plavili se v rodinných plavi-
dlech na pustý ostrov a sta-
věli chýši, a dokonce jsme 
přežili i spalničkovou karan-
ténu. Vyrobili jsme skvělé 
perníčky, Pipinu specialitu, 
periskop, drátovaný šperk, 
černošskou sukýnku a ušili 
si opičku – totiž nerozlučné-
ho kamaráda pana Nilsona. 
Každý den jsme přidali jed-
nu písničku… ačkoliv při Ná-
mořnické se děti rozparádily 
stejně nejvíc. Pipi nakonec 
dostala svého koně, kterého 
tátové vykouzlili v prvních 
dnech. 

Vůbec se mě neptejte, jak 
to, že nevadilo, že dva dny 
lilo, až otcové drželi hlídky 
a kopali odtokové stružky 
a veškeré činnosti se děly 
v holínkách, jak to, že se 

i malé dítě hrne do ledové 
vody, kadibudka mu časem 
přestane smrdět, spí celou 
noc v kuse a chutná mu kde-
co, co by doma nestrávilo 
(i dospělí ale ocení, že v pol-
ních podmínkách dovedli 
kuchař a jeho pomocnice tak 
skvěle vařit). Je to táborové 
tajemství, a kdo ho chce po-
znat, musí se včas přihlásit.

Kromě toho došlo i na ně-
kolik delších výprav, cvičilo 
se a hlasitě četlo (zvládly to 
před publikem i starší děti). 
Něco z toho čtení si odnesl 
skoro každý. Tak třeba: 

„Už jsi, Pipi, někdy ztro-
skotala a vyplavala na pustý 
ostrov?“ zajímal se Tomy. „To 
bych prosila,“ odpověděla 
důrazně Pipi. „Něco tak ztro-
skotaného, jako jsem já, se 
hned tak nenajde.“ Kterážto 
přímočarost od „malé do-
spělé“ Pipi pobaví, protože 
troskotáme a zachraňuje-
me se na pustých ostrovech 
kaž dou chvíli tak trochu my 

všichni, malé i velké děti. 
A někdy už má trosečník loď 
postavenou, když zjistí, že se 
mu vlastně zpátky do civili-
zace přestalo chtít.

Katka Vitochová
foto: Jan Kadeřábek
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ASPV Veltrusy
Ve školním roce 2016/2017 pro vás ASPV Veltrusy připravilo následující  
nabídku cvičebních hodin. Přijďte si s námi zacvičit. Těšíme se na vás.

Cvičení pro děti 

brenbal
pondělí 17:00 – 18:00
cvičitelé Petr Procházka,
Honza Pšenička
Brenbal je pálkovací hra 
podobná softballu nebo ba-
seballu, se kterými má jak 
společné rysy, tak i určité 
odlišnosti. V této hře mohou 
například bodovat i hrá-
či v poli a hra je tak mno-
hem dynamičtější. Tréninky 
brenbalu probíhají během 
podzimních a jarních měsí-
ců na fotbalovém hřišti AFK 
Veltrusy, v zimním období 
v sokolovně a jsou určeny 
všem školním dětem.

Brenbal podzim, jaro: 
pondělí 17 – 18:30, 
hřiště AFK Veltrusy

rodiče a děti
 úterý 16:00 – 17:00
cvičitelky Martina Voláková,
Lenka Měšťánková
pátek 10:00 – 11:00 
cvičitelky Alice Palkosková,
Lenka Měšťánková 
Hravé cvičení rodičů (i pra-
rodičů) s dětmi s tradičními 
i netradičními cvičebními 
pomůckami. Děti si za pomo-
ci říkanek a písniček osvojí 
základní pohybové aktivity 
(lezení, plazení, poskoky, há-
zení…) a také je čeká první 
poznávání cvičebního nářa-
dí. Cvičení je určeno pro děti 
od 1 roku do 4 let.

předškoláci
úterý 17:00 – 18:00
cvičitelky Lenka Měšťánková
Martina Hanousková
Zábavné cvičení dětí ve věku 
4 – 6 let plné her, při kterém 
se děti také seznámí se cvi-
čením na běžném nářadí, 
jako jsou žíněnky, lavičky, 
kruhy, trampolína atd. Cvi-
čení vede ke zlepšení obrat-
nosti a zručnosti dětí.

mladší školáci
čtvrtek 17:00 – 18:00
cvičitelka Martina Voláková
Cvičení je určeno pro ško-
láky I. stupně (1. – 5. třída) 
a je zaměřeno především 
na všestranný rozvoj po-
hybových dovedností dětí 
– vyzkoušejí si základy gym-
nastiky (cvičení na nářadí), 
atletiky, míčových her i celé 
řady netradičních her.

tanečky
!!! novinka v rozvrhu!!!
začíná od 30. září
pátek 16:00 – 17:00
cvičitelka Kačka Kučerová
Cvičení zaměřené na lidové 
tanečky je určeno klukům 
i holkám od 5 do 10 let. Děti 
se v průběhu roku naučí li-
dové tance a písničky, kroko-
vé variace rozvíjející pohy-
bovou průpravu pro lidové 
tanečky. Vyzkouší si tanec 
v páru i práci v kolektivu. 
Děti se budou učit nejen tan-
čit a zpívat, ale osvojí si i zá-
klady správného držení těla, 

zvětší svůj rozsah pohybu 
a naučí se základům rytmiky.
Cvičitelka je dlouhodobou 
členkou mělnického folklor-
ního souboru Jarošáček a Ja-
rošovci.

florbal mladší školáci
pátek 17:00 – 18:00
cvičitelé František Lísek, 
Michal Topor
florbalové tréninky pro děti 
z 1. až 5. třídy 

florbal starší školáci
pátek 18:00 – 19:00
cvičitelé František Lísek, 
Michal Topor
florbalové tréninky pro děti 
z 6. až 9. třídy 

Cvičení  
pro dospělé 
P-class
pondělí 19:00 – 20:00
cvičitelka Věra Langrová
P-class je vytrvalostně silové 
aerobní cvičení zaměřené 
na posilování zejména pro-
blémových partií – tj. břicha, 
hýždí a stehen. Je vhodným 
cvičením i pro začátečníky 
neobsahuje složité aerobní 
choreografie ani prvky high 
aerobicu (poskoky).

kondiční gymbally + pilates 
středa 19:00 – 20:30
začíná od října
cvičitelka Jana Čapková
aerobní cvičení pro všech-
ny věkové kategorie – ženy 

i muže. Posílí ochablé svaly, 
protáhne svaly zkrácené, 
uvolní klouby na celém těle 
a zlepší vaši rovnováhu. 
Cvičení při hudbě pročistí 
vaši mysl a obnoví energii. 
Příjemná relaxace po kaž-
dodenním stresu. Nácvik 
správného dýchání a držení 
těla, cvičení s balančními 
míčky „overbally“ zapojí ka-
ždičký sval v těle. 

volejbal
úterý 19:00 – 20:30
cvičitelka Ivana Skalická
pátek 19:00 – 20:30

badminton
čtvrtek 19:30 – 21:00
cvičitel Vašek Pospíšil

hry dorost a dospělí
pátek 21:30 – 22:00
cvičitel František Lísek
ping-pong, nohejbal, volej-
bal, badminton, tenis, fotbal, 
florbal, basketbal, netradiční 
hry… zkrátka na co je zrovna 
chuť a nálada

florbal dorost a dospělí
neděle 19:00 – 21:00
cvičitel František Lísek

10-11 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
Po brenbal P-class
Út rodiče a děti předškoláci               volejbal
St        kond. gymbally
Čt mladší školáci                           badminton  
Pá rodiče a děti tanečky florbal ml. florbal st. volejbal                              hry dospělí
So
Ne florbal dospělí

Rozvrh cvičebních hodin ASPV Veltrusy pro rok 2016/2017
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Když se Kocourkáč ocitne uprostřed Středozemě…
…to se stane tak, že na Ko-
courkáč dorazí 42 dětí z Vel-
trus a okolí. Navlíknou si 
barevné pláštíky a vydají se 
na cestu za zapomenutým 
trpasličím pokladem. Rá-
zem máte okolo sebe Mlžné 
hory, Temný hvozd i Roklin-
ku a nezbyde nic jiného, 
než stejně jako Bilbo Pytlík 
opustit útulnou hobití noru 
a vydat se vstříc všem mož-
ným dobrodružstvím a ne-
pohodlí. 

Putování Hobita k Osamě-
lé hoře obydlené děsivým 
drakem Šmakem není žádná 
procházka růžovým sadem. 
Kdo Hobitův příběh zná, ví, 
že nebezpečí číhá na kaž-
dém kroku a je nakonec 
jedno, jestli se musíte utkat 
se skřetem, vrkem a zlob-
rem nebo přelstít úlisného 
Gluma. Váš život prostě visí 
na vlásku a vy musíte bo-
jovat. Ať už mečem nebo 
chytrostí. A tak na letošním 
Kocourkáči nebyla nouze 
o různé bitvy s meči a seky-
rami –  a jindy zase dostaly 
zabrat mozečky. A navíc mu-
síte neustále sami sebe pře-
konávat. Někdy třeba svůj 
strach, když je potřeba vplí-
žit se uprostřed nočního lesa 
do hnízda obrovitého pavou-
ka a ukrást mu oslizlá vejce 
(když nejste dost opatrní, 
skončíte omotaní v těsné pa-

voučí síti). Jindy zase musíte 
vlézt do sakra studené vody, 
když se potřebujete dostat 
za Glumem a jeho hádan-
kami. A někdo si zase trápí 
hlavu tak dlouho, až se mu 
podaří rozluštit starodávné 
runové písmo.

Já osobně jsem nadšená 
hlavně z toho, že se pravidel-
nou součástí našich táborů 
stalo předčítání z knížek, 
které jsou námětem našich 
her. Kdo by to čekal, že přes 
40 dětí dokáže v klidu se-
dět a poslouchat někoho, 
jak obyčejně nahlas předčí-
tá z knížky. Ale kupodivu to 
funguje.

A druhá věc, ze které 
jsem nadšená, je letošní  
každovečerní diskuse s dět-
mi, kdy měly možnost říct, 
co jim na jednotlivých eta-
pových hrách přišlo dobré 
a co už tolik ne, prostě refle-
xe. A musím říct, že jsme si 
to vyslechli rádi. A až příště 
budeme něco připravovat, 
na postřehy dětí si vzpome-
neme.

A taky se letos hodně zpí-
valo a hrálo. Snad jako nikdy 
předtím. Hrálo hodně kytar 
a taky housle. A krásně hrá-
ly. Takže teď budeme shánět 
už jen někoho, kdo by se při-
dal s basou, a jsem si jistá, že 

takovej koncert les na Ko-
courkáči ještě nezažil. Třeba 
napřesrok.
Tábor proběhl  15.-24. 7. 2016,  
organizační tým byl  ve složení:  
M. Voláková, F. Lísek, P. Černá,  
B. Čapková, A. Málek, T. Popová,   
K. Kučerová, L. Měšťánková, T. Kučerová, 
H. Koldinská, M. Malotínský,  
H. Malotínská, K. Černá, H. Procházka, 
M. Koldinský, A. Toldeová

Lenka Měšťánková 
foto:  Michal Koldinský

Na	 říjen	 chystáme	 promí-
tání	krátkého	filmu	Tomá-
še	 Čapka	 ml.	 z	 letošního	
Kocourkáče.	 Pro	 přesné	
datum	 sledujte	web	 a	 ná-
stěnku	ASPV.
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Hledáme nové cvičitele
ASPV Veltrusy přijme 
do svých řad další dobro-
volné nadšence-cvičitele, 
kteří chtějí cvičit, ať s dět-
mi nebo dospělými. Zapojit 
se můžete do některého ze 

stávajících cvičebních zamě-
ření, ale rádi zařadíme i něco 
zcela nového, co vám v naší 
nabídce doposud chybí. Sta-
čí vaše nadšení, chuť, elán 
a čas. Potřebná proškolení 

vám rádi uhradíme.
Případné zájemce prosí-

me, aby se nám ozvali na ad-
resu: aspv@veltrusy.cz
Více	informací	o	chysta-

ných	 i	 proběhlých	 akcích	

ASPV	 Veltrusy,	 stejně	 tak	
přihlášky	a	propozice	jed-
notlivých	soutěží	a	závodů	
najdete	 na:	 aspv.skolavel-
trusy.cz

Martina Voláková

Pétanque cup XI
Již po jedenácté zve ASPV 
Veltrusy amatérskou ve-
řejnost na otevřený turnaj 
v pétanque –  francouzské 
společenské hře, při které 
se hráči snaží umístit koule 
co nejblíže k cíli, kterým je 
dřevěná kulička, tzv. prasát-
ko. Pétanque je sport, který 

může hrát opravdu každý. 
Zveme vás, kdo už jste někdy 
hráli, i vás, kdo jste to ještě 
nikdy nezkusili a máte chuť 
si zahrát. Pravidla jsou velmi 
jednoduchá a snadno se je 
naučíte i na místě.

Turnaj dvojic proběhne 
tradičně v areálu veltruské-

ho zámku, tentokrát se však 
naše klání uskuteční na hos-
podářském dvoře, a to první 
říjnovou sobotu 1. 10. 2016 
od 9:30. Občerstvení pro 
soutěžící na místě zajištěno. 
Přihlášky zasílejte na adresu 
petanque@veltrusy.cz.

PETANQUE 
CUP 
9:30

ŘÍJEN

01

1. ročník fotbalového turnaje  
o pohár starosty města Veltrusy
Jen co ranní slunce v sobo-
tu 13. 8. 2016 osvítilo zele-
ný, krásně upravený trávník 
na fotbalovém hřišti ve Vel-
trusech, očekával se příjezd 
fotbalových týmů, které při-
jaly pozvánku na turnaj sta-
rých gard „O pohár starosty 
města Veltrusy“. Obsazení 
turnaje bylo opravdu parád-
ní a výčet hráčů sliboval pěk-
nou podívanou. Domácí sta-
rá garda Veltrus si pozvala 
FK Harrachov, sice bez Pavla 
Ploce, ale s jeho bratrem, FK 
Dolní Chabry s olympijským 
vítězem Ladislavem Vízkem, 
mimochodem nově účast-
níkem pořadu Když hvězdy 
tančí Star dance, a v nepo-
slední řadě pozvání přijali 
přátelé z Německa, fotbalo-
vý oddíl Kirschau – Alte He-
rren. Fotbalový 
turnaj pořádaný 
starou gardou 
AFK Veltrusy, z. s. 
ve spolupráci se 
sportovní komisí 
města Veltrusy 
mohl začít.

Již od úvodní-
ho hvizdu bylo 
znát, že rozehra-
nost německých 
fotbalistů je větší 
než našich vel-

truských hvězd. Po závěreč-
ném hvizdu byl výsledek 1:4 
v neprospěch domácích Vel-
trus, kdy za domácí vstřelil 
krásnou branku Radek Král. 
Tento výsledek posunul hrá-
če Kirschau do finále a zápas 
o putovní pohár a domácí 
hráče tak odsoudil k zápa-
su o konečné 3., případně 
4. místo.

Ve druhém utkání změřily 
síly fotbalový tým Harracho-
va a Dolních Chaber. Výsle-
dek 5:3 pro Dolní Chabry 
a předvedená hra byly osla-
vou fotbalu. Ve svých 62 le-
tech měl Ladislav Vízek co 
ukázat, přesnými přihráv-
kami vysílal své spoluhráče 
do vyložených šancí a našel 
si čas i na přátelské rozho-
vory. Krátce po poledni bylo 

rozhodnuto. O první místo 
se utkaly Dolní Chabry – 
Kirschau a o třetí místo Vel-
trusy – Harrachov.

Jako správný hostitel se 
ukázal tým staré gardy Vel-
trusy, kdy po poločasovém 
vedení 2:0 ztratil dobře 
rozehraný zápas a po závě-
rečném hvizdu prohrál 2:5. 
Za tým Harrachova nastou-
pili mladší hráči a navíc Vel-
truští, kteří hrají vyšší sou-
těže. Tomáš Stejskal i Michal 
Šváb zaměstnávali našeho 
vynikajícího brankáře P. Hei-
mratha nejvíce a bohužel se 
ani střelecky nemýlili.

Vítězem 1. ročníku o po-
hár starosty města Veltrusy 
se stal tým FK Dolní Chabry, 
který porazil ve finále fot-
balisty Kirschau 2:1. Turnaj 

skončil, ceny pro vítěze včet-
ně putovního poháru předal 
zástupce sportovní komise 
Martin Ponert a popřál všem 
mnoho dalších sportovních 
úspěchů a šťastný návrat 
k domovům.

Závěrem se sluší podě-
kovat hráčům staré gardy 
Veltrus za zvelebení areá-
lu, sponzorům a starosto-
vi města Filipu Volákovi 
za vstřícnost. Moderátorovi 
celé akce a za uvítání i víken-
dovou péči o hosty z Němec-
ka O. Švábovi.

A my už se těšíme na další 
ročník, na který již fotbalis-
té z Kirschau přislíbili účast. 
Jen více takovýchto akcí.

Radovan Šváb 
foto: Tomáš Stejskal
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Třináctiletá rodačka  
z Veltrus se stala juniorskou 
mistryní Evropy
Ve dnech 24. 5.–27. 5. 2016 
se po šesti letech uskuteč-
nilo Mistrovství Evropy 
ve sportovním aerobiku fit-
ness a hip hop v Karlových 
Varech v hotelu Thermal. 
Mistrovství Evropy se zú-
častnilo více než tisíc zá-
vodníků z 12 zemí Evropy. 
Veltruská rodačka Viktorie 

Prokopová (13 let), která 
letos začala poprvé závodit 
ve velmi náročné kategorii 
juniorů (14-16 let), v této 
kategorii zvítězila a stala se 
tak juniorskou mistryní Ev-
ropy ve sportovním aerobi-
ku.  

Michaela Prokopová
foto: Dana Činková

Omluva
 AFK Veltrusy, z. s. se omlou-
vá za neuskutečněné přá-
telské fotbalové utkání proti 
KOZLOVNĚ LÁDI VÍZKA.

Zcela určitě se utkání ode-
hraje, ale až v roce 2017.

Děkujeme za pochopení.
Radovan Šváb

Mateřská škola Veltrusy přijme 
SCHOPNÉHO	ÚDRŽBÁŘE

Vhodné i pro zdatnějšího důchodce  
nebo jako přivýdělek

Bližší	informace		
u	ředitelky	MŠ	Leony	Kyselé 

e-mail: skolkaveltrusy@seznam.cz  
telefon: 602 825 648

Inzerce
Prodám dvě dětská kola 
zn. Genesis, modré 12“, oran-
žové 14“. Perfektní stav, jako 
nová. Cena 2.299/2.150 Kč, 
případně dohodou. 
Kontakt: 774 668 092.

PC SERVIS Veltrusy 
… to nejlepší pro Váš po íta  !

www.pocitaceveltrusy.cz 
Volejte 773 067 833 (8:00 - 21:00)

 
P ijedeme 

Pro rychlou pomoc 
volejte počítačovou

pohotovost! 

 
Poradíme 

Vždy pro Vás najdeme 
optimální řešení. 

 
Opravíme 

Uzdravíme, vyladíme  
a zabezpečíme Váš

počítač. 

 
Vylepšíme 

Nekupujte nový, 
zrychlíme Váš starý! 

INZERCE
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www.petr-holecek.cz

skaut

učitel

sPORtOVeC

S nikým se nevezu...

Petr HOLEČEK 
kandidát do Senátu

staROsta

 7 . a 8. 10. 2016
krajské a senátní volby
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INTERIÉRY LUBOŠ LIBICH
NABÍZÍME:
 § vinylové podlahy 
 § lina
 § koberce
 § žaluzie
 § sítě proti hmyzu
 § rolety
 § dveřní rolovací sítě
 § malířské práce
 § plovoucí podlahy
 § praní koberců a sedacích souprav
 § shrnovací dveře na míru
 § fólie na okna

ZAMĚŘENÍ A CENOVÉ NABÍDKY 
ZDARMA

tel/fax: 315 781 505, mob: 777 309 315, 606 386 916
e-mail: interiery.libich@seznam.cz

adresa: Štěpána Bendy 584, Veltrusy 277 46

tel.: 773 596 887, 315 623 565
NELAHOZEVES

www.popek-koupelny.cz

Koupelny POPEK
600m2 vzorkovna

www.sapho.cz

KOUPELNY 
PRO VŠECHNY 
GENERACE
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P a M TÝŘ

T
R

UHLÁŘSTV
Í P. a M. Týř

Vyrábíme na zakázku
 l kuchyňské linky
 l schodiště
 l vestavné skříně
 l dveře interiérové i vchodové
 l pergoly
 l kancelářský nábytek

V cihelnách 622, Veltrusy

info@zakazkove-truhlarstvi.cz
www.zakazkove-truhlarstvi.cz

m
ob

il: +420 721 852 018
+420 602 149 243

www.sheba-strom.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu:  

Tetra hnědá
Dominant  
ve všech barvách
Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena  149 – 180,- Kč/ ks dle stáří. 
Prodej se uskuteční: 

22. října 2016  
v 16.00
Veltrusy – parkoviště u MěÚ

Při prodeji slepiček:  

výkup králičích kožek
cena dle poptávky

Případné bližší informace: 
Po-Pá 9.00–16.00 hod 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  

Ceník  
inzerce:

celá A4: 
1/2 A4:
1/4 A4:

1.200,- Kč
700,- Kč
400,- Kč

Více na:
veltrusy.cz/ 
cenik-inzerce



V měsíci září Vám nabízíme:

www.zahradnictvi-jelinek.cz
☎ 315 781 019

OtevřenO:
pondělí-sobota................................................................8.00.-.18.00
neděle..............................................................................8.00.-.17.00
státní.svátek.28..9..otevřeno...........................................8.30.-.17.00

cibuloviny – tulipány, narcisy, 
hyacinty a další novinky

sadba jahod

trvalky, okrasné trávy

rhododendrony, azalky

rostliny na živé ploty

kontejnerované ovocné stromky

připraVujeme:
7. ročník dÝŇOvÁnÍ 

22. a 23. 10. 2016
☛


