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 Veltruské 
         listy

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 13, číslo 3/2011, říjen, cena 10,- Kč    

otevíráte letošní 
třetí číslo čtvrtletní-
ku, který si předse-
vzal zvýšit informo-

vanost v naší obci a být zároveň příjemným čtením na volné 
chvíle. Redakce by ráda poděkovala těm, kteří se starají o ná-
plň vašeho časopisu – místním spolkům, institucím i občanům 
– patriotům, kterým není život ve Veltrusích cizí. Opravdu si 
vážíme vašeho volného času, který věnujete tvorbě příspěvků 
– bez nich by se pestrý obsah občasníku skládal velice obtížně.
A co nabízí aktuální číslo VL?
Věříme, že vás zaujmou např. novinky ze zámku a zámec-
kého parku (např. z pokračujícího projektu Schola naturalis  
– str. 15), dále aktuality ze základní a mateřské školy a chysta-
né aktivity dalších organizací (ASPV a Havránek) na nadchá-
zející podzim. Na str. 2 najdete zprávu o rekonstrukci místní 
sokolovny a rozhovor se starostou Sokola Petrem Hlaváčem  
(str. 11). Také v tomto čísle se dozvíte něco nového z místní 
historie, okolní přírody a byla by škoda minout i pozvánku  
na plánované kulturní akce. Nejen pamětníky by mohly potě-
šit „vzpomínkové“ příspěvky na ak. malíře Ladislava Čepeláka  
a na činnost místní sokolské organizace. Tradiční součástí VL 
jsou novinky z místní knihovny – nejlépe však uděláte, když 
dorazíte do knihovny osobně a to nejen kvůli novým oknům  
a podlaze. Ani sportovní fanoušci nepřijdou zkrátka – při-
blížení náročné fotbalové sezóny 2011–2012 včetně přehledu 
zápasů veltruských týmů najdete na str. 19. Nově se v Lis-
tech objevuje křížovka (na str. 17) s možností vyhrát celo-
roční předplatné občasníku s doporučeným dodáním přímo  
do vašeho kastlíku. V neposlední řadě stojí za přečtení člá-
nek p. Karla Morávka (str. 6), ve kterém nás autor seznamuje  
se svou zkušeností z červnového setkání v rámci tzv. komunit-
ního plánování. O tom, že realizace tohoto nezávazného kroku 
se příliš nevydařila, pojednává i článek starosty obce Bronisla-
va Havlína. 
Vážení občané a přátelé Veltrus, budeme rádi, když vás ani toto 
vydání VL  nezklame, a doufáme, že si mezi rozmanitými člán-
ky vyberete svou vlastní inspiraci. (Můžete nám o ní samo-
zřejmě napsat na redakční mail – listy@veltrusy.cz). Přejeme 
vám hezké babí léto a ještě jednou děkujeme všem aktivním 
za spolupráci.                            Za redakci VL zdraví Filip Volák

Milí čtenáři 
Veltruských listů,

Dovolujeme si vás 
všechny pozvat 

dne 1. 10. 2011 od 10:00 hodin 
do Letního kina ve Veltrusích na oslavu

 VÝROČÍ 130 LET 
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

VELTRUSY
Připraven je program 

pro malé i velké návštěvníky. 
Přijďte si s námi zasoutěžit a zhlédnout 

hasičskou techniku.
Vstupné je dobrovolné.

Srdečně vás zvou hasiči města Veltrusy

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Z PODZIMNÍCH AKCÍ VE VELTRUSÍCH
Čtvrtek 6. 10. od 17:00 hodin Vernisáž výstavy 

„Proměny krajiny“ (síň Ladislava Čepeláka při MěÚ)
Sobota 8. 10. od 9:00 hodin ASPV Petanque cup 

6. ročník (zámek Veltrusy)
Pátek 21.10. od 19:00 hodin hudebně-literární večer 

ke 110. výročí narození Jaroslava Seiferta (síň LČ)
Sobota 22.10. od 15:30 hodin fotbalové utkání 

A-týmu mužů AFK Veltrusy – Dynamo Nelahozeves
Neděle 23. 10. od 16:00 hodin koncert vážné hudby 

kostel sv. Jana Křtitele
Pátek 11.11. 17:00 hodin Martinský lampionový 

průvod obcí, RC Havránek
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Po dobu právě uplynulých prázdnin byla knihovna uzavře-
na z důvodu rekonstrukčních prací. Posledním otevíracím 
dnem byl pátek 1. 7. 2011. Poté byl přestěhován veškerý 
fond literatury pro dospělé do skladu a částečně do dětské-
ho oddělení. Za účinnou pomoc při stěhování části kniž-
ního fondu děkuji paní Dynebírové, Krčmové, Libichové, 
MUDr. Málkové a panu Pšeničkovi, kteří sami ochotně 
nabídli pomocnou ruku. Přestěhování veškerého mobiliáře 
a instalování ochranných fólií do skladu pak provedli pra-
covníci technických služeb.
 Původně předpokládané menší zásahy do elektroinstalace 
vyústily po posouzení jejího stavu v nutnost kompletní vý-
měny včetně všech svítidel. Ve výpůjčním prostoru, kance-
láři a skladu tak byla nahrazena stávající ne příliš vhodná 

svítidla kvalitními zářivkami.
 V polovině srpna byla na straně do ulice osazena plastová 
okna. Všechna jsou opatřena žaluziemi, které ochrání kniž-
ní fond před účinky slunečního záření. Po výměně oken 
byl celý prostor knihovny s výjimkou skladu vymalován.  
V druhém zářijovém týdnu byla ve výpůjčním prostoru po-
ložena nová podlahová krytina a pracovníky technických 
služeb nastěhován veškerý nábytek. O dotvoření příjemné-
ho prostředí knihovny se zasloužily paní Ratajová s paní 
Pelikánovou květinovou výzdobou schodiště a výpůjční 
místnosti, na kterou věnovaly svůj volný čas i materiál.
Velké změny doznalo rozmístění knižního fondu.  
Bylo zcela opuštěno přetrvávající řazení jeho části  

aktuálně z obce

Po dlouhých šesti letech pokusů o získání grantu do spor-
tovního zařízení, kdy jsme zkoušeli podávat kromě rekon-
strukce sociálního zázemí i projekt na rekonstrukci hřiště 
za sokolovnou, jsme letos konečně uspěli. Z investičního 
programu ministerstva školství jsme získali prostředky na 
rekonstrukci a rozšíření sociálního zázemí, vybudování 
diváckého prostoru zpřístupněním střechy a zbudováním  
terasy, ale i kombinovaného prostoru – klubovny pro cvi-
čící a soutěžící, prostoru pro pořadatele, zázemí pro roz-
hodčí, a to v závislosti na události, jaká bude probíhat a jak 
bude vhodné pro danou akci místnost využít.
Základní myšlenkou rekonstrukce je oddělení "špinavých" 
prostor (pochozí dlažba ve venkovní obuvi) od prostor 
"čistých" (pochozí dlažba v sálové obuvi). Vstup do šaten 
již bude pouze jeden, z hřiště. Pro vstup do tělocvičny je 
navržen "trik" s lavicí, který známe z bazénů. Před lavicí  
si návštěvník tělocvičny zuje boty, odloží je do botníku a 
dále již bude jen v čisté sálové obuvi. Ti, kteří budou spor-
tovat venku na hřišti, budou mít k dispozici šatnu a sklad 
náčiní hned za dveřmi z hřiště. Sejde-li se týmů více resp. 
pokud bude probíhat soutěž s větším množstvím účastní-
ků, bude k dispozici další, letní šatna v podkroví. Rozšíření 
sociálního zázemí navazuje na letní šatnu tím, že v patře 
bude vybudována další toaleta a sprcha.
Rekonstrukce začala v půli prázdnin, plánovaný konec  

je v listopadu v souladu s požadavkem ministerstva škol-
ství. V době do dokončení rekonstrukce TJ Sokol Veltrusy 
umožnila přístup do tělocvičny z ulice Palackého. Prosím 
všechny cvičence a uživatele tělocvičny, aby byli v pro-
storách, kam se normálně nedostanou, tolerantní nejen  
k sobě, ale i k těmto prostorám a zařízení v nich. 
Přiložená fotografie zachycuje venkovní pohled ke 12. září 
2011

Jaroslav Morávek
předseda ASPV Veltrusy

Rekonstrukce části budovy sokolovny

Městská knihovna ve Veltrusích informuje
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kultura

dle přírůstkových čísel. Nově je fond rozčleněn do tema-
tických celků a v rámci nich řazen abecedně dle autorů.  
To se týká české a světové beletrie, detektivních románů 
a románů pro ženy. Ve volném výběru naleznou čtenáři  
i soubory knih z oblasti společenských a přírodních věd.
Výrazně přívětivější prostředí knihovny a přehlednější 
uspořádání knižního fondu jistě zpříjemní návštěvu všem 
čtenářům a snad bude i motivací pro ty, kteří knihovnu do-

sud nenavštěvují.
Na závěr dík všem, kdo se o zkvalitnění prostor knihovny 
pracovně a organizačně zasloužili. 
                                                                                                                               

Jitka Lísková

Městská knihovna ve Veltrusích srdečně zve 
k návštěvě každý pátek mezi 14. a 17. hodinou.

Výstavní síň Ladislava Čepeláka žije aktivním životem. 

Do konce září se může veřejnost seznámit s úžasnými a nápaditými fotografiemi pražské skupiny CVAK. 
Níže uvádíme přehled vernisáží a výstav, které bude možné zhlédnout v průběhu podzimních měsíců: 
• Od 6. října výstava obrazů s názvem „Proměny krajiny“ od Dagmar Podráské
• 3. listopadu zahájí vernisáží výstava obrazů Renáty Kaiserové, která velmi ráda pracuje i s kamenem,  kůží a polodra-
hokamy
• Od 1. prosince se můžete těšit na „Pohledy Pražské“ fotografa Petra Bouchala.     

   Jan Maršálek a Tomáš Čapek

Nevšední vzpomínání na Jaroslava Seiferta
V pátek 21. října proběhne ve výstavní síni LČ hudebně-literární večer věnovaný 110. výročí naroze-
ní Jaroslava Seiferta. Během večera vystoupí např. kapela,  která pravidelně koncertuje na Seifertových Kra-

lupech a představila se také rozmanitému publiku na Kralupském festi-
válku 2011. Tento převážně kantorský ansábl originálně zhudebňuje texty 
českých básníků a jeho muzikální výraz se pohybuje na pomezí folku, jazzu i rocku.  
V jednání jsou vzácní 
hosté i projekce zajíma-
vého dokumentu z roku 
1938 s průvodním slo-
vem slavného literáta.

Město Veltrusy dále srdečně zve na cestopisnou besedu se 
Mgr. Soňou Čermákovou, která poutavě přiblíží přede-

vším všední život a tradice 
na indonéské Jávě. (Ter-
mín je v jednání – pravdě-
podobně půjde o pátek 18. 
listopadu.)

Protože výstavní síň L. Če-
peláka má omezenou ka-
pacitu k sezení, neváhejte, 
prosím, s rezervací míst 
na: listy@veltrusy.cz.

Město Veltrusy dále připravuje na listopad „bigbítový ve-
čer“, na kterém vystoupí kapela BODY TALKS, 
termín i vybraná restaurace bude upřesněna.

Filip Volák

VELTRUSKÉ KULTURNÍ TIPY
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novinky ze zámku

Navštívili jsme zámek uprostřed prázdnin. Hledali jsme změny, 
které nastaly od poslední návštěvy. Některé byly patrné na první 
pohled, na další připravované pracovní akce jsme se zeptali kas-
telána PhDr. Eclera.
Lešení, umožňující přístup nahoru ke kopuli, už bylo připrave-
no k demontáži. Byla provedena revize statikem, který shledal,  
že během oprav klenby žádný problém nenastal a restaurátoři za-
tmelili jen praskliny staršího data. Bylo rozebráno i lešení v sále 
a ten dnes vypadá už zase jako sál, i když na celkové restaurování 
se zatím nedostávají prostředky. 
Průběžné monitorování dokládá, že pohyby stropu byly v závis-
lostech na probíhajících pracích zanedbatelné. Použitý způsob 
podepření, patrný na fotografiích, je velmi neobvyklý a náročný 
a svůj účel splnil. V budoucnu bude probíhat v určitých cyklech 
další měření a to spíše pro jistotu, než že by se dal čekat nějaký 
problém. Rovněž při neobvyklých událostech, jako je silný vítr, 
přívalový déšť a podobně, se kontrolují všechny střechy včetně 
kopule. 

V současné době by se měla předávat staveniště zhotoviteli, 
ten by měl převzít jednak domy u brány a v nejbližší době za-
hájit práce. Potom přijde na řadu konírna v čestném dvoře  
a oranžerie. Můžeme se také těšit na opravu hlavního schodiště  
do zámeckého nádvoří, kde by mělo postupně zmizet lešení. 
Sochařská výzdoba od Ferdinanda Khuena – sousoší koňských 
pacholků s koňmi a psovodů se psy – byla zhotovena před 300 
lety, takže ke kulatým narozeninám dojde k celkové rekonstruk-
ci, což bude jisté omlazení. I když bude během konání Podzimu 
na zámku ještě na schodišti lešení, v každém případě toto výročí 
bude připomenuto.
V hlavní budově se zahajují práce v interiérech – opravy podlah 
a inženýrských sítí, především elektřina a topení. V poslední fázi 
je příprava rekonstrukce fasády stodoly v hospodářském dvoře, 
kde právě probíhá výstava kočárů. Nedá se předvídat, budou-li 
práce zahájeny ještě v tomto roce a v jakém rozsahu, ale vedení 
zámku předpokládá, že na přelomu roku budou zahájeny ales-
poň přípravné práce. Také začne druhá fáze rekultivace Mlýnské-
ho potoka včetně bočního ramene, což je akce rozsáhlá a velmi 
nákladná. Na několik měsíců bude uzavřen přítok a „strouha“ 
bude úplně bez vody. A to za podmínky, že bez vody bude potok 
nejdéle 3 měsíce a pokud by se práce v něm za tu dobu nestih-
ly, budou přerušeny a na nějakou dobu se voda zase pustí. Tato 
etapa se odehraje na podzim, protože v době vegetační, která  
se v podstatě kryje se sezónou turistickou, celý park včetně polí 
potřebuje vláhu. 
Závěrem našeho rozhovoru s panem kastelánem jsme se zepta-

li na největší současné problémy. Samozřejmě, že každý čtenář  
v tomto okamžiku pomyslí na finance. A bude mít pravdu. Jejich 
množství se promítá mj. i do počtu zaměstnanců nebo do mož-
ností objednání externích firem např. na údržbu parku. Dnes je 
zaměstnáno v zahradnictví a v parku asi deset lidí – z toho jenom 
park mají na starosti tři lidé. Z ostatních sedmi bývá aspoň část 
přičleněna na práce do parku, ale i tak je to málo. Ve Veltrusích 
by bylo třeba alespoň 30–40 zaměstnanců. To je číslo, kolem kte-
rého se pohybují počty lidí ve srovnatelných parcích, jako je Led-
nice nebo Kroměříž a podobně. S takovým počtem zaměstnanců 
na údržbu budov a parku by byly největší problémy vyřešeny.
Také je třeba připomenout, že několik budov v areálu je v hava-
rijním stavu. Jsou to stavby nebo menší stavbičky, ke kterým není 
vstup, takže návštěvníci nejsou ohroženi. Všechny jsou staticky 
zajištěny, ale jen provizorně, a řešení bude nutné. Nejviditelnější 
je to tzv. hodinová věž, kde stával hodinový stroj, který je vidět 
zvenku od lipového rondelu. Ta nejneviditelnější, dnes ovšem vi-
ditelná havárie, je záskok neboli H-příkop na hlavním průhledu, 
kde vlivem povodní došlo k narušení statiky zdiva, a před dvěma 
roky se zeď sesunula. Část je rozebraná a zajištěná a čeká se na 
peníze. Je zde dodatečné oplocení a průhled od brány k zám-
ku je narušen. Potřebná částka se pohybuje v milionech, jedná  
se o přesun obrovské masy zeminy. 

Návštěvníci mohou také na některých místech být svědky re-
konstrukce plynovodu, což ale je akce jiných subjektů. Měla by 
být do podzimu ukončena a park zase bude klidnější, krásnější  
a o něco bezpečnější. Těšíme se, až budeme moci toto napsat  
o celém zámku a parku. 

Jan Novotný 

Z VELTRUSKÉHO ZÁMKU
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zprávy z radnice

Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o události důležité pro rozvoj a směrování 
našeho města. Právě v těchto dnech začíná zpracování Územního 
plánu, které nám ukládá zákon.
Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele, zastupitelstvo schváli-
lo výkonného pořizovatele a také zástupce města pro komunikaci  
s těmito osobami. Zpracovatel navrhl trochu netradiční způsob 
získávání informací a názorů od obyvatel, a to formou tzv. „ko-
munitního plánování“. Všichni přítomní zastupitelé tuto formu 
odsouhlasili na svém zasedání 2. 5. 2011.
Vlastní setkání občanů při této příležitosti ukázalo, že ani pořada-
tel-zpracovatel ÚP, ale ani někteří občané ještě nejsou na takový 
způsob komunikace připraveni. Jednání bylo chaotické, zpracova-
tel nedokázal na některé dotazy reagovat a dostatečně ani nevy-
světlil způsob předávání informací, ani řádně nezdůvodnil některé 
předložené záměry a projekty, ani neozřejmil způsob použití zís-
kaných informací a závěrů z tohoto jednání. Někteří občané pak 
namísto dotazu a věcné diskuze používali invektivy a nadměrně 
hlasité výkřiky. To, ale nejen to, vedlo k vyhrocení situace na dru-
hém setkání. Někteří občané si vysvětlili „možnost“, nebo chcete-li 
„alternativu“ jako návrh na realizaci od architekta, možná někteří 
i od města. Zejména možné přemístění ploch pro sportovní využi-
tí vyvolalo velkou bouři nevole, protože si je někteří vyložili jako 
zrušení původního stadionu AFK a vybudování jiného. Mohu vás 
ujistit, že je tato interpretace naprosto mylná a nereálná. Navíc ani 
samotný nápad nevzešel od nikoho z Veltrus, ale jako „možnost“ 
jej navrhl zpracovatel v souvislosti s vhodnějším využitím ploch  

v tzv. Bezpečnostním pásmu areálu chemických výrob. Nikoho asi 
nepřekvapí, že právě tento návrh byl nejvýrazněji zamítnut. 
Proběhnuvší „komunitní plánování“ nesplnilo očekávání  
a tak k němu bude i přihlíženo (spíše nepřihlíženo) při vlastním 
zpracování územního plánu. Koneckonců „komunitní plánování“ 
není součástí procesu zpracování ÚP a v žádném případě není pro 
pořizovatele závazné. Pokusili jsme se o tento přístup v dobré víře, 
že to pomůže kvalitě nového územního plánu a mrzí nás, že náš  
i váš čas přišel tak trochu vniveč. 
Občané však o možnost vyjádřit se k návrhu ÚP nepřijdou. 
Součástí procesu je i veřejné projednávání a tady mohou zaznít  
názory, připomínky, nebo i námitky k navrhovaným skutečnostem. 
O průběhu přípravy a tvorby tohoto územního plánu budete včas 
informováni v souladu se zákonem, a pokud to bude možné, i více. 
Mohu vás ujistit, že vaše názory jsou pro nás, zastupitele měs-
ta, důležité a těšíme se na ně. Proto jsme se pokusili i pro tento 
důležitý dokument získat co nejvíce podkladů od vás. Ne úplně  
se to podařilo, ale těšíme se na vaše názory a postřehy v dalších 
fázích projednávání ÚP, tentokrát tak, jak určuje zákon a jak je 
prověřeno mnoha zkušenostmi.
Za zastupitele města Veltrusy se pokusil celou záležitost vysvětlit  
a za blamáž se omluvit

 Bronislav Havlín
starosta        

zasedání dne 2. 5. 2011 
Zasedání se konalo v sokolovně, byl na něm představen ing. akad. 
arch. Stránský, zhotovitel nového územního plánu. Pro získání 
výchozích informací k jeho zhotovení zde přednesl svůj návrh 
na „komunitní plánování“. Přítomní zastupitelé ho jednohlasně 
přijali. Dále byla mimo jiné schválena nájemní smlouva na Letní 
kino, nebytové prostory v Domě služeb a navýšení nákladu Vel-
truských listů na 300 ks. Diskutovalo se o špatné údržbě našich 
kruhových objezdů jejich vlastníkem, kterým je kraj, ale i o jejich 
špatném konstrukčním řešení. Policista p. Plaček  informoval  
o práci OO Policie ČR Vojkovice, knihovnice paní ing. Lísková 
o uzavření a rekonstrukci knihovny v době prázdnin. V diskuzi 
se ještě občané ptali na činnost městského strážníka, na možnost 
zřízení další monitorovací stanice na měření kvality ovzduší, zří-
zení dalších přechodů přes ulici Palackého a na špatnou kvalitu 
oprav výtluků na silnicích. 

zasedání dne 30. 5. 2011
Byla schválena smlouva o pronájmu pozemku pro zřízení vý-
kupny druhotných surovin a sběrného dvora pro Veltrusy.  
Zastupitelé schválili Závěrečný účet 2010 včetně zprávy kontrol-
ního úřadu, vystoupení ze Svazu měst a obcí, další spolupráci  
s partnerskou obcí Jahodná (SR), možnost poskytování sociál-
ních služeb občanům sociální službou z Kralup s možností pří-
spěvku pro místní občany v odůvodněných případech. Řešila  
se havarijní situace střechy kaple Kinských, žádosti o pronájem 
nebytových prostor v KD (bude výběrové řízení), žádost o vybu-
dování dalšího přechodu pro chodce přes ulici Palackého. 

zasedání 27. 6. 2011
Proběhlo posuzování nabídek výběrového řízení na proná-
jem nebytových prostor Palackého 117 (dosud RC Havránek), 
zvítězila komerční nabídka pana Klimeše. Projednávala se žá-

dost občanů Žižkovy ulice o nové retardéry, patníky a opatření  
k odvádění srážkových vod. Ing. Morávek informoval o přestav-
bě sokolovny. Po proběhlém „komunitním plánování“ se disku-
tovalo o kompetenci ing.arch.Stránského zpracovávat ÚP. 

zasedání dne 22. 8. 2011
Zastupitelé projednali žádost bytového družstva Dům 513 Vel-
trusy o bezúplatný převod pozemku pod jejich domem. Poměr-
ně velká diskuze byla o prodeji pozemků Stanislavu Kohoutovi  
u nových řadovek, kde chce vybudovat přístupovou cestu  
a rozšířit stávající zahrádky. Zastupitelé nakonec prodej schválili  
za vyšší cenu. Dalším sporným bodem programu byl nájem ne-
bytových prostor v KD. Vítěz výběrového řízení odstoupil, takže 
bude uzavřena nájemní smlouva s druhým v pořadí, RC Havránek. 
Nakonec zastupitelé smlouvu s několika drobnými výhradami 
schválili. Hlasovalo se ještě o žádostech o příspěvek na babyboxy  
či na ocenění pro dárce krve.

zasedání dne 12. 9. 2011
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 4 (přesun prostřed-
ků na kofinancování rekonstrukce sokolovny), příspěvek SDH  
na akci k 130. výročí (polovinu si odpracují), rekonstrukci zaří-
zení sloužící občanům k připojení k internetu.
Dále se diskutovalo se na téma využívání "infokanálu" pro obča-
ny (informační služby formou sms), o záměru pořídit úklidové 
auto (proti prašnosti) za využití dotace z MŽP (z 80 % nákladů), 
o činnostech městského strážníka, o Letišti Vodochody, o prů-
jezdu ulicí Čelakovského a B. Němcové, o rušení ostrůvku u ka-
noistického kanálu, o možnosti  pořizování zvukových záznamů 
z jednání zastupitelstva. Byl projednáván požadavek na umístění 
kamery na dětské hřiště u KD, protože neustále dochází k jeho 
devastaci.

Stručné informace ze zasedání zastupitelstva
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Bezmála jeden a půl roku uběhlo od otevření Výstavní síně Ladi-
slava Čepeláka, akademického malíře a grafika. Prostor svatební 
síně na městském úřadu tak dostal další funkci. Výstavy, kon-
certy a besedy zde našly své diváky a posluchače. Je to hold na-
šemu slavnému rodákovi. V této souvislosti bychom rádi uvedli,  
že z iniciativy paní Zdeňky Křtěnové, která umělce dobře zna-
la, se pokusíme zaznamenat vzpomínky a fakta, týkající se prof. 
Ladislava Čepeláka. Seriál, který mohou doplnit všichni ti,  
kteří znají nějaký příběh, mají zajímavou vzpomínku či souvi-
sející fakta. Prostřednictvím Veltruských listů je možné se o ně  
se všemi podělit.

Ing. Jan Maršálek

Díl 1. Okouzlení akad. malířky Vendy Truhlářové
(Z dopisu pí Zdeňce Křtěnové z 3. června 2010)
S Ladislavem Čepelákem jsem se seznámila v roce 1951,  
kdy jsem nastoupila do grafického ateliéru AVU profesora Vladi-
míra Silovského, žáka Maxe Švabinského, což u mne tehdy hrá-
lo hlavní roli také proto, že Láďa Čepelák byl jeho asistentem.  
V té době byl proslulý svým skvělým cyklem leptů Veltruský 
park, vysoce ceněným profesorem V. V. Štechem. Já sama jsem 
jím byla natolik okouzlena, že po celou dobu své grafické tvorby, 
trvající deset let, než jsem přešla na krajinomalbu, jsem byla pod 
vlivem tehdejší Čepelákovy tvorby leptů krajin a portrétů.
I po lidské stránce jsem si Ládi velice vážila jakožto charak-
terního, dobrého a velice osobitého, svérázného člověka, navíc  
nadaného nejen výtvarně, ale i hudebně. Bývalo pro nás, jeho 
žáky, zážitkem, když o poledních přestávkách vytáhl své hous-
ličky. Nejen že hrál někdy i celé hodiny, ale potěšil nás navíc 
svou hrou na trubku, kterou též bezvadně ovládal. Netajil se tím,  

že občas účinkuje na tancovačkách v okolí Veltrus, při kterých 
si také kreslíval motivy tancujících a hudebníků. Později nám 
imponovalo, že byl členem Lužeckého kvarteta a navíc se naučil 
stavět sám housle, jichž postupem doby vytvořil desítky.
K jeho charakteristice patřil jemný, trefný humor, sebeironie, 
dobrota srdce, která se projevovala v jeho velké lásce k mamince, 
ve schopnosti přátelství, v němž obětavost a velkorysá  podpora 
byly až neuvěřitelné a někdy až sebepoškozující, veskrze neso-
becké.
Moje nejlepší přítelkyně Oldřiška Vlková bydlela v šedesátých 
letech ve Veltrusích v Alešově ulici jako Čepelákovi. Občas jsme 
potkávaly Láďovu maminku, ta o něm vždycky začala hned mlu-
vit, jaký je hodný a má ji rád, a pochlubila se třeba novou pěknou 
taškou, kterou jí Ládík koupil.
Vzpomínám na něho, když byl v našem ateliéru asistentem prof. 
Silovského, jak jednoho dne přinesl ukázat malý olej - krajinku  
a řekl: „Objevil jsem jednoho mladého, talentovaného žáka první-
ho ročníku akademie, který je sirotek a já ho finančně podpořím, 
že si ten olejík od něho koupím.“ Tak tedy začalo Ládíkovo přátel-
ství a mecenášství k Jiřímu Corvinovi.
Vzpomínám na toho neobyčejného, ušlechtilého a krásného člo-
věka, kterým byl Ladislav Čepelák.

Poznámka:
Truhlářová Venda (1924), AVU Praha, malířka, grafička, věnuje 
se tématu ženy a dítěte, krajině a portrétu. Působí na Havlíčkob-
rodsku. Je neteří malíře Jana Zrzavého.
Vlková Oldřiška (1924), VŠUP Praha, malířka, učitelka, působila 
na ZŠ ve Veltrusích.

Jistě znáte aspoň od vidění momentálně jediného zaměstnance naší městské policie strážníka Vlastimila Albrechta. O jeho užitečnos-
ti se nejen v místních hostincích vedou četné hovory. Někomu se může zdát, že nedělá téměř nic užitečného, jinému, že zbytečně moc 
pokutuje – např. zvýšenou rychlost pod náměstím. To, co náš strážník opravdu dělá, to musí vykazovat městskému zastupitelstvu.  
V jeho zprávě o činnosti za rok 2010 byste se mohli třeba dočíst, že řešil celkem 934 přestupků, z toho 648 dopravních, 170 porušo-
vání vyhlášek, 80 záborů veřejného prostranství a 36 znečišťování veřejných prostor. Kromě toho ve špičce, tedy v době, kdy přijíždějí 
školáci, hlídkuje u autobusové zastávky a u školy. Za minulý rok ještě například odchytil 51 psů, z nichž většinu vrátil majitelům  
a 12 odvezl do útulku v Kralupech n.Vlt. Kdybyste někdy potřebovali jeho pomoc, můžete se obrátit na číslo 722 622 127.

JK

Redakci VL došel dopis, obsahující názor občana k nedáv-
no uskutečněnému komunitnímu plánování. Otiskujeme jej, 
protože vyjadřuje mínění části účastníků této akce. Současně 
(na jiném místě) se k této záležitosti vyjadřuje starosta města.  
Redakce věří, že výměnou názorů může přispět k vzájemnému 
pochopení a prospěchu občanů.
  
Vážení čtenáři Veltruských listů,
rád bych se vrátil k datu 6. června, kdy byla projednávána PŘÍ-
PRAVA ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
VELTRUSY. V květnovém čísle jsme si mohli přečíst, co je ko-
munitní plánování, ale při setkání a projednávání (já bych řekl 
spíše tápání a domýšlení) jsem se jako občan Veltrus s průměr-
ným vzděláním nedokázal ani po dotazech u moderátorů orien-
tovat v mapách, tištěných listech a barevných kolečkách. Vím,  
že ing. arch. Stránský je velmi schopný a v kruhu svých spolupra-

covníků asi tímto způsobem pracuje, ale pro širší veřejnost (3. 6. 
nás tam bylo 31) to bylo naprosto nedostačující a nemohlo spl-
nit očekávání, že se obyvatelé Veltrus zapojí do diskuze, návrhů 
a posuzování navrhovaného územního plánu a míst, ve kterých 
žijí.
Sám bych měl představu, že pan architekt bude stát před mapou 
a s ukazovátkem vysvětlovat a přijímat připomínky, které mo-
derátoři budou zapisovat. Vše se vyhodnotí a za určitou dobu  
se setkání zopakuje, protože nelze za jedno projednání a vysvět-
lení laicky ihned reagovat. 
A ještě poznámka ke čtenářům a občanům: nebuďte lhostejní  
k projednávané věci, buďte patrioty města a projevte zájem  
o co nejlepší podmínky života ve Veltrusích. Rozhodně by měly 
projevit zájem i sportovní a společenské organizace.             
          S úctou a pozdravem 

Karel Morávek

Vzpomínky na Ladislava Čepeláka

Z činnosti Městské policie Veltrusy v roce 2010
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historie

Dne 7. července uplynulo již 240 roků, kdy zemřel patron  
a mecenáš veltruské školy a kostela Narození sv. Jana Křti-
tele a také zakladatel duchovní správy Jan Rudolf hrabě 
Chotek, od roku 1760 nejvyšší kancléř u dvora. 

Jan Rudolf Cho-
tek se narodil 
23. červen-
ce 1706 a byl 
mladším synem 
Václava hraběte 
Chotka, naroze-
ného 26. února 
1674 a zemře-
lého 2. května 
1754. Matka 
Jana Rudolfa 
byla Marie Te-
rezie ze Schei-
dlerů, dědička 
části veltruské-
ho panství.
Portréty obou 
v ý z n a m n ý c h 
členů rodu Vác-

lava a syna Jana Rudolfa byly umístěny v sále zámku proti 
sobě v životních velikostech se všemi odznaky svých hod-
ností.
Jan Rudolf Chotek v letech 1755–1761 nechal na vlast-
ní náklady přestavět kostel do dnešní podoby. Kostel byl 
rozšířen o 12 stop k hlavní hřbitovní bráně (tj. směrem  
k náměstí), a menší věží se sakristií. Původní dřevěná zvo-
nice, která byla asi v místě dnešního kříže u zadního vcho-
du kostela, byla zpevněna, v roce 1901 byla však zbourána. 
Na pravé straně kostela v jihovýchodním rohu nechal 
hrabě Chotek postavit jehlancovitý zděný, uměle mramo-
rovaný pomník, na kterém je připevněn velký mosazný 
erb hrabat Chotků. Po zřízení duchovní správy byl zde  

od roku 1754–1756 kaplanem Václav Herbík, od roku 1756 
již trvale působil kaplan Václav Schnikl, který byl podřízen 
vepřeckému faráři.
Aby mohl sídelní kaplan přiměřeně ke svému postavení 
žíti, poukázal mu patron ze své pokladny ročních 200 zl.,  

6 sudů piva a 10 sáhů dřeva. 
Posledním pořízením roku 1770, tedy rok před svým 
skonem, odkázal hrabě Chotek 500 zlatých na mše svaté  
a 6 600 zlatých na plat učitele zdejší školy.
Jako jediný Chotek je pohřben v hrobce veltruského kos-
tela. Velká kamenná deska, která je před mřížkami presby-
táře, zakrývá vchod do hrobky. Ke kulturnímu významu 
Veltrus přispívá skutečnost, že v hrobce místního kostela 
spočívá tak významný člen šlechtického rodu a vysoce  
postavený státník tehdejší monarchie. 
O zásluhách Jana Rudolfa Chotka je napsáno v krásné pu-
blikaci „Veltrusy – perla Dolního Povltaví“ od ing. Otakara 
Špecingera.

                                Vladislav Bubeníček
 

Výročí, které stojí za povšimnutí

Jan Rudolf Chotek

Interiér kostela – vpravo v rohu pomník s erbem Chotků 

Veltruská zákoutí v běhu času 

Restaurace U České koruny v roce 1938 a dnes
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naše školy

Prázdniny rychle uběhly a nový školní rok opět zaťu-
kal na dveře školy. Letos k nám přivedl nebývale vysoký  
počet prvňáčků – je jich celkem 50. Samozřejmě že pracují 
ve dvou třídách, ale i 25 školáčků je v první třídě opravdu 
hodně. Přesto se paní učitelky budou určitě s dětmi snažit, 
aby byli letošní prvňáci stejně tak šikovní jako ti loňští.
I když jsme naše školní okénko začali aktuální situací, mu-
síme se ještě vrátit k závěru loňského školního roku. 
Již tradičně zorganizovala v červnu škola ve spolupráci  
s MěÚ charitativní Bezva den. Tentokrát jsme ho věnova-
li naší žákyni Lindě, jejíž zdravotní stav a zejména nutná 
pravidelná rehabilitace jsou finančně hodně náročné. Na-
konec nám přálo i počasí, program se líbil a účast diváků 
byla opravdu velká. Díky vám všem jsme mohli na konci 
školního roku předat Lindě celkem 24 575 Kč, které jí po-
mohou při řešení nákupu rehabilitačních potřeb. 
Bezva den pro Lindu byl tedy velmi úspěšný. Proto bych 
ráda jménem celé školy – vedení, učitelů, žáků i Lindy  
samotné – touto cestou poděkovala všem, kteří nás přišli 
do letního kina podpořit, zhlédli náš program a finančně 
podpořili naši snahu.
V samém závěru školního roku nás čekala ještě jedna 
příjemná událost – předposlední den školy jsme také již 
tradičně vyhlašovali nejlepší a nejúspěšnější žáky a repre-
zentanty školy, předávali výtěžek z Bezva dne a letos také 
slavnostně otevírali zrekonstruované školní hřiště, kte-
ré svou novou podobu získalo díky podpoře Městského 

úřadu Veltrusy a finančnímu grantu EU, který se podaři-
lo městu získat. V rámci otevření hřiště nesportovali jen 
žáci, ale první štafetu na novém hřišti si zaběhli také učitelé 
a vedení obce – pan starosta i pan místostarosta.
V průběhu letošního kalendářního roku se nám také po-
dařilo výrazně vylepšit materiální zabezpečení pro činnost 
kroužků na naší škole. Velký počet kroužků, které již tra-
dičně každoročně otevíráme, funguje díky dlouhodobé 
finanční podpoře 
Městského úřadu 
ve Veltrusích. Aby-
chom mohli zlepšit 
i materiální vyba-
vení pro činnost 
kroužků, zúčastnili 
jsme se letos pro-
jektu Není nám to 
jedno!, který orga-
nizuje firma Hen-
kel. Díky tomu, 
že byl náš projekt 
Po škole… vybrán 
mezi vítězné, moh-
li jsme nakoupit 
vybavení do škol-
ní kuchyňky, nové 
potřeby pro sportovní kroužky a také vybavení pro krouž-

začínal tradičně slavnostním odvedením prvňáčků do 
základní školy. Den 1. září pro nás však nebyl prvním 
dnem otevření, omezený provoz byl zahájen již 1. srpna,  
kdy do mateřské školy docházelo zhruba 30 dětí.
Pro nové děti je zaveden předadaptační režim v době let-
ních prázdnin a adaptační režim školy v době nástupu  
dítěte, kdy rodiče mohou společně s ním navštěvovat ma-
teřskou školu.
V novém školním roce nás čeká opět mnoho nadstandard-
ních aktivit a akcí pro děti i rodiče, jako jsou divadla, kino, 
hudební pořady, kouzelník, výlety, besídky, škola v přírodě, 
ples SRPDŠ aj. Ze zájmových kroužků zůstává angličtina, 
flétna, aerobic, plavecký výcvik (dle stavu rekonstrukce 
plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou), nově taneč-
ní skupina DIXI.
Mateřská škola Veltrusy pracuje dle vlastního vzdělávacího 
programu s názvem „OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS“, 
který je každoročně aktualizován. Základním a dlouhodo-
bým cílem tohoto programu je šťastné dítě, které se do MŠ 
těší, a v neposlední řadě spokojený rodič.

Více informací o naší mateřské škole se můžete dozvědět 
na webových stránkách 

www.skolkaveltrusy.estranky.cz.
 
 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU…
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naše školy 

Ve dnech 10.–16. července 2011 proběhl v Paříži 48. kon-
gres INTERSTENO  světové federace pro zpracování in-
formací – a v jeho rámci pak tradiční mistrovství světa 
v záznamu a zpracování textu (koná se od roku 1887 každé 
dva roky v jiném státě).
V letošním roce jsem i já měla tu možnost reprezento-
vat naši republiku. Byla to moje první velká zkušenost  
se zahraniční soutěží.
Ihned po příletu jsme se šli zaregistrovat do nedaleké-
ho hotelu FIAP. Registrace proběhla překvapivě rychle, 
všichni soutěžící dostali kongresové karty a trička s logem 
sponzora. Odpoledne byl na řadě slavnostní zahajovací 
ceremoniál v „Cité université“. Slavnostní zahájení začalo 
v 16 hodin, přestože podle programu mělo začít už ve 14 
hodin.A tak během čekání na ceremoniál jsme měli čas  

a možnost projít si celý areál univerzity. 
Na úvod do sálu přitančily kankánové tanečnice v barvách 
francouzské trikolory. Poté promluvila prezidentka Inter-
steno France Jacqueline-Bertin Mahieux a srdečně přiví-
tala všechny účastníky. Následovala další taneční předsta-
vení a pak oficiální zahajovací proslov Jaroslava Zaviačiče, 
předsedy Interinfo ČR. Pozdrav představitelů jednotlivých 
zemí v rodném jazyce a zamávání státní vlajkou ukončilo 
slavnostní zahájení. Tento rok se mistrovství světa účastni-
lo 620 soutěžících z 35 zemí, což byl zatím nejvyšší počet.
Samotná soutěž začala v pondělí. V 11.00 hod. odstartova-
la soutěž ve wordprocessingu (profesionálním zpracování 
textu), dále pokračoval opis a pak moje soutěžní disciplína 
– korektury. To jsou opravy textu podle značek, které jsou 
po straně předlohy. Pomocí různých zkratek se snadněji 
upravují chyby, např. zkratkou ctrl+n se prohodí označená 
slova.
V pátek se konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
v krásných prostorách Hôtel de Ville (radnice). Výsledky 
jsme se dozvěděli po krátkém kulturním zpestření v po-
době tance. Umístila jsem sice na 44. místě, ale se svým 
výkonem jsem spokojená. V letošním roce jsem skládala 
státní maturitu, a tak nebylo na přípravu tolik času. 
Celá soutěž pro mne byla velkou zkušeností a doufám,  
že pokud budu mít další možnost reprezentovat Českou 
republiku za dva roky v Belgii, své umístění ještě vylepším.
Na závěr bych chtěla poděkovat Městskému úřady Veltrusy 
za finanční podporu. I díky ní jsem se mohla tohoto mist-
rovství zúčastnit a reprezentovat tak dobré jméno Veltrus.
  

Nikola Weinerová

ky výtvarné a  jazykové. 
Stejně jako v minulých letech bude i v nastávajícím školním roce v hodinách an-
glického jazyka s dětmi každý týden pracovat rodilá mluvčí. Tato aktivita se nám 
již v předchozích letech velmi osvědčila a napomohla zlepšení žáků zejména v ob-
lasti komunikace, protože pro studium každého cizího jazyka je právě kontakt s 
rodilým mluvčím velmi důležitý. I tuto aktivitu, která zdaleka nepatří mezi běžné 
na základních školách, můžeme realizovat díky podpoře městského úřadu.
Věříme a přejeme si, abychom vás – čtenáře Veltruských listů – mohli s podobný-
mi příjemnými zprávami seznamovat po celý školní rok 2011 – 2012.

Za ZŠ Veltrusy 
Mgr. Světlana Racková

zástupkyně ředitelky

Zúčastnila jsem se mistrovství světa v Paříži
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historie

Od 4 let jsem byla v Sokole. Tehdy se cvičilo ještě v sále  
U Brtníků (dnešní restaurace Na Závisti) a tam se taky 
pořádaly slavnosti i plesy. Od jara do podzimu jsme byli 
na hřišti – tehdy bylo v místech, kde je dnes sokolovna.  
Byl to pozemek hostinského pana Brtníka a sokolové ho 
od něj potom koupili. Ještě jedna věc je zajímavá – dnešní 
Havlíčkova ulice, která jde kolmo k hřišti do Tyršovy uli-
ce, byla vlastně slepá a bývala zakončená zdí. A my, holky  
a kluci z té ulice – Venda Chroust, Jarda Hron, René Dubů, 
Sláva Procházků a jiní – jsme si u zdi o prázdninách hráva-
li. A někdy jsme zeď přeskočili na hřiště a starý Brtník, otec 
hostinského, na nás přišel s důtkami …
Pak se podařilo, že sokolové koupili tu velkou parcelu  
od Brtníků. A rozhodli se, že vybudují sokolovnu. Stát jim 
nic nedal, všechny náklady platili členové a známí. Sami 
chodili po obci a vybírali peníze, nejdříve mezi svými členy 
a pak jim taky lidé přispěli na cihly a podobný materiál, 
někdo daroval práci apod. A tu krásnou stavbu postavili 
sokolové vlastně sami.
I potom jsme chodívali na hřiště a tam, kde jsou dnes Dvo-
řákovi, stávala lavička. Kluci hrávali volejbal, ping pong 
anebo cvičili, a v létě, když byly dlouhé večery, se nás tam 
scházívala velká parta. Chodíval mezi nás Mirek Fechtner, 
výborný zpěvák, a když už se šeřilo, sedli jsme si na lavičku 
a Mirek nám celý večer zpíval.
V sokolovně bylo umístěno i kino, které bylo před tím  
u Brtníků v hostinci. Celou dobu se o kino staral Vláďa 

Merhaut. V hale býval pult, kde jsme my, sokolky, prodá-
valy sušenky a cukrátka. Pořádaly se tam nádherné plesy 
nebo třeba mikulášské zábavy. Moc pěkné to bývalo! V so-
kolovně tehdy nebydlel žádný správce. Nahoře v kině býval 
balkon a ještě asi dvě místnosti. Když pak balkon zrušili, 
byl tam vybudován byt. Náčelníkem Sokola byl pan Koří-
nek a Jiřina Klimentová a před ní, myslím, Marie Dědičo-
vá. Děti cvičil Karel Srp, taky Mařenka Tesařová. Starostou 
byl snad starý pan Šváb. Krátce jím byl i můj tatínek.  
 
Záznam rozhovoru s pí Podolskou (*1920), roz. Klausovou, 

v květnu 2011 – JN

Ze vzpomínek paní Jiřiny Podolské na veltruský Sokol

V tomto čísle si můžete přečíst zajímavý rozhovor o veltruském Sokolu, jeho minulosti a přítomnosti. 
Pro další čísla připravujeme vzpomínky našich spoluobčanů-pamětníků 
a právě dvě části těchto zápisů se týkají Sokola, proto je zde uvádíme.

Bohužel nevím, kolik let mi bylo, když jsem zažila rušení starého hřbitova v nynější Tyršově ulici. Snad 7 – 10 roků.  
Domek čp. 73 na Palackého ul. koupil můj dědeček František Bartoš v roce 1900 od starých manželů Tomsových.
Jednou jsem k babičce zašla, možná po vyučování, a hned u vrátek jsem zaslechla nějaký hluk vedle zahrádky, na opuště-
ném starém hřbitově. Několik mužů s motykami, lopatami a hráběmi vyndávalo z hrobů dlouhé kosti a lebky. Odnášeli  
ty pozůstatky našich předků na vysokou hromadu na konci hřbitova! Babička mne uviděla a hned zavolala s napomenu-
tím, že je to neslušné takovou práci sledovat. 
Vím, že potom byly schůze, část obce prý po urovnaném (zrušeném) hřbitově chtěla parčík, kde by mohly maminky  
s malými dětmi na lavičce posedět. Druzí zase si přáli tělocvičnu, že děti potřebují sport. Zvítězil Sokol. Pan Brtník, 
majitel hostince Na Závisti, ustoupil a věnoval část dvora. Od domku čp. 73 ubyla část zahrádky a bylo místo pro novou 
ulici a hřiště. Pan stavitel Minařík postavil sokolovnu a po nové ulici jezdí auta a chodíme jako po ostatních bývalých 
hřbitovech. Kolik jich tu už bylo, když Veltrusy byly písemně zaznamenány v knihách prý od roku 1144! Vždyť kolem 
kostela byl také hřbitov…
  Ze zápisu paní Marie Škodové (*1915) vybral JN 

A také vzpomíná paní Marie Škodová

Veřejné zasedání zastupitelstva proběhne v pondělí 31. října 2011 
od 18:00 hodin v jídelně základní školy.
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rozhovor

Pro začátek několik slov o Sokolu v Čechách obecně. 
Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-
-Uhersku v šedesátých letech 19. století (Sokol Pražský) z ini-
ciativy dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. První sokolský 
prapor namaloval Josef Mánes a při jeho uvedení se matkou pra-
poru stala Karolina Světlá. Náčelník M. Tyrš vytvořil tělocvič-
nou soustavu a názvosloví (Základové tělocviku). Začal vycházet  
časopis SOKOL. 
Vlastenecké zaměření Sokola se projevovalo od začátku a jeho 
vystupování – veřejná cvičení, účast na národních slavnostech 
a výlety v krojích – povzbuzovalo národní sebevědomí. Za 1. sv. 
války měli sokolové velký podíl na vzniku československých legií.
Zlatý věk prožil Sokol mezi světovými válkami (1918–1938), kdy 
se stal milionovou organizací. V jeho řadách byli i význační po-
litici, včetně prezidentů Masaryka a Beneše. Svépomocí budo-
vané sokolovny vznikaly i v malých obcích. Program Sokola byl 
vždy všestranný. Kromě pravidelného cvičení se pořádaly různé 
soutěže, veřejná vystoupení, akademie, kulturní besedy, šibřinky, 
výlety, tábory mládeže, divadelní představení, hudební koncerty, 
přednášky, výstavy, vydávala se řada časopisů a příruček. Vyvr-
cholením činnosti se staly všesokolské slety.
Likvidace Sokola nastala třikrát. Stal se nepohodlným pro všech-
ny totalitní režimy našich dějin. Poprvé byl zakázán za války v 
roce 1915, podruhé byl rozprášen nacisty v roce 1941 a potřetí jej 
pohltila „sjednocená tělovýchova“ po roce 1948. Snahy o obnovu 
Sokola v roce 1969 udusila normalizace a teprve v lednu 1990 byl 
již počtvrté vzkříšen k novému životu.
Dnes sdružuje Česká obec sokolská (ČOS) téměř 190 000 členů. 
Sokol nabízí veřejnosti program moderních pohybových aktivit. 
Chtěla jsem se dozvědět informace o Sokolu Veltrusy, a proto 
jsem se sešla s jeho starostou, panem Petrem Hlaváčem, a s člen-
kou-pamětnicí a kronikářkou, paní Jarmilou Duškovou.

Prosím, vraťme se ještě na okamžik k historii Sokola a to právě 
konkrétně ve městě Veltrusy. Mohli byste nás s ní seznámit?
Sokol Veltrusy byl ustanoven v únoru 1896. První valná hroma-
da se sešla 1. 3. 1896, za starostu byl zvolen br. MUDr. Josef Brej-
cha a místostarostou se stal br. Šmelhaus, náčelníkem byl zvolen 
br. Roman Reicher ze Zlosyně. Cvičit se začalo v dubnu 1896  
v hostinci U Havlíků. V dubnu 1896 přijala jednotu Sokola Vel-
trusy župa Podřipská. Samotná budova sokolovny byla postave-
na v roce 1937. V roce 1938 byl rozvinut Sokolský prapor jednoty 
a k jeho žerdi byly připnuty stuhy s hesly „Pravda vítězí“ a „Zpát-
ky ni krok“. Prapor včetně stuh je uschován v archivu Sokola.
Je mi líto, ale o dění v Sokole a sokolovně mezi lety 1938 a 1989 
se mi nepodařilo sehnat věrohodné informace. Pokud někdo má 

vědomosti o dění z této doby a chce se s námi na stránkách Veltrus-
kých listů o ně podělit, může napsat na adresu: listy@veltrusy.cz. 
V některém z příštích čísel se této tematice můžeme dále věnovat.
Jak tomu bylo po roce 1989?
Ke znovuobnovení TJ Sokol došlo na ustavující valné hromadě 
14. 4. 1992 v Hasičském domě. 
Tato valná hromada schválila stanovy ČOS a bylo ustanove-
no předsednictvo: starosta – br. František Jursík, místostarosta  
– br. Václav Procházka, náčelnice – ses. Hana Mydlilová a další. 
Přihlásilo se 22 členů.
Od té doby se schází oddíl žen (cvičit začaly ženy pod vedením  
pí R. Morávkové) k pravidelnému cvičení každý týden, v součas-
né době každé pondělí a středu. 
Pod TJ Sokol Veltrusy spadají též oddíly tenisu, stolního tenisu 
a nohejbalu.

Podle kroniky ale není cvičení jedinou aktivitou oddílu žen…
Za léta od roku 1992 do dnešní doby jsme se několikrát zúčast-
nily zájezdu ČOS (Česká obec sokolská) do Oetzu v Tyrolských 
Alpách a dalších výletů a zájezdů. 
Kronika úžasně vedená paní Duškovou zachycuje např. výlety na 
Okoř, do Karlových Varů, na jižní Moravu za vínem, na výstavy 
do Prahy, do skanzenu v Přerovu nad Labem, do Lán a na zá-
jezdy do zahraničí – Řecka a Tunisu. Členky se též v průběhu let  
zúčastnily různých seminářů ČOS např. Jóga pro každého. Dále jsou  
v kronice dokumentovány oslavy životních výročí členek oddílu  
Sokol ženy, ke kterým se v přátelském duchu scházejí.

Po roce 1989 se uskutečnily už tři všesokolské slety, nacvičoval 
Sokol ve Veltrusích?
V roce 1994 se konal XII. všesokolský slet. Oddíl žen nacvičoval 
skladbu Karneval na hudbu B. Smetany Vltava a vystoupil přes 
oblastní slety až na pražském Strahově (12 žen). V čase konání 
dalších všesokolských sletů se ženy účastnily pro pokročilý věk 
již jako divačky.

Proč ve Veltrusech stojí vedle sebe Sokol i ASPV? Není to zrovna 
obvyklé. Obnáší to nějaké výhody nebo naopak nevýhody?
V roce 1992 byla nabídnuta spolupráce již existujícímu oddílu 
ASPV (Asociace sport pro všechny) pod vedením ing. Jarosla-
va Morávka. Ke sloučení Sokola a ASPV nedošlo, od té doby  
se Sokol stará o prostory, provoz a údržbu sokolovny a pronajímá 
ji oddílu ASPV, základní škole, organizaci Fit for you a v zimě 

Sokol Veltrusy – historie, současnost, budoucnost
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sport

žákům AFK Veltrusy. Nepodařilo se obnovit členskou základnu 
Sokola ve všech věkových kategoriích, „mladí“ jsou členy ASPV, 
která vyvíjí mnoho aktivit. Celkově je časově sokolovna vytíže-
na na 100%. (Pan Hlaváč se stal starostou Sokola Veltrusy před  
12 lety.)
Dotace z ČOS nestačí na pokrytí nákladů spojených s provozem 
a údržbou sokolovny – dotace jsou přidělovány „na hlavu“ čle-
na a členská základna Sokola Veltrusy není velká. Proto provoz  
sokolovny probíhá i za dlouhodobé podpory městského úřadu, 
za což jsme velmi vděční. Sokol účtuje nájemné všem celkům, 
které sokolovnu využívají. 

Sokolovna sehrála důležitou roli při povodních v roce 2002…
V době povodní byli v sokolovně ubytovaní vyplavení spolu-
občané a po potřebnou dobu též dobrovolníci, kteří pomáhali  
odstraňovat následky škod způsobených povodní. 

Má situace ohledně krachu a.s. Sazka (a vyhlášení konkurzu na 
ni), v níž byl jedním z akcionářů i Sokol, vliv na Sokol Veltrusy?
Akciová společnost Sazka dluží České obci sokolské mnoho  
peněz.

Co se děje v Sokole Veltrusy v dnešní době?
V budově sokolovny probíhá rekonstrukce „zázemí“ – opravují 
se šatny, sociální zařízení a buduje se nadstavba těchto prostor. 

Dotace zajistil ing. Jaroslav Morávek, chceme mu velmi poděko-
vat za práci o zkrášlení budovy a též děkujeme Městskému úřadu 
Veltrusy, zejména panu starostovi Havlínovi za podporu. 
V prostorách zasedací místnosti Sokola se pořádají též v době 
jejich konání po mnoho let volby do zastupitelských sborů všech 
stupňů.
Od počátku října se rozběhne pravidelné cvičení všech oddílů, 
rozpis cvičebních hodin bude uveden na nástěnce a též na webu 
ASPV. Rekonstrukce bude dokončena cca do poloviny prosince.  
Zatím jako šatna bude zasedací místnost Sokola a vchod do do-
končení rekonstrukce bude z Palackého ulice.

Můžete, prosím, pohovořit o plánech Sokola Veltrusy  
do budoucna?
Budeme se nadále starat o budovu sokolovny, o fungování celého 
areálu Sokola, k němuž patří i tenisové kurty. Na příští rok žádá 
ing. Morávek o dotaci na oplocení venkovního cvičiště, výhledo-
vě po dokončení oplocení je v plánu i rekonstrukce kurtů. Chce-
me udržet stoprocentní obsazenost sokolovny.
Chtěla bych poděkovat za rozhovor paní Duškové i panu Hlavá-
čovi, dozvěděla jsem se mnoho zajímavých informací, prohlédla 
si kroniku a sdílím s nimi radost nad aktivitou všech cvičenců 
ASPV i dalších oddílů, využívajících sokolovnu.

Helena Richterová

Poslední srpnovou sobotu se uskutečnil tradiční turnaj  
v malé kopané, pořádaný Městem Veltrusy a AFK Veltrusy. 
Tentokrát se utkalo rekordních 12 družstev a co je potěšu-
jící, že nejen veltruských. I počet místních týmů složený 
výhradně nebo převážně z „Veltrušáků“ však příjemně pře-
kvapil. Vedle zkušených účastníků jako je SPARTA, BO-
HEMIANS 1905, DALIBORKA, KORUNA se objevili no-
váčci CHLUPATÝ ŽÁROVKY, WEEDI a VELTRUSY 91.  
Přivítali jsme i „přespolní“ týmy. Z Nelahozevsi AR Lešany 
a Bílý Balet (IVAR), dále PP Blafl Ravers (sklad ovoce), FC 
M-TECH Pardubice a zahraniční hosty z naší spřátelené 
obce Jahodná ze Slovenska. Hrálo se ve třech skupinách. 
Druzí si zahráli o účast ve finálové čtveřici. Celkem bylo 
odehráno 24 utkání. Přestože nepískali profesionální roz-
hodčí, hrálo se v duchu fair play.

A jak to dopadlo? Čtvrté skončilo nejmladší mužstvo  
Veltrusy 91, které bohužel odstoupilo z boje o medaile  

po neplánovaném odchodu jednoho z hráčů. I tak jim pa-
tří velký obdiv, neboť vše odehráli bez jediného střídání.  
Na 3. místě skončili chlapci z Pardubic. Těsně před začát-
kem finálového utkání mezi Jahodnou a domácími Weedi 
se spustil prudký liják. Přesto oba týmy nastoupily s vel-
kým odhodláním a sehrály velmi vyrovnaný zápas. Po re-
míze následoval penaltový rozstřel. V něm rozhodla možná  
lišácká zkušenost střelců Jahodné, možná trochu fotbalo-
vého štěstíčka. Hráči Weedi převzali pohár za 2. místo a ten 
vítězný si odvezli fotbalisté z Jahodné. Přestože věkový prů-
měr tohoto mužstva je nejvyšší, jejich nasazení a sehranost 
je obdivuhodná. Radost vítězů umocnila svou přítomností 
starostka Jahodné paní Jarmila Csiba, která kromě svých 
starostovských povinností stihla své sportovce vydatně po-
vzbuzovat. Poděkování patří všem zúčastněným týmům  
i návštěvníkům za vytvoření skvělé divácké kulisy.    

Tomáš Čapek

Rekordní malá kopaná
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ASPV Veltrusy 
zve všechny zájemce o pohyb a sport  
na své pravidelné cvičební hodiny. Ve 
školním roce 2011/2012 si můžete vybrat  
z této široké nabídky:
Pro děti: rodiče a děti (úterý 16–17, 
pátek 9:30–10:30); předškoláci (úterý 
17–18); mladší školáci (úterý 18–19); 

hry pro děti z 5.–9. třídy (čtvrtek 17–18); nácvik hromad-
né skladby MEZI HVĚZDAMI (čtvrtek 18–19); florbal pro 
mladší (středa 18–19, pátek 17–18) a starší školáky (stře-
da 19–20, pátek 18–19) a brenbal, který během podzimu  
probíhá na hřišti AFK Veltrusy.
Pro dospělé: kondiční kulturistika, ZUMBA, kondič-
ní gymbally, kondiční trénink, badminton, volejbal, hry  
a florbal.
Všechna cvičení začínají v týdnu od 12. 9. 2011, hodiny 
kondiční kulturistiky a cvičení na gymballech začínají  
od října.
Kompletní rozvrh naleznete na stránkách: 
www.aspv.velrusy.cz
Vzhledem k probíhající rekonstrukci zázemí sokolovny 
bude dočasně používán vchod z Palackého ulice.

Milí sportovní nadšenci,
ráda bych vás pozvala na pravidelné hodinové cvičení 

Zumba fitness, které bude probíhat každé pondělí od 
20:00 hodin a čtvrtek od 19:00 hodin. 

Jedná se o cvičení založené na latinskoamerických 
rytmech, které vám pomůže odbourat stres 
a dokáže vás nabít novou pozitivní energií 

– A TO STOJÍ ZA VYZKOUŠENÍ. J
Každý sudý čtvrtek bude na Zumba fitness 

navazovat od 20:00 hodin cca 45 minutový kondiční tré-
nink, zaměřený na odbourání tukové a posílení svalové 

hmoty. Ráda se s vámi podělím o svůj elán a energii 
a těším se na shledání právě s vámi.

Lenka Š.
 

KONDIČNÍ CVIČENÍ NA GYMBALLECH
je aerobní cvičení pro všechny 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. 

Příjemně zrelaxujete před každodenním stresem. Nácvik 
správného dýchání a držení těla, cvičení s balančními 

míčky „overbally“ zapojí každičký sval v těle.
KDY: středa od 20:00 do 21:30 hod
KONDIČNÍ KULTURISTIKA 

– Kruhový trénink
je posilovací cvičení na stanovištích s použitím různých 
náčiní např. činky, švihadla, gymbally, overbally…se zá-
věrečným strečinkem – posílí a vytvaruje jednotlivé sva-

lové partie, zpevní celou postavu, zlepší a zvýší celkovou 
fyzickou zdatnost a obratnost.

KDY: pondělí od 18:30 do 20:00 hodin
Těším se na vás od října

Jana Čapková

MERO Petanque cup VI.
Již pošesté zve ASPV Veltrusy 
amatérskou veřejnost na ote-
vřený turnaj v petanque. Sou-
boj dvojic v házení stříbrnými 
koulemi proběhne tradičně v 
malebných prostorách před veltruským zámkem 
a to v sobotu 8. 10. 2011. Přátelská atmosféra a dobré  
občerstvení jsou zárukou příjemně stráveného dne.

MEZI HVĚZDAMI
- to je název nové hromadné skladby ČASPV, kterou před-
vedou cvičenci z celé republiky na XV. všesokolském sletu 
2012 v Praze. Skladba pro žactvo volně navazuje na pře-
dešlé „Na vzduchu“ a „Pod vodou“ a pochází ze stejné  
autorské dílny Jaroslava Sauera a spol. Obě výše jmenované 
skladby jsme s dětmi z veltruské ASPV nacvičovali a ani 
tentokrát nechceme zůstat pozadu.
Zveme tak všechny kluky a holky od 1. do 9. třídy,  
aby to přišli zkusit s námi. Cvičit se bude se zcela novým 
netradičním náčiním “KULÓN“ – nejprve půlměsíc, 
pak polokoule a nakonec koule o průměru 140 cm.
Nácvik hromadné skladby MEZI HVĚZDAMI bude pro-
bíhat každý čtvrtek od 22. 9. 2011 mezi 18. – 19. hodinou  
s cvičitelkou Bárou Čapkovou.

KOCOURKÁČ 2011
Milá maminko a tatínku,

tak letos jsme na táboře proměnili na rytíře slavného krále Artuše. Už jsme si dokonce 

vyrobili svoje meče a štíty, abychom se mohli účastnit všech bitev a dobrodružství. Ještě 

štěstí, že nám občas při těch cestách pomáhá kouzelník Merlin, jinak nevím, jak by to  

s námi dopadlo. Pokud zrovna nejsme na nějaké dobrodružné výpravě (jako jsme třeba 

museli zachraňovat unesenou královnu nebo hledat v noci uloupené šperky nebo jsme dokonce 

museli dobývat hrad vlastnoručně vyrobeným samostřílem), tak se ve volných chvílích snažíme 

skládat zkoušky, abychom už konečně povýšili z panošů na rytíře a mohli tak zasednou 

společně s Artušem  

a jeho věrnými u toho 

slavného a bájného 

Kulatého stolu. Jinak 

si tady na Camelotu 

užíváme taky spoustu 

legrace. Král Artuš ka-

ždé dopoledne vyhlašu-

je turnaje v královských soubojích, při kterých jedna družina rytířů vyzve jinou na nějaký 

souboj (oblíbenými jsou třeba klání na koních, souboj s obry, královská hra v kostky nebo 

souboj s lanem). Ještě nás na konci čeká náročná cesta za Svatým grálem, tak uvidíme,  

jak to všechno dopadne a která rytířská družina bude nakonec nejúspěšnější. 

Pozdravy z krásného lesa plného hub posílá váš ...

Více informací o chystaných i proběhlých akcí ASPV  
Veltrusy, stejně tak přihlášky a propozice jednotlivých sou-
těží a závodů najdete na: aspv.veltrusy.cz.

Martina Voláková
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Nová sezona 
začala 19. 9. 2011
Díky pochopení vítěze výběro-
vého řízení a také díky rozhod-
nutí zastupitelů zachovat příz-
nivé nájemní podmínky bude 
Rodinné centrum Havránek 
moci setrvat v Palackého ulici  
č. 117 ještě jeden další rok. 

Máme radost, že tu pro vás budeme i nadále, a věříme,  
že si vyberete z našich pravidelných programů nebo příle-
žitostných akcí! 
V programu oproti loňsku přibyly hudební kurzy Yama-
ha class, které vede Michaela Eremiášová. Předpokládáme,  
že až děti povyrostou, otevřeme i kurz Rytmické krůčky (od 
4 let), případně výuku na nástroje pro předškoláky a malé 
školáčky. Přástky, které se dosud konaly nahodile, našly své 
pevné místo v rozvrhu. Nově nabízíme také večerní jógu, 
vhodnou i pro začátečníky (začátečnice) – tato varianta  
je uzpůsobena pro nás, neohebné Evropany. Cvičitelka 
Marta Matějovská má 12 let praxe a 1. trenérskou třídu  
a můžete ji znát i z kralupského Sokola. A konečně cvi-
čení s miminky se koná od této sezony každý týden,  
a tak se budeme setkávat trochu intenzivněji. 
Všechny upozorňujeme, že je třeba se na začátku sezony 
přihlásit e-mailem (katka@dolnipovltavi.cz) nebo telefo-
nicky (603 969 787).  Oproti loňsku zvyšujeme už neudr-
žitelné vstupné: jednorázové na 50 Kč, permanentka na 10 
lekcí vyjde na 350 Kč a platí do konce sezony (31. května). 
Jazykové kurzy, jóga a školička Yamaha mají samozřejmě 
vlastní ceník. 

A ještě jedno upozornění: Nově se do Havránka vstupuje 
vraty přes dětské hřiště.
Dále Vám nabízíme prostor pro případnou volnou her-
nu nebo jinou aktivitu s dětmi, v případě zájmu se ozvěte 
na e-mail Havránka. Podrobnosti o programu najdete na 
stránkách http://havranek.dolnipovltavi.cz a také na 
Facebooku: http://www.facebook.com/RCHavranek

ROZVRH:
pondělí
 9:00 – 10:00 Cvičení s miminky (Iva, Katka)
15:30 – 17:00 Výtvarka (Bára, Jana)
20:00 – 21:30 Jóga (Marta Matějovská)
úterý
dopoledne – hudební kurzy Yamaha class s Míšou Ere-
miášovou
 9:00 Robátka
10:00 První krůčky
středa
 15:30 – 16:15 Angličtina pro prvňáčky Hanka)
 19:00 – každá druhá středa v měsíci Přástky (Jana)

čtvrtek
  9:00 – 10:00 Barevné dopoledne – 1. skupina – 1-2 roky             
(Katka)
 10:30 – 11:30 Barevné dopoledne – 2. skupina – 2-3 roky
 20:00 – 21:30 Francouzština pro mírně pokročilé (Katka)

Po hektických prázdninách hektické září…
O prázdninách bylo sice centrum uzavřeno, ale potkat jsme 
se společně mohli na dvou cyklovýletech, na keramických 
přástkách i jako spoluúčinkující na akcích jiných organi-
zací. Patřil k nim Miřejovický půlmaraton, zámecké Do-
žínky hraběte Chotka i Veltruský Corvus. Letní maraton 
akcí zakončil Havránkův recesistický cyklozávod Žabinco-
vý prolog (psali o něm i v Mělnickém deníku) a Podzim  
na zámku, kam jsme také zajeli se soutěžemi a trampolí-
nou. Fotek i videí z akcí je samozřejmě velká kupa a odkazy 
na ně najdete v článku na našich stránkách.
10. září jsme mohli konečně vydechnout a vzápětí se vrh-
nout do víru nové sezony. Podruhé v historii Havránka  
se konají semináře pro rodiče o výchově a vztazích Respek-
tovat a být respektován, tentokrát i se službou hlídání dětí. 
Na podzim se můžete těšit na další vycházku po parku 
(tentokrát už snad budou hlavní aktéři fit a vyjde to) s vý-
kladem pro dospělé i aktivitami pro děti. V den s pěkným 
datem 11/11/2011 se opět odehraje Martinský lampionový 
průvod, nenechte si ho ujít!
Před Vánoci samozřejmě očekávejte výtvarné dílničky  
na výrobu dárků – už teď mají ale dámy z „Přástek“ vymy-
šleno jedno vánoční překvapení.
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V minulém čísle VL byl představen „brouk s prioritní 
ochranou“ – silně ohrožený páchník hnědý (Osmoderma 
barnabita) a bylo předesláno, že bude představen také ro-
háč obecný (Lucanus cervus). Mnozí čtenáři si vybaví jeho 
specifickou siluetu či bzučivý let nad vlastní zahradou, kam 
často tento obří brouk za letních večerů zalétává z nedale-
kých parkových porostů.

Roháč obecný je nej-
známější představitel 
brouků z čeledi ro-
háčovitých a největší 
brouk Evropy – stře-
doevropský poddruh 
dosahuje velikosti 35–
45 mm (samice) a 35–
92 mm (samci). Obě 

pohlaví jsou černohnědě zbarvena. Sameček má mohutné, 
parohovitě prodloužené horní čelisti, které používá pouze 
jako zbraně při zápasech s jinými samci 
o samičku. Samička je celkově mnohem 
menší (jde o tzv. pohlavní dimorfismus), 
má nevýrazná kusadla, na rozdíl od samců 
dokáže však bolestivě kousnout.
Roháči jsou obyvatelé původních dubo-
vých lesů, žijí v dutinách starých stromů – 
nejčastěji dubů. S odstraňováním starých 
stromů a pařezů mizí i přirozené prostře-
dí a zdroj obživy tohoto brouka, a proto  
je tento druh ohrožený a vztahuje se na něj 
ochrana dle zákona 114/1992 Sb.
Pozoruhodný je životní vývoj roháče – 
poté, co samička naklade vajíčka do roz-
kládajícího se dřeva, vylíhnou se slepé 
larvy připomínající larvy chrousta (larvy 
roháče jsou však značně větší). Mají měkké, krémově zbar-
vené průsvitné tělo se šesti oranžově zabarvenýma noha-
ma a oranžovou hlavou, na které se vyjímají ostrá, hnědě 
zbarvená kusadla. Na svých nohách mají larvy kartáčky, 

které používají pro 
komunikaci (tzv. 
stridulaci) s ostat-
ními larvami stej-
ného druhu. Larva 
prochází několika 
fázemi vývoje a po 
4 až 6 letech se za-
kukluje. Stadium 
kukly (jde tedy o 
hmyz s promě-
nou dokonalou, 
podobně jako např. u motýlů či včel) trvá cca 3 měsíce  
a probíhá v půdě. V letních měsících se líhnou dospělci, kte-
ří žijí pouze několik měsíců a živí se rostlinnými šťávami. 
Mezi přirozené nepřátele těchto brouků patří např. straky, 
jezevci, lišky, ježci, kočky a hlavně datlové a další šplhavci.
Nejčetnější oblastí výskytu tohoto hmyzího rekordmana je 

jižní Morava, v rámci středočeského re-
gionu se roháč pravděpodobně nejvíce 
vyskytuje v Jabkenické oboře na Mla-
doboleslavsku. Autoři plánu péče o na-
vrhovanou přírodní památku Veltrusy  
ve studii uvádějí, že se v současnosti 
místní populace roháče „nejeví jako 
početná“ a zmiňují, že limitujícím fak-
torem není nedostatek starých dubů, 
ale spíše jejich nedostatečná osluněnost 
a zřejmě i mělký kořenový systém zdej-
ších stromů. Věřme, že i v příštích le-
tech bude možné tyto majestátní brou-
ky nezřídka pozorovat v našem blízkém 
okolí. 
Použité zdroje: http://cs.wikipedia.

org/wiki/Roháč_obecný, http://www.naturephoto.cz/pri-
roda/170-rohac-obecny-nejvetsi-brouk.html.Plán péče o 
přírodní památku Veltrusy (2011–2020) 

Filip Volák

příroda kolem nás

Uzávěrka Veltruských listů zastihla projekt čtrnáct dní 
poté, co došlo k podpisu smlouvy mezi Národním pa-
mátkovým ústavem a firmou Pegisan s.r.o., zhotovitelem, 
který zvítězil ve veřejné zakázce na realizaci oprav těch-
to objektů: "konírna v čestném dvoře", "oranžerie", "dům 
lesního"(dům vedle brány vpravo při pohledu do parku), 
"dům lékaře"(dům nalevo od brány) a "schodiště hlavní bu-
dovy". V současné době může návštěvník parku pozorovat,  
že na těchto objektech začíná pracovní ruch. Dokončení 
oprav bude v příštím roce. Dle schváleného harmonogra-
mu bude nejdříve zprovozněno hlavní schodiště a nejvíce 
práce čeká zhotovitele na domech u brány a na konírně.

Do konce tohoto roku očekáváme dokončení rekultivace 
prostor na severu areálu – plocha za sušárnou, na přelomu 
tohoto a příštího měsíce bude částečně rozkopán čestný 
dvůr, aby byla dokončena dešťová kanalizace a konečně,  
s malým zpožděním, které způsobil zhotovitel diskuzí nad 
objektivností projektu, přesněji nad objemem vytěženého 
sedimentu, bude zahájeno dokončení prohloubení Mlýn-
ského potoka s vybudováním přístavišť pro údržbu kanálu. 
Výhledově bude vodní plocha sloužit pro potřeby edukač-
ního centra za účelem pozorování přírody, pro odběr pří-
rodních vzorků, ale i jako jedna z dopravních možností.
V rámci legislativně administrativních postupů se projek-

Schola naturalis - revitalizace zámku Veltrusy 
a centrum Evropské úmluvy o krajině

Vzácní brouci zámeckého parku (2. díl) – roháč obecný

Staré duby veltruského parku jsou ideálním 
prostředím pro vývin roháče obecného

Zdroj k životnímu cyklu roháče:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Reitter_

lucanus_cervus_cycle.png
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ze zámeckého parku

Oranžerie před rekonstrukcí Konírna před rekonstrukcí

tovému týmu podařilo "přesvědčit" úřady, aby se sedi-
menty těžené v Mlýnském potoce nevyvážely na skládku,  
ale aby bylo možné je opětovně v areálu použít. Před dvě-
ma dny bylo vydáno rozhodnutí, že sedimenty, v souladu 
s příslušnou vyhláškou, budou shromažďovány, následně 
rozhrnuty a nakonec zaorány v místě rekultivace. Od to-
hoto kroku si slibujeme zejména zlepšení půdy na rekul-
tivované ploše. Rád bych ještě zopakoval – buďte prosím 
opatrní, až se budete pohybovat v místech, která jsou před-

mětem rekonstrukcí!
Na závěr dnešního příspěvku zvu všechny zájemce o pro-
jekt Schola naturalis na 1. 10. 2011 v 15:00 k soše Svatého 
Jana Nepomuckého. Následně bude provedena prohlídka 
probíhajících staveb, kterou jsme byli z důvodu zranění 
kastelána nuceni při setkání 1. května odložit.

Jaroslav Morávek
koordinátor projektu Schola naturalis 

Letošní Corvus i Podzim na zámku se opět vydařil ...
Informace, fotografie a akce státního zámku Veltrusy najdete na www.zamek-veltrusy.cz
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křížovky a kvízy

nápověda: YMA, TORA, MAB, RAČ, YEM, DONI, ADY, 
DEG, TOLA, AAK, INIE, KATO, IRIAN, IOMI, KOE, PROTOL, 
ROSSO, TATI, KAID, ABU, AON, SID

Vědomostní kvíz
Dokážete odpovědět správně na následující otázky? Pokud 
ano a pokud máte zájem o získání výhry, zašlete nám své 
odpovědi emailem na adresu listy@veltrusy.cz, nebo je na-
pište na papír a doručte v obálce s označením Listy-Kvíz  
na adresu městského úřadu do konce října 2011. K odpově-

dím prosím připište svou 
adresu, pokud máte zájem 
o výhru. Z těch správných 
vylosujeme v redakci vý-
herce předplatného, které-
mu pro rok 2012 Veltruské 
listy budeme doručovat 
přímo domů do schránky. 
Jména autorů všech do-
šlých správných odpovědí 
zveřejníme v příštím vy-
dání.

1/ Kolik obyvatel měly Veltrusy k 31.12.2009 ?
2/ V jaké nadmořské výšce je budova městského úřa-
du, jaká je jeho zeměpisná šířka a délka?
3/ Jak se jmenuje bůh, jehož socha je na obrázku? 
Jak se této soše z veltruského parku  přezdívá? 
viz obr. quiz.JPG
4/ Jak se nazývá česky živočich Osmoderma eremita 
a v jaké nejbližší lokalitě žije?
5/ Jaká je rozloha zámeckého parku v hektarech?
6/ Co je to a kde je v parku Grotta? 
7/ Jak jsou staré tři mohutné duby u zámku?
8/ Kdy byl na zámku uspořádán Rudolfem Chotkem 
"Velký trh tovarů království českého"?
9/ Kterým architektem byl postaven veltruský zámek 
pro Václava Antonína Chotka?
10/ Od kterého roku byly Veltrusy městysem 
a od kdy jsou městem?

Luštěte o celoroční předplatné Veltruských listů na rok 2012
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hrající všichni okresní přebory, vstoupili do nového sou-
těžního ročníku 2011–12 hned s několika novinkami. 
Především to je změna realizačních týmů u obou mužstev 
dospělých. Zkušený trenér J. Košťál vede A tým a na místo 
vedoucího týmu se posunul Fr. Nápravník. Srpnová pří-
prava A týmu na sezonu vyžadovala od některých hráčů 
změnit svůj přístup k fotbalu a postupně si zvyknout na 
náročný přístup J. Košťála. S postupem času je možné vy-
pozorovat, že si hráči důslednost a systematičnost v přípra-
vě osvojují.
Od A týmu se v této sezoně očekává, že bude atakovat nej-
vyšší příčky v okresním přeboru. Složení mužstev soupeřů 
ale ukazuje, že to nebude snadný úkol.
B tým mužů vstupuje do soutěže se zcela novou filosofií. 
Nový vedoucí Roman Nápravník bude usilovat o návrat  
k původnímu charakteru veltruské rezervy. To zname-
ná více místních hráčů, více mladých hráčů a poté teprve  
lavička náhradníků z A týmu. Hlavní ambicí B týmu je vy-
tvoření dobré „party“ hráčů a poskytnutí nedělní zábavy 
pro milovníky kopané z Veltrus.
Zásadní změnou je výměna hráčského kádru a odchod 
hráčů bydlících v Kralupech, kteří prosazovali zcela jinou 
koncepci vedení B týmu.
Nové vedení má také dorost AFK. Zkušený M. Smetana 
nebude mít lehkou práci s organizačním zabezpečením 
soutěže dorostu. Zájem dorostenců o fotbal je patrný. 
Mnozí se nevyhýbají ani společným tréninkům s A týmem 
dospělých pod vedením J. Košťála.
Výbor AFK je přesvědčen, že zdravý přístup dorostenců  
k fotbalu bude pokračovat tak jako v minulé sezoně.
Podporu dorostenců očekáváme od rodičů i fanoušků, 
zvlášť při utkáních i při zajišťování dopravy mimo Veltru-
sy. Vyzýváme tímto rodiče i fanoušky k zajištění dopravy 
do Mšena, Vysoké, Řepína, Kostelce. Stačilo by, kdyby jen 
jednou za sezonu pomohl každý rodič, respektive rodina.

Také mladší žáci začali úspěšně pod vedením trenéra  
Aleše Votruby a s novým vedoucím Kamilem Klicmanem 
po srpnové přípravě svoji soutěž. Zatím neprohráli (více 
na http://afkveltrusypripravka.webnode.cz/) a cílem 
mužstva je postup do jarních bojů PLAY OFF o přebor-
níka okresu. Postupují 4 mužstva ze dvou skupin. Velkým 
úspěchem hráčů Dana Veselého, Lukáše Buchy a Lukáše 
Votruby je střídavý start v krajském přeboru za mužstvo 
FK Neratovice, které patří k nejlepším mužstvům nejenom 
na krajské úrovni. Jedním z cílů je zabudovat do mužstva 
hráče, kteří přišli ze starší přípravky, a uspět v Zimní lize 
ml. žáků, která se bude hrát na „umělce“ v Neratovicích 
za účasti kvalitních mužstev nejenom z okresu Mělník. 
Musím též zmínit velmi dobrou spolupráci mezi vedením 
klubu AFK a rodiči. 
Hráči mladší přípravky pod vedením manželů Pettinge-
rových ve spolupráci s trenéry Milanem Kroupou a Mi-
chalem Štibingerem vstoupili po prázdninách do nové se-
zony jako starší přípravka a všichni doufáme, že tak jako  
v té loňské se budou mezi zkušenými týmy držet ve středu 
tabulky. Zatím bojují a podpora jejich rodičů je příkladná 
a záviděníhodná.
Dvakrát týdně můžete na našem hřišti vidět prohánět  
se nejmenší děti z MŠ a prvních tříd ZŠ, které bratři Pecho-
vé učí, jak zacházet s fotbalovým míčem a v rámci kolekti-
vu spolupracovat. Tím je připravují ke vstupu do příštího 
soutěžního ročníku. Tyto naše naděje ale potřebují ještě 
stále při trénincích úzkou spolupráci s rodiči.
Mnozí návštěvníci našeho fotbalového areálu oceňují při-
pravenost a úpravu hracích ploch, ale i poskytovaných slu-
žeb v naší klubovně. Velmi dobrou práci při přípravě hřiště 
odvádí Vasil Lyubka a dobrou míru piva či párek v rohlíku 
s úsměvem nabízí Romana Seidlová.

Jana Morávková-Pettinger

Fotbalisté AFK Veltrusy,
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ZÁPASY – AFK VELTRUSY – sezóna 2011-2012 - PODZIM

ČEZ - Okresní přebor starší přípravky  skupina B
SO - 3.9.,10:00 AFK Veltrusy - Sokol Dolní Beřkovice
ST - 7.9.,17:00 AFK Veltrusy - Dynamo Nelahozeves
NE     - 11.9., 10:00 FC Mělník A - AFK Veltrusy
ST - 14.9.,17:00 Eletis Lužec - AFK Veltrusy
SO - 17.9.,10:00 Dynamo Nelahozeves - AFK Veltrusy
ST - 21.9.,17:00 AFK Veltrusy - Junior Kralupy
SO - 24.9.,10:00 AFK Veltrusy - Eletis Lužec
ČT - 29.9.,17:00 Neratovice/Byškovice B - AFK Veltrusy
SO - 1.10.,10:30 Junior Kralupy - AFK Veltrusy
ST - 5.10.,16:30 AFK Veltrusy - FC Lobkovice
SO - 8.10.,10:00 AFK Veltrusy - Neratovice/Byškovice B
NE - 16.10.,13:30 FC Lobkovice - AFK Veltrusy
NE - 23.10.,10:00 Sokol Dolní Beřkovice - AFK Veltrusy
SO - 29.10.,10:00 AFK Veltrusy - FC Mělník A

Poznámka: FK Neratovice/Byškovice B = hřiště Neratovice
 Junior Kralupy = hřiště Čechie kralupy

ČEZ - Okresní přebor mladších žáků skupina B
SO - 3.9.,14:30 AFK Veltrusy - Junior Kralupy
ČT - 8.9.,17:00 AFK Veltrusy - Vltavan Chvatěruby
SO - 10.9.,15:00 Sokol Ledčice - AFK Veltrusy
ČT - 15.9.,17:00 AFK Hořín - AFK Veltrusy
NE - 18.9.,14:30 Vltavan Chvatěruby - AFK Veltrusy
ČT - 22.9.,17:00 AFK Veltrusy - Neratovice/Byškovice 
SO - 24.9.,14:00 AFK Veltrusy - AFK Hořín
ČT - 29.9.,17:00 SK Postřižín - AFK Veltrusy
NE - 2.10.,10:00 Neratovice/Byškovice - AFK Veltrusy
ČT - 6.10.,16:30 AFK Veltrusy - FC Mělník
SO - 12.10.,13:30 AFK Veltrusy - SK Postřižín
h l á š e n k a FC Mělník - AFK Veltrusy
NE - 23.10,13:00 Junior Kralupy - AFK Veltrusy
SO - 29.10.,12:00 AFK Veltrusy - Sokol Ledčice

Poznámka: FK Neratovice/Byškovice B = hřiště Neratovice
 Junior Kralupy = hřiště FK Kralupy 1901 „V Olších“
 Sokol Ledčice   = hřiště Nová Ves 

Okresní přebor dorostu
 AFK  Veltrusy - ***  volno  ***

SO - 10.9.-10:00 PTZ Nelahozeves - AFK  Veltrusy
NE - 18.9.-10:00 Eletis Lužec - AFK  Veltrusy
NE - 25.9.-10:00 AFK  Veltrusy - Sokol Obříství
ST - 28.9.-10:00 Vltavan Chvatěruby - AFK  Veltrusy
NE - 2.10.-10:00 FK Vysoká - AFK  Veltrusy
NE - 9.10.-10:00 AFK  Veltrusy - FC Merkuria Lobkovice
SO - 15.10.-10:00 TJ Řepín - AFK  Veltrusy
NE - 23.10.-10:00 AFK  Veltrusy - Sokol Dolany
NE - 30.10.-10:00 AFK Vraňany - AFK  Veltrusy
NE - 6.11.-10:00 AFK  Veltrusy - SK Labský Kostelec
NE - 13.11.-10:00 SK Mšeno - AFK  Veltrusy
NE - 20.11.-10:00 AFK  Veltrusy - ***  volno  ***

B tým - IV. třída mužů – sk. B
NE - 28.8.-17:00 ***  volno  *** - AFK Veltrusy B
NE - 4.9.-17:00 AFK Veltrusy B - Vltavan Chvatěruby B
NE - 11.9.-17:00 AFK Vojkovice B - AFK Veltrusy B
SO - 17.9.-16:30 Eletis Lužec B - AFK Veltrusy B
NE - 25.9.-16:30 AFK Veltrusy B - Sokol Dřínov
NE - 2.10.-16:00 Čechie Kralupy B - AFK Veltrusy B
NE - 9.10.-16:00 AFK Veltrusy B - Sokol Dolany B
SO - 15.10.-15:30 SK Úžice - AFK Veltrusy B
NE - 23.10.-15:30 AFK Veltrusy B - TJ Kly B
NE - 30.10.-14:30 Sokol Hostín - AFK Veltrusy B
NE - 6.11.-14:00 AFK Veltrusy B - Sokol Spomyšl

A tým - Atletico okresní přebor
SO - 27.8.-17:00 Sokol Dolní Beřkovice - AFK Veltrusy
SO - 3.9.-17:00 AFK Veltrusy - FK Kralupy 1901
SO - 10.9.-17:00 PTZ Nelahozeves - AFK Veltrusy
SO - 17.9.-16:30 Sokol Cítov - AFK Veltrusy
SO - 24.9.-16:30 AFK Veltrusy - Sokol Nová Ves
SO - 1.10.-16:00 Sokol Tišice - AFK Veltrusy
SO - 8.10.-16:00 AFK Veltrusy - FC Merkuria Lobkovice
NE - 16.10.-15:30 FK Nerat./Byškovice B - AFK Veltrusy
SO - 22.10.-15:30 AFK Veltrusy - Dynamo Nelahozeves 
NE - 30.10.-14:30 Sokol Libiš B - AFK Veltrusy
SO - 5.11.-14:00 AFK Veltrusy - Slavia Velký Borek 
NE - 13.11.-14:00 FK Pšovka B - AFK Veltrusy
SO - 19.11.-13:30 AFK Veltrusy - SK Mšeno

POZNÁMKA:  FK Neratovice/Byškovice B =   hř. Byškovice

Tabulka okresního přeboru mladších žáků
Tým Z V R P Skóre B +/-

1.   FK Neratovice 
- Byškovice 7 6 1 0 86:10 19 10

2. FK Junior 
Kralupy n.Vltavou 7 6 0 1 72:11 18 6

3.   Veltrusy 7 6 0 1 56:15 18 6

4.   FC Mělník 7 4 0 3 72:16 12 3

5. Vltavan Chvatěruby 7 2 0 5 31:44 6 -3

6. AFK Hořín 6 1 1 4 38:18 4 -2

7. SK Postřižín 5 0 0 5 1:101 0 -9

8. Sokol Ledčice 6 0 0 6 2:143 0 -12
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VELTRUSY – Praha PRAHA – Veltrusy
5,20*  5,52*  6,22*  6,52*  7,22*  7,52*  8,31  
9,31  9,43D  10,31  11,31  12,38D  13,41  
13,53D  14,04  14,25K  14,53D  15,23  15,36  
16,36  17,36  17,55  18,03D  18,50K  19,36  
23,35  
mimo pracovní dny: (jako 370 a z Od.Vody 
pokračuje jako 373)
6,40  11,50  15,50  19,50

5,10  5,40K  6,25D  7,15  8,30  9,00D  9,30  
10,30K  11,30  11,45  12,10D  12,30K  13,30  
14,10*  14,55*  15,55*  16,30  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)
8,40  11,10  17,10  23,10

VELTRUSY – Kralupy KRALUPY – Veltrusy
5,20  5,25  5,30  5,48  5,52  6,25  7,19  7,20  
7,23  7,24  7,30  7,32 7,53  9,07  9,29  10,02  
10,07  10,35  12,09  12,35  13,07  13,35  13,47  
13,49  14,09  14,10  14,22  14,25  14,40  15,20  
15,30  15,32  15,34  16,25  16,45  17,07  17,09  
17,37  17,47  18,17  18,20  18,50  19,22  19,52  
20,36  21,42  22,58
mimo pracovní dny: 
5,45  7,27  9,26  11,32  11,56  15,27  17,20  
17,56  18,18  19,37  23,56
Kurzívou (šikmo) = spoje s jiným tarifem než 
PID (platí i cestující 70+)
*hvězdička = spoj míjí obec Od. Voda
K= přestup Kralupy-Lobeček, D= přes Dřínov 

5,40  5,55  6,10  6,15  6,20  6,30  6,40  6,40  
6,45  7,10  7,40  8,20  8,30  9,20  9,33  10,25  
11,20  12,00  12,28  12,55  13,30  13,40  13,55  
14,00  14,10  14,35  14,40  14,43  15,25  15,40  
15,55  16,25  16,55  17,15  17,25  17,53  18,25  
18,55  19,25  19,55  20,25  22,25  23,25

mimo pracovní dny: 
6,00  6,30  9,25  11,40  12,25  13,00  13,20 
15,40  16,25  17,25  19,40  20,25

Podtržený spoj = z nádraží Holešovice (linka 
Roudnice, Litoměřice)
Platnost od 1. září 2011 

POMOCNÍČEK  PŘÍJEMNÉHO  CESTOVÁNÍ

Řádková soukromá inzerce 
Pro veltruské občany je bezplatná. Své inzeráty posílejte na adresu redakce.

Placená inzerce
Nabízíme také možnost placené inzerce ve Veltruských listech. Cena za barevný inzerát je 1.000,- Kč za celou stránku A4, 
500,- Kč za ½ strany , 250,- Kč za ¼ strany. Černobílá inzerce je za 800,- Kč resp. 400,- resp 200,-. Vytvoříme i grafický 
návrh vaší reklamy dle zadaných podkladů (textů, loga a pod.) za cenu 200,- Kč/kus.

Připravujeme
Chceme vytvářet zpravodaj, který nebude pouze informovat občany o dění  v obci a na radnici, ale chtě-
li bychom poskytnout prostor pro diskuzi, zveřejňovat různé názory, klidně i kritické. Máme proto v plá-
nu do dalšího čísla zařadit anketu, ze které by mohly vzejít třeba zajímavé podněty pro vedení obce. Nelekně-
te se prosím, až vás někdo zastaví na ulici s diktafonem a bude se ptát,  co se vám u nás v obci líbí, či naopak  
co byste chtěli zlepšit, bude to nejspíš někdo z naší redakce.

JK

Občanská inzerce (nekomerční 
nabídky typu „daruji, prodám, 
vyměním…“)

➢ Levně prodám zbylý materi-
ál ze stavby. 22 kusů U-profil 
Ytong U250 za 90 Kč/kus (PC 
okolo 180 Kč). Dále 12 tvárnic 
Ytong 250 PDK za 60 Kč/kus 
(PC cca 100 Kč). Přivezu. Petr 
Procházka, 731 135 129.
➢ Daruji staré, neděravé oka-
py. Dále prodám levně zbytek 
stavebního materiálu – Poro-
therm 36 x 24 cm (necelá paleta)  
a střešní krovy (600 cm x 14 cm 
x 12 cm; 400 cm x 16 cm x 10 
cm aj.). Koupím plochý pískovec 
(na skalku). volakf@seznam.cz

Léto ještě neskončilo, ale právě nyní je potřeba myslet na krásu jarní zahrady plnou tuli-
pánů a podobných okrasných cibulovin. Je nejvyšší čas naplánovat výsadbu své zahrady 
pro nadcházející jaro.
V srpnu vysazujeme bledule, sněženky, kandíky, řebčíky a ladoňky. V první polovině říj-
na bychom měli vysazovat narcisy, krokusy, modřence. Tulipány a hyacinty vysazujeme 
koncem října. Cibule se vysazují do hloubky asi dvaapůlkrát větší než je jejich výška, půda 
má být prokypřená, aby kořeny mohly dobře prorůstat. Cibule a hlízy musí být vysaze-
ny kořenovou bází dolů, nikoliv obráceně. Nesmíme zapomenout na zálivku po výsadbě. Cibulky lze taktéž vysazovat  
do speciálních košíků, které je chrání proti myším a hrabošům. Před mrazem a vysycháním můžeme chránit cibule při-
krývkou ze substrátu, který na záhoně ponecháme. K moření cibulovin můžete použít přípravek Merpan 80 WG.
Cibulovité květiny sázejte vždy ve skupinkách, vynikne tak jejich krása. Úspěšné pěstování je podmíněno nákupem 
kvalitních a zdravých cibulí a hlíz. Spolehlivější je nákup v zahradnických centrech od solidních dodavatelů. Navštivte  
je právě v tuto dobu, dokud Vám nabízejí největší výběr podzimních cibulovin včetně novinek. 
Rozkvetlá jarní zahrada plná tulipánů, narcisů či hyacintů je nejlepším lékem na duši po dlouhé zimě. 

Podzim – dobrý start pro jarní květiny  

inzerce
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INTERIÉRY LUBOŠ LIBICH
Štěpána Bendy 584 , Veltrusy , 277 46

Tel/Fax: 315 781 505 , Mob:777 309 315, 606 386 916
Email:interiery.libich@ seznam.cz

NABÍZÍME VÁM:
SÍTĚ PROTI HMYZU! ŽALUZIE! ROLETY!
NOVINKA:Vinylové podlahy Moduleo 

– znáte z TV!
SÍŤOVÉ ROLOVACÍ NEBO PEVNÉ DVEŘE!

KOBERCE, LINA 
– včetně srovnání stěrkou

MARKÝZY
MALÍŘSKÉ PRÁCE 

– tónujeme přímo u zákazníka
PLOVOUCÍ PODLAHY – nové dekory

PRANÍ KOBERCŮ A SEDACÍCH SOUPRAV

SHRNOVACÍ DVEŘE NA MÍRU, 
FÓLIE NA SKLA

MONTÁŽ PVC NA SCHODIŠTĚ 
(koberce i plovoucí podlahy)

OPRAVY ŽALUZIÍ + náhradní díly! 
OLIŠTOVÁNÍ Vašich podlah či lin, pokládka 

Vašich lin, koberců, plovoucích podlah

Objednávejte na tel: 315 781 505, 
777 309 315, 606 386 916

ZAMĚŘENÍ A CENOVÉ NABÍDKY ZDARMA

Příští uzávěrka
Uzávěrka příštího čísla Veltruských listů bude 22. 11. 2011. Do tohoto data nám můžete posílat své přípěvky, dopisy, 
návrhy na vylepšení, svá přání, co se týče obsahu či formy atd.  Ať už elektronicky na adresu listy@veltrusy.cz, nebo poš-
tou (či osobně) na adresu městského úřadu (na obálce uveďte “Veltruské listy”). Přípěvky posílejte v rozsahu max. 1 A4  
a fotografie samostatně ve formátu jpg.
Jubilanti a vítání občánků
Připravujeme pro Vás novou rubriku, ve které chceme zveřejňovat vý-
znamná životní jubilea  našich občanů. Bohužel nemůžeme kvůli zá-
konné ochraně osobních údajů spolupracovat s matrikou, takže tímto 
žádáme občany, které čeká významné výročí (narozeniny, zlaté svatby 
a pod.) a kteří souhlasí se zveřejněním této informace, aby se nám 
ozvali do redakce. Stejně tak rodiče nových občánků, kteří souhlasí  
s otištěním fotky svého čerstvého potomka.

                                 A tady je první vlaštovka. Veltruský občánek. 

Veltruské listy, informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 13, číslo 3/2011 vychází 30. 9. 2011, cena výtisku 10,- Kč, četnost 4 čísla za rok, 
náklad 300 ks. Listy vydává MěÚ Veltrusy, Palackého 9, IČO: 00237272. Redakce si vyhrazuje právo případně zkrátit zaslané příspěvky a neotisk-

nout takové, které se neslučují s etickými požadavky nebo se dopouštějí urážek osob, národnosti, víry nebo přesvědčení. 
Schváleno Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E 10321. Grafické zpracování Eva Čermáková tel. 603 515 269, foto.cermakova@cmail.cz. 

Tisk Jan Macek a Pavel Kusala www.tiskem.cz.     Uzávěrka 4. čísla  22. listopadu 2011. 

Matyáš Manda * 24.12.2010  
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komerční inzerce

  EXPRESNÍ Konto
– rychle a s EXPRES Kartou na počkání
– pro aktivní klienty možnost vedení zdarma

  PŘEVRATNÁ Hypotéka na bydlení
s atraktivní úrokovou sazbou 2,50 % p.a.*

  PRESTO Půjčka s možností získat do hodiny 
až 500 000 Kč na cokoli – nově i na splacení 
dříve poskytnutých úvěrů. Vyzkoušejte si na 
www.splatkomat.cz, jak je to snadné

*  Úroková sazba platí do odvolání a za podmínek daných 
bankou.

Více informací o naší nabídce získáte
v nově otevřené pobočce UniCredit Bank 
Czech Republic, a.s., na nám. J. Seiferta 698 
v Kralupech nad Vltavou nebo na tel.: 955 962 991 
expres.kralupynadvltavou@unicreditgroup.cz 

www.unicreditbank.cz

NOVÉ
OBCHODNÍ MÍSTO
UNICREDIT BANK
V KRALUPECH
NAD VLTAVOU

UCB_Kralupy_Veltruske listy_185x135.indd   1 30.8.2011   14:57:54

Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou, 
tel.: 602 863 506, e-mail: centrumkralupy@email.cz,

www.centrumkralupy.cz

nabízí:
AZ ŠKOLKA – soukromá školka pro děti od 2 do 6 let

pro celodenní docházku i nárazové hlídání
Nabízíme několik volných míst v dlouhodobých kurzech! 

Přijďte se po přihlášení  
(z důvodu omezeného počtu míst) podívat do hodiny 
vybraného kurzu a o pokračování se rozhodnete sami! 

Aktuální informace na www.centrumkralupy.cz

V říjnu nabízíme tyto jednorázové akce:
2.10.2011 od 15.00 JABLÍČKOBRANÍ – sportovní 

a tvořivé odpoledne pro celou rodinu
5.10.2011 od 18.00 LUNA 1. -  praktický seminář 

zážitkové a sebepoznávací práce VESMÍRNÁ ODYSSEA. 
Lunární princip - prvním, který poznáme, když se naro-
díme, a který nás tím, jak je přijatý a zvnitřněný, určuje 

jako bytosti s jistou emocionální identitou.
8.10.2011 od 9.00 – SCRAPBOOKING 

- práce s papírem – pro dospělé a starší děti - výroba 
originálního fotoalba, kreativní kurz

10.10.2011 od 19.00 – PŘEKÁŽKA NEBO VÝZVA 
aneb neutíkejme před překážkami – pro dospělé 

-  sebepoznávací a seberozvíjející seminář
15.10.2011 od 9.00 – SETKÁNÍ S HANKOU ZEMA-
NOVOU - 10 důležitých rad na cestě k zdravější stravě

16.10.2011 od 15.00 – SLAVNOSTI SPADANÉHO 
LISTÍ – pro děti - soutěže a tvoření na téma podzim
19.10.2011 od 18.00 LUNA 2. - praktický seminář 

%%%%%%zážitkové a sebepoznávací práce VESMÍRNÁ 
ODYSSEA. O archetypu mateřství, jeho podoby, důleži-
tosti osobní intimity, snění, imaginace a intuice. Lunární 

božstva 
a kulturní souvislosti.

22.10.2011  od 9.00 KURZ VAŘENÍ – pro dospělé 
– další setkání na téma 

„Klasika – roštěná, guláš, španělský ptáček“
30.10.2011 od 15.00 – HALLOWEEN 

– pro celou rodinu - zábavné odpoledne plné soutěží, 
tvoření a anglických slovíček.

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz
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Módní Mix 

Nová podzimní kolekce 
španělské funky značky 
Smash!  

Novinky podzim/zima 2011/12 

Dámské, pánské 
bundy, svetry, kalhoty   

Sledujte veškeré  
NOVINKY  
na našem  
novém webu 
www.modni-mix.cz 

Alešova 291 
Veltrusy 
Tel: 315 781 097 
Po – Pá: 8:00 – 17:30 
So: 8:00 – 11:00 

Velký výběr kabelek  
v podzimních a zimních odstínech! 

Chmelova 550 
Kralupy nad Vltavou 

Tel: 315 722 303 
Po – Pá: 9:00 – 17:00 

So: 8:30 – 11:30 

LOAP uvádí dětskou módu 
– overaly, bundy, 
oteplovačky – již od 
velikosti 80!!! 



strana 24 www.veltrusy.cz

22.10.201122.10.2011

Otevírací doba:
Po-pá:  8.00 - 17.30
So:   8.00 - 16.00
Ne:   9.00 - 13.00
Ve státní svátky 28.9. a 28.10. otevřeno 8.00 - 16.00

Odpolední program pro děti 
a rodiče od 13 do 16 hodin
·  Vyřezávání dýní pro děti - vaše děti si mohou připravit     
 halloweenskou výzdobu z malých i velkých dýní

·  Uvítáme účast v maskách

·  Strašidelná hudba

·  Výroba podzimních věnečků a dekorací

·  Halloweenské omalovánky

Podzimní nabídka zahradnického centra
Podzimní rostliny – vřesy, podzimní trvalky, okrasné trávy, macešky, chryzantémy aj.
Široký sortiment ovocných stromků – rezistentní jabloně, sloupovité jabloně, švestky 
odolné vůči šárce, hrušně, třešně, višně,  meruňky, broskvoně, ořešáky, moruše, kdoule, 
mišpule, jeřáby aj.
Ovocné keře – rezistentní angrešty, rybízy, maliny stáleplodící i velkoplodé, beztrnné   
ostružiny, kanadské a kamčatské borůvky, brusinky, kiwi, mrazuvzdorné fíkovníky, 
malinoostružiny aj.
Široký sortiment růží – od 10. Října, velkokvěté, pnoucí, polyantky, sadové, stromkové, 
deštníkové
Rostliny na živé ploty – více jak 20 druhů
Soliterní jehličnany – vzrostlé jedle, smrky, borovice, douglasky aj.
Dušičkové zboží – věnce, koše, misky, kytice, chryzantémy v květináči i řezané
Proutěné zboží, podzimní dekorace, podzimní hnojiva, zazimovací materiály

    Podrobnosti naleznete na stránkách 
    www.zahradnictvi-jelinek.cz

    Tel. 315 781 019, mobil: 725 955 772

26.11.2011
zahájíme

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
a prodej vánočních 

stromků
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