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Jaro je tady!!!
Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním ob-
dobím pro nejvíc lidí. Aspoň u mě tedy rozhodně vede. 
To, jak moc je pěkné, mě každoročně znovu a znovu 
překvapí. Z minula si sice pamatuju, že jaro je docela 
fajn, že toho spousta kvete a sluníčko už celkem hřeje.  
Ale ten pocit, když si za některého prvního teplejšího 
dne sednu na rozkvétající zahradě na židli třeba s hrn-
kem čaje vedle úžasně vonících hyacintů, narcisek či še-
říků, nechám se od sluníčka příjemně zahřívat a poslou-
chám, jak se už bez přestání ozývá ptačí koncertování, 
tak tenhle pocit mě vždy znovu překvapí tím, jak moc  
je po té fádní zimě úžasný. 
Jaro je v přírodě skoro vždy stejně krásné, někdy při-
jde o pár dní později, někdy je třeba malinko deštivější,  
ale poctivě kvete a hřeje každý rok. Takový řád a pravi-
delnost u lidí chybí. Naopak v životě lidí se každý rok 
může dít něco úplně jiného než vloni. Své o tom jistě  
ví nejstarší občanka Veltrus, která letos oslavila sté na-
rozeniny. Své o tom jistě věděli i vojáci, kteří na jaře 
před 67 lety právě za takovýchto krásných jarních dní 
bojovali v posledních bitvách druhé světové války  
a z nichž někteří mají na našem hřbitově pomník.  
Té dnes už praprababičce bylo tenkrát 33 let, kolik bylo 
těm vojákům? Některým možná taky 33, jiným 18… 
Rozhodně ale platí, že v našich životech se toho děje 
nyní mnohem méně nepříjemného než tenkrát. Alespoň  
v našem středoevropském regionu. Jestli se chcete do-
zvědět něco víc o tom, co se právě teď děje v naší obci, 
něco o významných osobnostech, které pocházely z Vel-
trus, o pomníku těm vojákům, o stoleté veltruské pra-
prababičce a o dalších zajímavostech, zvu Vás ke čtení 
nového čísla Veltruských listů. Sedněte si s nimi třeba 
někam na sluníčko do zahrady s hrnkem čaje. A já dou-
fám, že tím, co jsme pro vás na následujících stránkách 
připravili, se nám povede to těm ptákům, slunci a kvě-
tinám moc nepokazit. Že naopak se nám povede ještě 
trochu to jaro, které pro vás připravili oni, zpříjemnit. 
Za celou redakční radu přeji pěkné počtení.

J.K.

Vás srdečně zve na 

„ Pálení čarodějnic “
dne 30. 4. 2012 od 14 hod.

  ve Veltrusích u kruhového objezdu 
(Maršála Rybalka)

Připraveno je občerstvení, opékání 
špekáčků, dětské hry a soutěže!!

Upozorňujeme na vyhlášení výběrového řízení 
na místo správce sokolovny s nabídkou bytu 

1 + 3 v patře objektu. Přihlášku je nutné podat 
do 15. května 2012 do 24:00 hodin. 

Podrobnosti jsou uvedeny na úřední desce 
Městského úřadu Veltrusy.

Pozvánka na

tradiční turnaj 
v kuličkách 

Memoriál Ládi Kupce
úterý 8.5. 2012 

od ranních hodin
venkovní areál u sokolovny

Prezence od 9:00 do 9:30 hodin
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aktuálně z obce

Vážení spoluobčané, sice to asi není to, co by se očeká-
valo od toho, co by měl psát starosta v obecních listech,  
ale myslím si, že situace v tomto státě už dospěla tak da-
leko, že se snad nedá mlčet. Doufám, že mi pokus ukázat  
na paradoxy této doby a rozpory mezi prohlášeními sou-
časných mocných a jejich činy odpustíte.
Podíváme-li se na veškeré „krize“ v minulosti, zjistíme,  
že na vině nikdy nebyla imaginární „ekonomika“, ale jen  
a jen chamtivost několika lidí, kteří třímají ve svých finan-
cemi napěchovaných rukou veškerou moc, politickou ov-
šem nevyjímaje. Jinými slovy – vše, co se okolo krizí, včetně  
té současné, v dějinách dělo, je přesně pojmenováno pa-
nem Tomášem Baťou: „Nejde o krizi ekonomiky či kapita-
lismu, jako politického systému, ale o krizi morálky“ – ro-
zuměj morálky mocných.
Jako úvod jsem zvolil jev zvaný „krize ekonomiky“ záměr-
ně. Jistě většina z Vás registruje, že jaksi všechno je stále 
dražší a dražší a život se stává spíše sháněním prostřed-
ků pro přežití. Promiňte mi tuto populistickou nadsázku, 
ale podívejte se na všechny komodity, které potřebujete  
k životu a bez kterých se neobejdete – potraviny, elekt-
řina, plyn, potažmo teplo, pohonné hmoty, bydlení atd. 
Vše se neustále zdražuje a je nám podsouváno, že to jinak  
být nemůže. 
Ať je to elektřina, uhlí, plyn, ale i dřevo, pohonné hmoty 
nebo třeba voda, vše k životu prostě potřebujeme. Pokud 
si nedokážeme tyto komodity opatřit, tak prostě v dneš-
ní době to jinak není, nemůžeme žít. Přesto právě obchod 
s těmito komoditami nejenže je v soukromých rukou,  
ale stát prakticky toleruje monopolní trh s těmito atributy  
a tedy zisk dle jejich přání. Hra na regulační úřad je dob-
rým argumentem pro diskuze o tomto tématu, ale v praxi 
neznamená pro spotřebitele vůbec nic. Ceny stejně urču-
je poskytovatel tovaru. Management takových firem jako 
ČEZ, RWE apod. pracuje tak, že si určí výši zisku v tom 
kterém roce a pak jen podle něj upraví ceny. Stát – stát-
ní regulační úřad – takto stanovené ceny schválí a nic  
nebrání „úspěšnému“ managementu splnit zisk a rozdělit  
si tučné odměny. 
Jen zkuste, pokud máte nějaký problém s jejich činností,  
se někam dovolat. Samý automat, samý bezvýznamný ope-
rátor se strojenou slušností a medovým hlasem, ale napros-
to bez kompetencí – dokonce ani nemá možnost vás pře-

pojit na někoho zodpovědného.
Tady se musím sám pochválit (znáte to, nikdo to za nás 
neudělá), v konkrétním případě jsem teď uspěl. Nedal jsem 
se operátorkou odbýt a po mém třetím volání se mi ozval 
“živý” představitel ČEZu s vlastní kompetencí. O co šlo? 
Jeden z našich občanů, samostatně bydlící důchodce, měl 
smůlu: měl vadný elektroměr a byla naměřena roční spo-
třeba za cca 100 tisíc, sousedka částku reklamovala, elek-
troměr byl shledán vinným, byl vyměněn a částka sníže-
na na…66 tisíc! Podle interní vyhlášky ČEZu a v souladu  
se zákonem ČR byla po osazení nového elektroměru změ-
řena spotřeba za měsíc leden, včetně topení elektrickým 
přímotopem, svícení po dvě třetiny dne atd., a tato spotřeba 
vynásobena dvanácti nám dá – pořád ještě podle zákona, 
ale už asi v rozporu s logikou a se slušností – oněch 66 tisíc,  
s tím, že jsou povoleny splátky 6 600 měsíčně, k tomu stáva-
jící 4 za nájem trochu navýšené o zvýšení zálohy za elektro. 
Jíst už se v důchodu nemusí, tak je to akorát. Následovala 
telefonní a internetová komunikace, provedli jsme další 
odečet za další období, abychom měli nějaký argument,  
a po několika e-mailech se stal téměř zázrak – vše bylo 
přepočítáno a výsledek: doplatek 116 Kč. Neuvěřitelné,  
ale i to může být pravda. 
A nakonec ještě na chvilku zpátky domů. Voda. Vody  
je u nás, zaplať Pán Bůh, ještě dost. Přesto je u nás dražší 
než třeba v Las Vegas, které leží v jedné z nejsušších oblas-
tí USA a voda se sem přivádí mnoho kilometrů dlouhým 
vodovodem. Proč asi? A proč za naši vodu platíme Fran-
couzům, kteří si zisk vyvezou domů, a není to malý zisk – 
počítá se totiž ročně v miliardách. A s odpadními vodami 
je totéž. 
Vážení občané, není lehký život v tomto globalizovaném 
světě, kde vládne byznys a peníze a morálka je slabost.  
A pokud jsem vás trochu vystrašil, nezoufejte. Jen si uvě-
domte starou pravdu, že „nikdy není tak zle, aby nemohlo 
být hůře“.
Přeji mnoho hezkých dnů a příště zkusím něco o jiných 
paradoxech, které můžeme pozorovat kolem sebe a z nichž 
příliš optimističtí být nemůžeme a které s tímto dnešním 
tématem úzce souvisí, dokonce souvisí i s tou globalizací, 
EU a dalšími zmíněnými hesly.                                 

 Bronislav Havlín
starosta

Jak to vidí občan

A jsou opravdu pořádně kulaté, neboť paní Anna Schön-
felderová se narodila 25. 2. 1912, letos tedy oslavila sté na-
rozeniny. Tohoto úctyhodného stáří se dožila jako babička 
dvou vnuček, které ale rozhodně nejsou žádné malé hol-
čičky, jak by slovo vnučka snad mohlo napovídat. Vždyť 
jedna z nich už je sama babičkou! Její vlastní babička, naše 
oslavenkyně, je totiž ještě prababička čtyř pravnuků a pra-
prababička jednoho prapravnuka. 
Gratulujeme a přejeme mnoho zdraví do dalších let!

Nejstarší veltruská občanka slavila kulatiny!
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Ráda bych vás informovala o dalším projednávání územ-
ního plánu. Po petiční akci, která zřejmě neušla vaší po-
zornosti, bylo schválení návrhu zadání územního plánu 
odloženo. Na rozdíl od jiných si myslím, že akce jako ko-
munitní plánování a zájem veltruských občanů o územní 
plán je velmi žádoucí a všem vám za to děkuji. 
Proběhla schůzka s arch. Stránským, na které starosta po-
žádal Výbor pro ekologii a rozvoj města v čele s ing. Li-
bichem o sepsání připomínek za zastupitele a přípravu 
návrhu na samotné hlasování. Výbor se skutečně sešel, 
na jednání byla přizvána i ing. Perglerová, pořizovatelka 
územního plánu. Zabývali jsme se samozřejmě také onou 
oblastí, která byla předmětem petice. 

Za výbor si dovoluji říci, že se pokusíme udělat maximum 
pro spokojenost obyvatel města i vlastníků pozemků,  
i když jde zejména o hledání kompromisů. Zájmy obou 
skupin mohou být často protichůdné. Je zřejmé, že komuni-
kace mezi starostou, zastupiteli, občany, architektem i poři-
zovatelem nebyla zcela ideální a pevně věřím, že bude lepší  
(a v tuto chvíli jistě lepší je!) a na konci celého procesu bu-
deme mít územní plán, který může zlep-
šit životní podmínky ve Veltrusích. 

MUDr. Eva Málková

Jistě alespoň mnozí z vás registrovali aktivitu některých 
občanů, která probíhala pod názvem „Petice za zachování 
zeleně a proti stavbě průmyslových a skladových hal v lo-
kalitě mezi továrnou a obytnou zástavbou“ – tedy v lokalitě 
s názvem „Za Humny“.
Pominu-li, že petice byla v některých aspektech formálně 
mírně mimo meze petičního zákona (a pominu to, proto-
že mi jde vždy spíše o věcnou podstatu) a pominu-li způ-
sob, jakým vám byla údajně vysvětlována a předkládána,  
pak stejně musím za sebe a za další zastupitele protestovat 
proti obsahu a vlastně proti důvodu celé akce.
Zastupitelka Eva Málková, zřejmě omylem, považovala jis-
tý dokument-výkres za jiný. Namísto dotazu nebo ověření 
si své domněnky na úřadě, „konzultovala“ tuto záležitost se 
soukromou osobou. Ta nelenila a bez ověření a bez vědo-
mí paní Málkové iniciovala onu petici. Dámy, které petici 
připravily, nezajímalo, zda je informace správná, ale ihned 
konaly, jako by správná byla.
Na vysvětlení zde proto jasně uvádím: výkres, který  
byl předložen zastupitelkou Málkovou, byl návrhem, do-
poručením projektanta! Výkres s podobou návrhu za-
stupitelstva, takový, na jakém se zastupitelé včetně paní 
Málkové shodli, byl v té době teprve tvořen na základě vý-
sledků porady zastupitelů a měl být předložen a schvalován  
na zasedání zastupitelstva. 
Na tomto zasedání bylo nutné tento bod stáhnout (viz 
Zápis z jednání zastupitelstva 19. 3. 2012), protože,  
a za to se dodatečně omlouvám, jsem byl tak zaskočen pe-
ticí, argumentací a přístupem přítomných, že jsem nedo-
kázal jednoznačně vyvrátit jejich tvrzení a uvést ihned věc 
na pravou míru.

Pracovní zasedání zastupitelstva za přítomnosti architek-
ta i zástupkyň „petičního výboru“ již však proběhlo a věci 
okolo zadání ÚP se jednoznačně vysvětlily – nikdy nebyl 
zastupitelstvem uvažován, natož předkládán návrh zadání 
ÚP, který by jakýmkoli způsobem inicioval nebo jen umož-
ňoval kácení dřevních porostů nebo umožňoval rozšiřová-
ní průmyslové výstavby. 
Při vědomí těchto skutečností vás chci tedy poprosit o jed-
nu věc – pokud se na vás někdo obrátí s takto zásadními 
věcmi, které se vám nebudou líbit – ptejte se u mě na MěÚ, 
není nic jednoduššího, než použít e-mail nebo telefon,  
a ověřit si informaci. Teprve, když vás odpověď neuspokojí, 
postupujte způsoby, které má k dispozici veřejnost a které 
jsou nástroji občanské komunikace s úřady, jejichž konání 
není v zájmu veřejnosti – a sem patří například i petice. 
Ne všechny informace, které se mohou objevit, jak je vidět, 
jsou pravdivé a některé pak mohou takto vážně a přitom 
naprosto zbytečně narušit vztahy mezi občany a úřadem 
nebo mezi občany mezi sebou. Podle mě je lepší komuni-
kace než konfrontace.
Pokud by se však komunikace mezi zastupiteli nebo mezi 
občany a úřadem měla odehrávat v takovéto rovině i na-
dále, jsem rozhodnut odstoupit z funkce starosty, neboť  
v takové atmosféře se pracovat prostě nedá a já na této 
funkci příliš nelpím.

Všem děkuji za pochopení a spolupráci.

Bronislav Havlín  
starosta 

VÁŽENÍ OBČANÉ, MÁM K VÁM PROSBU

JEŠTĚ K ÚZEMNÍMU PLÁNU (zasláno redakci)
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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 příštího čísla 6. 6. 2012.
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Zastupitelé páno-
vé Čapek, PhDr. 
Ecler, Hlaváč  
a Kohout své od-
povědi nestihli, pa-
trně pro pracovní 
zaneprázdnění jim 
na Veltruské listy 
nezbyl čas. Snad 
tedy jindy. Příště 
oslovíme druhou 
část zastupitelstva.
 

Ing. Jan Fechtner
Spokojený jsem 
byl s projedná-

ním rozpočtu města Veltrus. Vím, že prostředky jsou 
v dnešní tíživé hospodářské situaci všude nedosta-
tečné, a proto si cením, že nedošlo k výraznému za-
dlužování města. Jsem si vědom, že za tohoto stavu  

se těžko plní všechna přání a představy spolků, sdružení  
i občanů. Zastupitelstvo se ale snaží podporovat tyto čin-
nosti alespoň ve stejném rozsahu jako v minulosti.
Nespokojen jsem s průběhem procesu územního pláno-
vání, ale vím, že tento proces je velmi složitý a jsem rád, 
že se rozpory postupně řeší a zadání územního plánu  
se upravuje i vzhledem k připomínkám občanů a orga-
nizací. Nejsem také rád, že se zatím nepodařilo vyřešit  
záležitost ohledně bezproblémového fungování městské-
ho policisty – tato záležitost je však neustále projednávána  
a v současné době se již bude vypisovat výběrové řízení  
na nového strážníka. Těch nedořešených kauz je pocho-
pitelně daleko více. Mne, jako potomka slavné herecké 
ochotnické generace „Havraňáků“, velice tíží neutěše-
ný stav bývalého „kulturáku“. Ještě jsem zažil několik  
divadelních představení a osud tohoto objektu je pro mě 
srdeční záležitostí. 
Do budoucnosti bych chtěl, aby se výše uvedené kauzy  
(a nejen tyto) podařilo řešit. Dále bych chtěl zlepšit čistotu 
obce, ale také jejího blízkého okolí. Například u vedlejšího 
vstupu do parku (z místa proti Šťastných vile) je neskuteč-
ný nepořádek. Po pár desítkách metrů v parku si člověk 
připadá jako na smetišti – rozházené papírové obaly, obaly 
cigaret, pet lahve, sklo apod. Největší koncentrace tohoto 
nepořádku je u velkého poraženého stromu, který slouží 
jako lavička pro omladinu. Na tato místa budu upozorňo-
vat vedení zámku.

PTALI JSME SE NAŠICH ZASTUPITELŮ
Redakce Veltruských listů 

oslovila v polovině volebního 
období část veltruských zastu-

pitelů a požádala  
je o odpovědi na následující 

otázky:

• s čím jste spokojený,  
co se Vám – a třeba nejen 

Vám osobně – povedlo 
prosadit, zařídit, co fungu-

je a daří se 
 

• stejně tak naopak  
– co se nezdařilo a proč? 

• které konkrétní problé-
my chcete vyřešit v druhé 
části volebního období? 

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy 
vyhlašuje starosta města v souladu se zák. 553/91 Sb.,  
o obecní policii.
Nástup: dle dohody, léto 2012
Zákl. předpoklady:
• státní občanství ČR
• věk min. 21 let
• zdrav. způsobilost
• dobrá fyz. a psych. kondice
• bezúhonnost a spolehlivost
• středoškolské vzdělání zakončené maturitou
• aktivní a samostatný přístup k práci

• dobré komunikační schopnosti
• ŘP skupiny B
• znalost práce na PC

Další podrobnosti a formulář přihlášky, kterou 
je nutno podat do 16. 5. 2012 do 12:00 hodin 

písemně nebo osobně na adresu: 
Město Veltrusy, Palackého 9, Veltrusy, 277 46,  
k rukám starosty, najdete na webu Města Vel-
trus na adrese http://www.veltrusy.cz/phprs/ 

nebo můžete získat osobně na úřadě.

Nový sběrný dvůr za fotbalovým hřištěm
• bioodpady (listí, větve, tráva apod.)
každou sobotu od 8:00 do 11:00 hod.
Nové parkoviště za hřbitovem 
každou sobotu od 8:00 do 11:00 hod. do přistaveného kontejneru
• sběr objemného odpadu 
• nebezpečný odpad (autobaterie, barvy, oleje, apod.)
každou první sobotu v měsíci od 8:00 do 11:00 hod.
• elektroodpad (lednice, pračky, televizory, počítače apod.) 

aktuálně z obce

KAM S DOMOVNÍM A ZAHRADNÍM ODPADEM?
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Stručné informace ze zasedání zastupitelstva dne 19. 3. 2013
Na programu mimo jiné bylo i projednávání návrhu  
zadání územního plánu. Na začátku zasedání však předali 
občané Petici proti „rušení zeleně a přidávání ploch pro 
průmyslovou výrobu do územního plánu města“. Starosta 
konstatoval, že jde pravděpodobně o omyl, ale nedokázal 
vysvětlit otázky přítomných občanů, protože s peticí ne-
byl předem seznámen a neměl připravené podklady. Ač-
koliv petice zřejmě reagovala na nesprávný výkres, nikoliv  
na platný návrh zadání ÚP, ukázala zastupitelům jasně po-
stoj občanů. Projednávání ÚP pro tento den starosta stáhl 
z jednání, prověří okolnosti a připraví definitivní podklady 
pro další jednání.

Dále byl schválen příspěvek na činnost AFK Veltrusy  
ve výši 20.000,- Kč a příspěvek ASPV na mobilní WC  
na 14. ročník Běhu veltruským parkem.
Starosta předložil dokumentaci pro výběrové řízení  
na strážníka MP Veltrusy, zastupitelé ji schválili, toto 
VŘ bude zahájeno v co nejkratším čase. Další VŘ bude  
na ředitele ZŠ, protože současná paní ředitelka odchází  
k 1. 9. do důchodu.
Zastupitelé také odsouhlasili prominutí poplatku za likvi-
daci odpadů pro aktivní členy zásahové jednotky SDH.  
Nabídku firmy na dodávku veřejného osvětlení LED dio-
dami prozatím, vzhledem k vysokým nákladům, zastupi-
telé odmítli.
Souhlasili vyhovět žádosti Českého svazu včelařů Veltrusy 
o pomoc při organizaci výstavy, která proběhne v květnu 
na zámku. Starosta poděkoval kulturnímu výboru a jeho 
předsedovi za přednášku o Tibetu, která byla přijata hosty 
velmi kladně. 
Kvůli častému volnému pobíhání psů se řešilo zpřísně-
ní příslušné vyhlášky a nutnost upozornit na ni občany.  
Její dodržování bude důsledně vyžadováno po obnovení 
činnosti MP.
Starosta také slíbil zajistit s Policií ČR kontrolu parkoviště 
u hřbitova, kde údajně stává dodávka a v ní přespávají lidé. 

Dále projedná možnost umístění značky „Zákaz zastave-
ní“ před Domem služeb kvůli častým upozorněním na ne-
vhodné parkování v okolí ordinace veterináře. 
Zastupitelé se seznámili s průběhem oprav hasičského 
domu, kde se kompletně opravuje soc. zařízení, bude ještě 
vymalován sál a pokud bude přiznána dotace, bude rekon-
struována parketová podlaha.
Znovu otevřeli i otázku zřízení oficiálního „venčiště“  
pro psy, budou prověřeny možnosti, zejména pozemkové.
Nakonec byl prostor pro dotazy a návrhy přítomných ob-
čanů. Ing. Hrubešová navrhla výměnu 1 kontejneru na pa-
pír za kontejner na plast, na každém stanovišti by tak byly 
kontejnery na plast dva, na papír jeden, s čímž přítomní 
občané i zastupitelé souhlasili. Dále navrhla, aby se ve ško-
le konaly přednášky o ochraně ŽP a zachování pořádku, 
neničení zeleně ap., to starosta projedná s vedením ško-
ly. Ing. Láchová navrhla, aby se peníze od Č. Raf. použily  
na údržbu a výsadbu zeleně, podle ní dojde díky rozšíření 
hydroclony k negativnímu vlivu na zeleň. Dostalo se jí od-
povědi, že podle vodoprávního šetření (OŽP MÚ Kralupy 
n./Vlt.) nedojde k významnému ovlivnění hydrologických 
poměrů nebo k výraznému snížení hladiny podzemní vody 
– vyjma místa v těsném sousedství vrtů. Nicméně starosta 
projedná i tuto možnost s ředitelem Č.Raf. při domlouvání 
Dodatku ke smlouvě o spolupráci na rok 2012.
Ing. Lísková pozvala všechny na Dny otevřených dveří do 
knihovny a požádala zastupitele o svolení koupit ruční vy-
savač pro potřeby knihovny, s čímž zastupitelé souhlasili. 
Pan Málek upozornil na prorezlou skříň na sloupu elek-
trického vedení u Pacákovy vily, nápravu zařídí starosta 
s ČEZem. Paní Pettinger se zeptala, zda se uvažuje v MP 
počet strážníků 1 nebo 2, PhDr. Ecler odpověděl, že z fi-
nančních důvodů zatím jeden. Paní Krčmová informovala 
o možnosti využití programu kastrace pobíhajících ko-
ček, starosta doplnil, že v minulém roce o této možnosti 
informovalo město. Starosta zařídí, aby se tato informace  
na městském webu aktualizovala i letos. 

Veltruská zákoutí v běhu času 

Dnešní dvojice fotografií nám ukazuje restauraci Daliborku a pohled do Riegrovy ulice východním směrem z ulice Palac-
kého, jak vypadaly v roce 1921. Novodobá fotografie ale také není již úplně aktuální, kaštan v zahradě restaurace padl, 
změnily se fasády… Sami si můžete do tohoto zákoutí zajít a podívat se, co se vzhledem místa může udělat jen pár let. 
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rozhovor

Můžete vzpomenout na začátky působení ASPV ve Veltru-
sích?
ASPV je částečnou kontinuitou Tělovýchovné jednoty Vel-
trusy (dále jen TJ), která tu byla před rokem 1989. Ta měla 
5 oddílů – volejbal, turistiku, kanoistiku, ZRTV (Základní 
rekreační tělesná výchova) a tenis. Já jsem ještě před vzni-
kem ASPV působil krátký čas jako předseda této TJ. 

Kdy vlastně ASPV vznikla?
Otázka je spíš jak než kdy. V TJ postupně začaly oddíly  
po roce 1989 ubývat, nejdřív to byl volejbal, byť měl dlou-
holetou tradici. Nakonec zbyly jen 3 oddíly, turisti, fotba-
listi a ZRTV. A navíc se znovu aktivizovali sokolové, nazý-
vám to tímto slovem proto, že spojení „chodit do Sokola“ 
se komunistům nepodařilo vymýtit, to historie nepřipus-
tila, podpořena názvem "Sokol" na budově. Přiznám se,  
že jsem měl trochu problém, že lidi nechodí do ASPV,  
ale už jsem si na to dávno zvykl. Takže zázemí TJ se pře-
stěhovalo na fotbalové hřiště, ale postupně jsme zjistili,  
že oddíly mají různé programy a je čas, abychom se s tu-
risty a fotbalisty rozloučili. Později, v prvních letech toho-
to tisíciletí, ASPV projevila potřebu mít velkou plochu k 
aktivitám a spolupráce se s fotbalisty opětovně navázala,  
ale na začátku 90. let to bylo předržené spojení sportů, kte-
ré mají stejnou hlavičku, nic víc.
Takže jsme v dubnu 1993 založili občanské sdružení Asoci-
ace sport pro všechny Veltrusy.

Kolik tehdy měla ASPV členů a kolik jich má dnes?
Na vlastní formální založení bylo potřeba tří lidí s pod-
porou ustanovující valné hromady. V prvním roce jsme  
se určitě přehoupli přes stovku, z archivu jsem dohledal, 
že v roce 1994 bylo členů 219. Co považuji za pozitivní, 
je skutečnost, že je nás každým rokem více, k 31.12 2011 
jsme měli 303 členy. Za negativní považuji cca 30% ob-
měnu členské základny v každém roce. V asociaci nejsou  
jen Veltrušáci, máme členy, kteří dojíždějí z Kralup a dal-

ších okolních obcí, 
máme příznivce, kteří 
s námi jezdí na tábory i ze vzdálenějších lokalit – Mělník, 
Praha, Kladno, Benešov…

S kterými aktivitami jste začínali v 90. letech?
Začínali jsme se standardním cvičením, podobným škol-
ní výuce. Rozdělení hodin u dětí bylo dle věku, u dospě-
lých dle specializace. Takže bylo a přetrvalo cvičení rodičů  
a dětí, předškoláků, mladšího a staršího žactva, které  
je dnes specializované. ASPV v zásadě nemá ambice smě-
řovat ke specializacím, ale jak plyne čas, tak i v tomto jsme 
se průběžně s dobou měnili. Dlouhá léta jsme měli hodiny 
gymnastiky, nyní máme specializace dvě – brenbal a flor-
bal. Zjišťujeme, že pohybová schopnost dětí postupně kle-
sá a je viditelná tendence rodičů přihlašovat talentovaněj-
ší děti na specializovaný sport. Ale děti mají naše cvičení 
rády, tak docházejí i k nám, pokud jim to čas dovolí.

Děti, které chodí cvičit do tělocvičny, jsou z Veltrus?
Akční rádius pro cvičence je v zásadě stejný, jako má škola. 
Nejvíce dojíždějících je na specializované hodiny brenbalu 
a florbalu. Pokud se škola účastní florbalového turnaje, tak 
jezdí na soutěž stejná skupinka chlapců jako ti, kteří chodí 
na tréninky k nám. Na tyto turnaje si půjčují výstroj u nás, 
což je jedna z forem spolupráce ZŠ Veltrusy a naší organi-
zace. 

Mají cvičitelé školení nebo nějakou aprobaci?
Všichni cvičitelé jsou proškolení. Všichni absolvovali cvi-
čitelský kurz, někteří i dva, a tudíž vlastní cvičitelský prů-
kaz. Navíc se každoročně část cvičitelů zúčastní speciálních 
seminářů či setkání cvičitelů. Kromě toho máme i cvičitele, 
kteří mají certifikát rozhodčího či způsobilost pro vedení 
dětského tábora.

Asociace sport po všechny Veltrusy od A do Z
Rozhovor s loučícím se předsedou ASPV ing. Jaroslavem Morávkem

Pan ing. Jaroslav Morávek je osoba ve Veltrusích velmi známá, přesto 
si dovolím připomenout všechny jeho veřejné aktivity.
• Je dlouholetým předsedou ASPV Veltrusy od jejího vzniku v roce 1993.
• Od roku 1998 pracuje jako zastupitel MěÚ Veltrusy. 
• Působí v prezidiu Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů.
• Je koordinátorem projektu „Schola Naturalis“ (projekt revitalizace 
zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině).
• Je se svojí manželkou dlouholetým účastníkem kurzů společenského tance.

Velkým překvapením pro mě byla první slova pana Morávka, když jsme  
začali s rozhovorem, při kterém mi sdělil, že na výborové schůzi ASPV  
Veltrusy dne 5. 3. oznámil svoji rezignaci na funkci předsedy. Rozhovor jsem 
měla přislíbený už přes měsíc, a tak jsem ráda, že mohu čtenáře Veltruských 
listů seznámit s jeho vzpomínkami, názory a mnoha informacemi.
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Kolik cvičitelů máte?
Před slavnostním otevřením zrekonstruované části so-
kolovny, když jsem posílal zvací maily, jsem napočítal 
18 cvičitelů. Pokud bych se podíval na seznam všech,  
kteří od založení ASPV Veltrusy prošli tělocvičnou jako 
absolventi-cvičitelé, určitě bych se dostal k číslu kolem 40. 
Toto číslo vzhledem k velikosti obce považuji za úctyhod-
né a úžasné. Nemohu v této chvíli opomenout a zdůraznit,  
že tuto činnost vykonávali a vykonávají ve volném čase  
a bez nároku na odměnu. Patří jim všem – minulým, dneš-
ním, ale i budoucím – velký dík.

Jaké jsou mimo cvičení v sokolovně další aktivity ASPV 
Veltrusy?
Aktivity máme každoročně rozdělené na cca 20 hodin  
v tělocvičně a vedle toho jsou akce víkendové nebo jed-
nodenní a jedna dlouhodobá, což je tábor. Výčet aktivit  
je ve vazbě na organizátora.
Akce, které připravuje Česká asociace sport pro všechny. 
Zde se účastníme soutěže ve vybíjené – okresní a krajské 
kolo. Dále soutěž v gymnastice – té jsme se účastnili v le-
tech minulých a to v okresních a krajských kolech. Dále 
soutěž v brenbalu, ze které jsme přivezli nejednu medaili 
z republikového kola. Dále je to Medvědí stezka – pro děti 
populární soutěž zdatnosti a znalostí o přírodě a pobytu  
v přírodě. V neposlední řadě Atletika – postupová soutěž 
až do republikového kola. V letošním roce přibyla soutěž 
ve florbalu, té se jak předpokládám, zúčastníme, protože  
je to dnes jedno z nejvíce navštěvovaných dětských cviče-
ní. My jsme malý celek, ale za ta léta jsme získali spous-
tu výborných umístění, spoustu úspěchů. Samozřejmě  
to vždycky bylo kombinací úspěchu toho sportovce plus lidí,  
kteří s ním museli jet, ať už to byla soutěž republiková, 
krajská nebo okresní.
Akce, v dnešní mluvě spíše megaakce, která se koná pod 
hlavičkou Asociace tělovýchovných jednot a sportovních 
klubů v prvním zářijovém víkendu, jsou Eurohry Doksy. 
Jedná se o třídenní klání šestičlenných družstev v šestnác-
tiboji, ale nemá smysl vyjmenovávat jednotlivé disciplíny, 
zvídavý čtenář najde podrobnosti na www.ehd.doksy.com. 
Naše týmy se zúčastňují od vzniku v roce 2004 a nejednou 
jsme měli v soutěži i tři týmy a do Doks jsme jezdili auto-
busem.
Konečně se dostáváme na naše vlastní akce, ke kterým pa-
tří dva badmintonové turnaje – novoroční a velikonoční, 
jeden jsou dvouhry, jeden čtyřhry. Při větším počtu účast-
níků jsme hráli část turnaje ve škole a jeden čas i v hale 
v Kralupech. Badminton má velmi dlouhou tradici, první 
regulérní hřiště jsme v tělocvičně lajnovali v roce 1976, ješ-
tě pod hlavičkou TJ. Dále Běh veltruským parkem – o jeho 
zrod se zasloužili Luděk Málek s Tomášem Čapkem, který 
je dodnes ředitelem závodu; jedná se o přespolní běh pro 
všechny věkové kategorie, pořádaný poslední dubnovou 
sobotu. Dále Masopustní dovádění – kdy pro účastníky 
masopustního veselí organizujeme sportovně dovednostní 
soutěže. Dále je to Ocelový Mars – to je zkrácený triatlon, 

kde je 30 km na kole, 500 m plavání a 5km běhu. Dále při-
pravujeme Havraní letku, což je pětiboj trojic v tělocvičně, 
toto klání se koná na podzim. Potom připravujeme spo-
lečensko-sportovní akci Mikuláš, kdy po sportovním do-
vádění pro děti na závěr přijde Mikuláš. S tím jsme zača-
li již v roce 1993, nedávno jsem ještě doma našel plakáty  
z dob, kdy jsme je malovali „na koleně“. Dále nelze ne-
vzpomenout na předvánoční plavání – od r. 1993 jezdíme 
každý rok s dětmi plavat, měli jsme pronajatý bazén jen 
pro nás, a když byl problém s kralupským bazénem (po-
vodně a rekonstrukce), tak jsme aspoň zorganizovali jeden 
zájezd do Neratovic. Další naší akcí je turnaj v pétanque. 
Ten pořádáme od roku 2006, vždy první říjnovou sobotu, 
ve spolupráci se správou zámku. Je to velmi povedená akce. 
V neposlední řadě, nejnáročnější spíše z hlediska přípravy, 
je dětský letní tábor, který trvá 10 dní. Standardní počet 
zúčastněných dětí je 40 a po finanční stránce jsme hluboko 
pod cenou táborů, které vidíme v okolí.

Florbal má u vás tradici kolik let?
O florbale a dalších jsem chtěl mluvit, protože zde jsme  
se přizpůsobili "poptávce" cvičenců. Když děti, v přípa-
dě florbalu i dospělí, něco hodně chtěly, když se jim něco 
opravdu líbilo, tak jsme z této aktivity udělali samostatnou 
hodinu. Celkem to zatím byly tři aktivity: právě dotazova-
ný florbal – od roku 2001, brenbal – od roku 2005 a děvčata 
přišla v roce 2000 s nápadem zařadit do tělocvičny hry jako 
samostatnou aktivitu. 
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Možná ještě připomenu všesokolský slet…
Ano, na ten bychom neměli zapomenout, od začátku, 
když jsme měli možnost, tak jsme na slet nacvičovali a tak  
je tomu i letos. V účasti dětí se letos odráží obecně nepří-
znivá finanční situace;  a když se náklady na oblečení dětí 
a stravování snížily, přivítali bychom další dětské zájemce. 
Při tomto dotazu musím vždy vzpomenout i moje působe-
ní na hromadných skladbách. Jako 15letý jsem nacvičoval 
mužskou skladbu na spartakiádu v roce 1975, kdy jsem po-
litické pozadí nevnímal. Vnímal jsem společná cvičení jako 
atmosféru komunity sportovců, která byla výborná, kdy se 
lidi snaží něco dokázat společně. A dnes, když nacvičuje-
me na slet (s dětmi jsem výpravu absolvoval jako vedoucí), 
jsem měl vnitřní zážitek stejný.
 

Kdy všesokolský slet proběhne a jakou skladbu děti na-
cvičují?
Vrchol cvičebního týdne je směrovaný do svátku Cyrila  
a Metoděje. ČASPV připravila a nacvičuje vlastní dětskou 
skladbu, která je již třetím volným tematickým pokračová-
ním, kdy první skladba rok 2000 byla s názvem "Na vzdu-
chu", druhá byla v roce 2006 s názvem "Pod vodou" a letoš-
ní má název "Mezi hvězdami".

Byla jsem se podívat na slavnostním otevření nových pro-
stor Sokolovny Veltrusy. Jak dlouho rekonstrukce probí-
hala, kolik peněz se investovalo a která firma ji provádě-
la?
Řádově stála rekonstrukce 3,5 milionu, my jsme podáva-
li žádost na MŠMT v říjnu 2010. Skutečnost, že jsme byli 
vybraní, jsme se dověděli v dubnu 2011, přípravné admini-
strativní práce probíhaly do června 2011. Od června se za-
čalo stavět a skončilo se na konci listopadu 2011. Proběhlo 
řádné výběrové řízení formou zakázky malého rozsahu, 
kterou jsme připravili podle Zákona o veřejných zakáz-
kách. Příslib do soutěže jsme měli od pěti firem. Z těchto 
se zúčastnily výběrového řízení dvě firmy plus jedna další, 
která si informace našla na internetu. Vyhrála pražská fir-
ma "Otakar Tatera, kompletní realizace staveb".

Archiv webových stránek ASPV Veltrusy začíná rokem 
2005, kdo tyto stránky tvoří a jak často jsou aktualizo-
vány?

Pomyslným otcem a hlavně správcem stránek je Jan Pše-
nička, který je členem výboru. Možnost přispívat na web 
články a vystavovat aktuality má cca 5 lidí – členové výbo-
ru. Již delší čas diskutujeme o tom, že by na webu mohly 
být profily jednotlivých cvičitelů.

Kolik členů tvoří výbor?
Pokud budu počítat ještě sebe, odstupujícího předsedu, 
pak máme roli tajemníka – tu naplňuje Martina Voláková, 
roli účetní – Marie Měšťánková, dále garant za venkovní 
aktivity – Petr Procházka, garant za vnitřní aktivity – Iva-
na Skalická, dále Jan Pšenička, jako garant webu a členové 
Václav Pospíšil, Lucie Skalická a Lenka Měšťánková, tudíž 
celkem 9 lidí.

Jste velmi vytížený člověk, jak vlastně odpočíváte ve vol-
ném čase, jestli vůbec nějaký zbývá? 
Na moje "koníčky" mi vůbec čas nezbývá, volný čas mám 
nulový. Již delší dobu jsem vnímal, že tímto způsobem ne-
mohu dál trvale fungovat. S přechodem do nového zaměst-
nání koordinátora projektu „Schola naturalis" v zásadě nic 
jiného nedělám, než že sedím u počítače a práce, kterou 
jsem si dobrovolně naordinoval, je vysoko nad 8 hodinami 
denně. A k ní cokoliv dalšího není dlouhodobě slučitelné. 
Toto vytížení, ve vazbě na můj vnitřní pocit zodpovědnos-
ti k tak vážné roli v organizaci z mého pohledu ve městě 
důležité, bylo důvodem, proč jsem se rozhodl, že tuto éru 
života musím přerušit. Do tělocvičny jsem chodil odmala, 
můj vztah ke sportu zůstává, ale ten pocit zodpovědnosti 
– obsáhnout věci tak, abych s tím byl spokojený, to se mi  
v poslední době nedařilo, byť se může zdát, že úspěš-
ná realizace rekonstrukce části sokolovny je opakem 
tohoto tvrzení. Nemám strach, že by ASPV měla mít  
s mým odchodem z výboru personální problémy, každý,  
kdo je ve výboru, je šikovný a schopný se vypořádat s vede-
ním naší organizace.

Přeji ASPV, aby získala stejně dobrého předsedu, jako jste 
byl vy.
Děkuji za oslovení absolvovat tento rozhovor a ještě jednou 
touto cestou děkuji všem bývalým i stávajícím cvičitelům  
a funkcionářům za odvedenou práci a podporu, které se mi 
vždy od všech dostalo.

Rozhovor vedla 
Helena Richterová
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Schola naturalis - revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině
Vážení a milí čtenáři tohoto koutku, dnešní náplní jsou 
informace o systému dotací, kam rekonstrukce v zámec-
kém areálu spadají, a také informace o hře, která tento 
dotační titul spojuje. 
Tímto dotačním titulem je INTEGROVANÝ OPERAČNÍ 
PROGRAM 5.1 (IOP)-NÁRODNÍ PODPORA VYUŽI-
TÍ POTENCIÁLU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ „Vracíme 
památky do života“. Zprostředkujícím subjektem toho-
to dotačního titulu je ministerstvo kultury. Jak vypovídá 
podtitul, jeho smyslem je obnova, oživení a tím navrácení 
památek do života společnosti. Pro areál zámku Veltrusy 
je konkrétním cílem vytvořit v rámci zrekonstruovaných 
objektů edukační prostory pro vzdělávací aktivity širokého 
spektra frekventantů a to včetně vzdělání chtivých návštěv-
níků parku.
Celý IOP pod vedením ministerstva kultury obnáší cca 7 
miliard Kč, které jsou v rámci České republiky rozděleny 
do objektů dle následujícího přehledu s popisem lokality  
a názvu projektu:

 KUKS
Kuks – granátové jablko

TEPLÁ
Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá

JINDŘICHŮV HRADEC
Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií – centrum původ-

ních řemesel a unikátních technologií
VALTICE

Národní centrum divadla a tance
VÍTKOVICE

Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice
SÁZAVA

Centrum sklenářského umění Huť František v Sázavě
VELEHRAD

Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní 
Evropy

ČESKÝ KRUMLOV
Revitalizace areálů klášterů Český Krumlov

KROMĚŘÍŽ
Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

TEREZÍN
Terezín – projekt oživení historických památek

LEDNICE
Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

PLASY
Centrum stavitelského dědictví 

v Plasích 
LITOMYŠL

Revitalizace zámeckého návrší 
v Litomyšli

OBNOVA ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČR
Revitalizace židovských památek

 v České republice
VILA TUGENDHAT

Vila Tugendhat
VILA STIASSNI

Centrum obnovy památek architektury 20. století
VELTRUSY

Schola naturalis – projekt revitalizace zámku Veltrusy a cent-
rum Evropské úmluvy o krajině

Hra, která všechny tyto projekty spojuje, je připravená mi-
nisterstvem kultury a je motivována dnes velmi populár-
ním "geokešingem", kdy na každém objektu dotovaného 
z IOP je umístěna schránka s "pokladem". Poklady jsou 
kódy, které dohledané na všech objektech přináší finální 
souřadnice hlavního pokladu. Souřadnice pokladu v areálu 
zámku Veltrusy jsou N 50o 16.965, Eo 014 19.870, jak po-
klad vypadá je na ilustrační fotografii. Rodiče, jejichž děti 
navštěvují mateřskou školu, jistě doma s dětmi dokončili 
vykreslení publikace "DOMAlovánky", kterou vydalo mi-
nisterstvo kultury a kterou začaly děti vybarvovat ve školce 
21. března. V DOMAlovánkách jsou souřadnice všech po-
kladů. Zájemce o poklady, který nemá děti ve školce, najde 
souřadnice na www.kultura-evropa.eu .

Abych zcela nevynechal stavby probíhající v areálu, před-
kládám fotografii krásně zrekonstruovaného vikýře v pří-
stavku u domu lesního. Harmonogram staveb říká, že by 

domy u brány 
měly začít pl-
nit svoji funk-
ci v průběhu 
příštího roku.
Dnešní zá-
věr je dvojí: 
v prvé řadě 
přání štěstí 
při hledá-
ní pokladů 
IOP, ale hlav-

ně pozvání na pravidelné roční setkání s občany,  
které se uskuteční 1. května 2012 v areálu zámku. Začá-
tek bude ve 14:00 hodin v Rudolfově sále.

Jaroslav Morávek
koordinátor projektu Schola naturalis

zprávy ze zámku
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Během posledních týdnů se v klubovně ASPV Veltrusy (v přístavbě 
sokolovny) uskutečnily tři zajímavé kulturní akce – 12. března beseda  
s přední českou tibetoložkou a etnografkou PhDr. Zuzanou Ondomi-
šiovou, 23. března zde proběhl písničkářský večer s Honzou Řepkou  
a Kamilou Tatarovou a 12. dubna to byla projekce dokumentu „Albánie 
– kráska se špatnou pověstí“ s navazující (spontánní a vtipnou) besedou 
s autory – režisérem a moderátorem Petrem Horkým a jeho kolegou 
Mirkem Náplavou. Příjemným a nečekaným zjištěním byla skutečnost, 
že prostory klubovny byly vždy zaplněny do posled-
ní židle – kdo přišel později, ten musel stát. Kulturní 
„klubové“ večery provázela pohodová atmosféra a je-
jich realizace proběhla díky podpoře města Veltrusy a 
za milé pomoci cvičitelů místního ASPV. 

Filip Volák

Nová klubovna ASPV žije kulturním životem

Problematickou současnost a historii Tibetu 
přiblížila veltruským občanům PhDr. Zuza-
na Ondomišiová, která během svého života 

navštívila tuto oblast více než dvacetkrát 

Z písničkářského večera Jana 
Řepky, kde vystoupila i Kamila 
Kandlerová a Ondra Šindelář

Z promítání filmu o Albánii

kultura

foto: M. Tlustí a F. Volák
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Možná čtenáře Veltruských listů napadne jaké finále? Sa-
mozřejmě se u nás ve škole jedná o závěr školního roku. 
Ten je tradičně na naší škole spojen s charitativní akcí Bez-
va den. Přípravy se již rozbíhají, i když času je ještě stále 
dost a dost. Přesto vás všichni žáci i učitelé veltruské školy 
zvou již nyní na 

8. ročník Bezva dne, 
který se bude konat v sobotu 

16. června 2012 
v areálu Letního kina ve Veltrusích

Těšit se můžete na pestrý program složený z vystoupe-
ní jednotlivých tříd a žáků naší základní školy, ale také  
na vystoupení dětí z místní mateřské školy a na další vy-
stoupení různých tanečních, kulturních a sportovních 
uskupení, která s námi již od počátku pořádání Bezva 
dne spolupracují. Nejenže prožijete příjemné odpoledne,  
ale budete moci také finančně podpořit vybranou charita-
tivní akci, a tak pomoci dobré věci.
Naši žáci se nevěnují pouze přípravě mimoškolních akcí, 
ale samozřejmě se hlavně učí. Díky kvalitní přípravě  
a dobrým vědomostem jsou pak také úspěšní v různých 
soutěžích. Tradičně získáváme dobrá umístění v biologic-
ké olympiádě i v olympiádě z českého jazyka. Největšího 
úspěchu jsme již podruhé dosáhli v olympiádě ze země-
pisu, kdy se žáku 7. ročníku naší školy podařilo z první-
ho místa v okresním kole postoupit do krajského kola této 
soutěže, které proběhne v dubnu.  
Velkých úspěchů dosáhli žáci školy i v oblasti mimoškol-
ních aktivit. Jeden ze žáků 3. ročníku se zařadil mezi vítěze 
v rámci výtvarné soutěže pořádané v souvislosti s premié-
rou filmu Modrý tygr. 

Výrazného úspěchu v taneční oblasti dosáhla i další žákyně 
7. ročníku, která se stala mistryní republiky ve společen-
ských tancích ve své kategorii.

Charitě se naše škola nevěnuje pouze v závěru školního 
roku. Dlouhodobě podporujeme afrického chlapce Alse-
nyho, kterému už několik let posíláme finanční prostředky, 
díky nimž může Alseny chodit do školy a učit se. Na tyto 

účely věnujeme i většinu výtěžku z tradičních Velikonoč-
ních trhů, kde si zájemci z řad veřejnosti i žáků školy mohli 
nakoupit krásné rukodělné výrobky s jarní a velikonoční 
tematikou. Letošní výtěžek z Velikonočních trhů činil přes 
9 tisíc korun. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě výrobků,  
ale i všem, kteří svým nákupem naše snažení podpořili. 
Věříme, že naše výrobky pomohly otevřít cestu jaru i u vás 
doma a že vám zpříjemnily první jarní dny.

Za ZŠ Veltrusy Mgr. Světlana Racková
zástupkyně ředitelky

Dne 21. 3. 2012 proběhla  
v MŠ Veltrusy akce pro děti 
s Domalovánkami – malou 
knížkou pro velký výlet po 
Česku. Děti z mateřské školy 
pod vedením ředitelky školy 
a koordinátorky programo-
vých aktivit projektu Scho-
la naturalis – revitalizace 
zámku Veltrusy a centrum 
Evropské úmluvy o krajině 
plnily úkoly a kreslily do knížky, týkající se nejen státního zámku Vel-
trusy, ale i dalších památek, které jsou obnovované v rámci projektů 
financovaných z IOP. Děti si knížku ponechaly s tím, že další úkoly  
již budou plnit doma s rodiči. Dětem z mateřské školy se některé úko-
ly dařilo plnit snadno, avšak některé jsou spíše pro žáky ZŠ. 

Akce byla zdokumentovaná a zde je pár povedených fotografií dětí z MŠ Veltrusy s Domalovánkami.

BLÍŽÍ SE FINÁLE…                 ZŠ

DOMAlováno                                                       MŠ

naše školy
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Vernisáž výstavy fotografií našeho spoluobčana pana  
JIŘÍHO ŠTRUNCE, člena kralupské výtvarné skupiny 
„j“, konaná ve čtvrtek 29. března, se řadí mezi nejvíce na-
vštívené akce tohoto druhu ve Veltrusích. Za přítomnosti 
kamer kralupské televize a velkého množství přítomných 
zahájili výstavu pánové Tomáš Ča-
pek a Jan Maršálek. Autor fotogra-
fií pak osvětlil příležitost pracovně 
navštívit vzdálený ostrov Tchaj-wan 
(dříve zvaný Formosa), jenž spolu  
s několika dalšími menšími ostrovy 
je součástí Čínské republiky. Pří-
tomní diváci si mohli prohlédnout 
více než 140 barevných fotografií, 

zachycujících přírodu, architekturu i obyvatele, a na závěr 
mohli sledovat promítání dalších snímků i s vyprávěním 
pana Štrunce.
Veltruská veřejnost má příležitost zhlédnout zajímavé ob-
razy ze země, která nikterak není v popředí turistických 

destinací cestovních kanceláří. 
Výstava potrvá do 6. května  
a je otevřená každý pátek od 14:00 
do 16:00 hod. a také po ohlášení 
se na MěÚ Veltrusy každé úterý  
a čtvrtek od 13:00 do 15:30 hod. 

jn

kultura

10. 5. 2012 – Obrazy Věry Podzimkové
7. 6. 2012 – Pavel Cimpl „Jedna stopětadvacetina života“ (černobílé fotografie) 

vždy v 17:00 hodin
Při zahájení jsou přítomni autoři, podává se i malé občerstvení a sejdou se milovníci výtvarného umění.

Otevřeno každý pátek od 14:00 do 16:00 hodin
 a také každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 15:30 hodin po ohlášení se na MěÚ Veltrusy. 

V roce 1913 František Václav Krejčí v meditaci nad Sny  
o štěstí, básnickou knihou Jaroslava Vrchlického, načrtl 
veltruský park jako prostor magický, vymykající se všed-
ní krajině, jež ho obklopuje: „Veltruský park, tato zajímavá 
oáza bující vegetace uprostřed střízlivé podřipské roviny,  
se svými dálnými promenádami ve vlhkém stínu starých 
stromů, se sešlými pavilóny, tonoucími v polozpustlé houšti 
exotických keřů a květů“ (z knihy Jaroslav Vrchlický, 1913, 
s. 31). Vrchlického Sny o štěstí vyšly roku 1876 s podtitulem 
Erotické intermezzo. Zhruba dvacet let nato se veltruským 
parkem potuloval šestadvacetiletý Antonín Slavíček, malíř. 
Ten se již v dubnu 1895 oženil s dívkou jménem Bohumila 
(Míla). Dle Petra Wittlicha se „mladá paní […] od počátku 
zúčastňovala exkurzí a pobytů, které Slavíček absolvoval  
s krajinářskou školou profesora Mařáka, a vstupovala  
i do Slavíčkových obrazů jako pohotový model“ (in Anto-
nín Slavíček, 1870–1910, Praha 2004, s. 35). Přestěhovali  
se brzy po svatbě do Okoře, odkud to do Veltrus neměli 
daleko. V roce 1896 Slavíček namaloval obraz Ve veltrus-
kém parku. Petr Wittlich zdůraznil „symbolický význam“ 
kráčející ženské postavy, upozornil na „její vznášení, pro-
tože je to spíš představa nebo vzpomínka“, na „její černý šat  
a smuteční postoj“, jež ladí „se spadaným listím a truch-
livou atmosférou pokročilého podzimu“ (cit. d., s. 45).  
V roce 1896 Slavíček namaloval také Podzim ve Veltru-
sích, který František Kaván komentoval mimo jiné slo-
vy: „setkáno je přítmí obsáhle stupnice mrtvého stínu na 
tenkých bledých kmenech, odhmotněných, že se zdá, jako 
by nebylo lze po nich ani okem do výše. Jsou to nějaké 

prázdné ideje zpustošené  
– na zemi, v poslední vý-
směšné dráždivé barvě 
prostírá se jejich obsah. 
Kola pomalu se točící ryjí 
do nich čáry jako brázdy 
pluhu přes město srov-
nané se zemí. Bílý kůň 
táhne smutně s hlavou 
sklopenou, žádná naděje 
na vyváznutí“ (Rozhledy 
6, 1897, s. 961–963). Je 
pravděpodobné, že mode-
lem černé ženy byla Míla, 
stejně ji lze ovšem tušit ve figuře mnohem prosluněnější,  
byť o nich méně melancholické, jež je středem lesního vý-
seku obrazu V parku na procházce (1897): pohrává si s 
ostře červeným deštníkem, v blankytných, prostých šatech  
a slamáku se stuhou v barvě těch šatů; sluneční paprsky 
třpytivě propadávají listovím, vytvářejíce soustavy nadý-
chaně bělostných skvrn v zelenavé hnědi široké cesty. Vác-
lav Vilém Štech výstižně psal výstižně o „ztlumené harmo-
nii lesních vnitřků“ (Čtení o Antonínu Slavíčkovi, 1947,  
s. 109). Dívka se nedívá směrem k pozorovateli, spíše jako 
by byla zabrána do svých myšlenek…

Michal Topor 
michaltopor@rocketmail.com

„Veltruské parky“ Antonína Slavíčka

VÝSTAVNÍ SÍŇ LADISLAVA ČEPELÁKA HOSTÍ FOTOGRAFIE Z EXOTICKÝCH DÁLEK

VÝSTAVNÍ SÍŇ LADISLAVA ČEPELÁKA VÁS ZVE NA VERNISÁŽE
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Díl 3. Vzpomíná umělcův přítel 
ing. Otakar Špecinger

Opět navazujeme na nepravidelný seriál 
vzpomínek přátel a kolegů na veltruského ro-
dáka prof. Ladislava Čepeláka. Tentokrát nám 
zaslal svou vzpomínku ing. Otakar Špecinger, 
umělcův přítel a znalec jeho díla. Článek byl 

určen pro knížku, kterou zamýšlela připravit paní Zdeňka Křtě-
nová. Autor vzpomínky v průvodním dopise pochválil „opravdu 
pěkné Veltruské listy“, což nás potěšilo.
V roce 1948 jsem bydlel přechodně v Alšově ulici ve Veltru-
sích u rodičů své první manželky Růženy Floriánové. Jejich 
nevelký obchod se nacházel v blízkos-
ti domu Čepelákových a Ladislav teh-
dy ještě studoval. Pochopitelně jsme  
se ale záhy seznámili a já se dozvídal 
leccos zajímavého z malířova dětství, 
kdy ho například okouzlovaly rozto-
milé obrázky veltruského faráře Adolfa 
Pergla (1863–1935) a od jinošských let  
i půvaby zámeckého parku.
Když jsem pak okolo roku 1955 publi-
koval své první studie o chotkovských 
Veltrusech, měl za sebou Ladislav Če-
pelák už spoustu kreseb, maleb a grafik 
zejména z veltruské přírody a minulos-
ti, což nás potom trvale spojovalo. Ob-
čas jsme se proto po dlouhá léta vídali 
anebo si vyměňovali dopisy a já jsem se 
velmi rád zúčastňoval Láďových výstav, 
které zpravidla přímo dýchaly slánskou 
a povltavskou krajinou, pro umělcovo 
dílo nejpodnětnější.
A také jsem tohoto svého vzácného pří-
tele občas navštěvoval v jeho tvůrčím 
prostředí. Už v mládí si doma nad jakousi kůlnou postavil mi-
niaturní pracovnu, odkud se po večerech ozývala do dálky jeho 
mistrně ovládaná křídlovka. Ovšem opravdu rozlehlý ateliér,  
ve kterém bydlel i tvořil, měl Čepelák až po studiích – a to v praž-
ské Gorazdově ulici, kde se mohl jeho mnohostranný talent mi-
mořádně rozvinout.
Avšak nevšedně působivými a prospěšnými se posléze staly Če-
pelákovy venkovské chalupy. Cihelna v Ješíně u Velvar překva-
povala až přílišnou skromností, ale Ladislav ji opustil jen proto,  
že ji musela dát obec z bezpečnostních důvodů zbořit. Z ní  
se pak malíř spolu s přítelem Jiřím Corvinem (1931–2004) uchýlil  
do Lužeckého mlýna, rozlehlého osamělého objektu na Bakov-
ském potoce u Královic za Slaným. Když ale Corvin spolu s man-
želkou získal starobylý mlýn v Débeři u Peruce, nechtěl Čepelák 
být tak vzdálen od Prahy a odešel sám do opuštěného domku 
v nepatrných Malých Lidicích pod tehdy budovaným slánským 
velkodolem, přesněji řečeno do obce Otruby.
Přemístil tam i své lisy a usilovně tvořil, takže záhy bylo stavení 
doslova přeplněno kamennými litografickými deskami a další-
mi materiály. Ovšem tehdy se mu podařilo získat navíc tři velmi 
pěkné místnosti v obytném patře státního školního statku Lidic-
ký dvůr, které naopak báječně zařídil. Měl tu i dílnu, ve které zho-
tovoval s nevšedním zdarem smyčcové hudební nástroje (housle 
a violy) a zařídil tady také zkušební místnost dobově proslulého 

Lužeckého kvarteta, jehož byl od roku 1964 vynikajícím hous-
listou.
Klavír bylo nutno do tohoto chalupářského bytu složitě dopravit 
oknem, ale muzicírovalo se tu jako málokde. Také v tehdy opra-
vené lidické kapli kvarteto koncertovalo – a to na počest profe-
sora Václava Viléma Štecha (1885–1974), kterého si sem Ladislav 
Čepelák z úcty přivezl. Jedinečný znalec našich památek byl teh-
dy doslova nadšen kultivovaným prostředím, jak ho tu vytvářela 
po řadu let na Slánsku proslulá skupina nadšených hudebníků.
Posledním Čepelákovým venkovským útočištěm se pak stala 
obec Svrkyně, položená jen několik kilometrů severozápadně  
od Prahy, kam mohl tehdy už řádný profesor AVU snadno a tře-
ba i denně jezdit. Získal tu malebné lidové stavení, které znač-

ným úsilím zachránil a rekonstruoval 
– a kam potom neustále znovu zval  
své studenty i blízké přátele. Když jsme 
je spolu s druhou manželkou Ludmilou 
poprvé viděli, budilo svou zchátralostí 
hrůzu. Ale Láďa to dokázal a v soused-
ství svrkyňského kostelíka a několika 
novodobých domků vytvořil drobný,  
ale působivý architektonický klenot.
Do Svrkyně jezdíval ovšem už z Malé 
Strany, kde měl v posledních letech ži-
vota ve 4. patře starobylého domu velmi 
krásné a svými pracemi doslova přepl-
něné obydlí. A tehdy jsme ho, manželka 
a já, navštívili z pověření obnovovaného 
kralupského muzea se žádostí, aby ně-
čím přispěl do zatím téměř nulových 
sbírek. A Ladislav Čepelák se zacho-
val velkoryse, daroval několik svých 
grafických cyklů v čele s jedinečným 
veltruským souborem (vydaným kdysi  
i jako sběratelské pohlednice), od něhož  
měl už jen poslední rezervní exemplář. 

Mé ženě pak hrál plnou hodinu na housle, virtuózně a s neslý-
chaným nadšením…
V té době, bylo to začátkem 90. let 20. století, byl ale Čepelák  
už vážně nemocen a zotavoval se po operaci. Jeho stav se naštěs-
tí velmi zlepšil a mohl se dokonce, třebaže v pokročilém věku, 
šťastně oženit. Za několik roků však po dalším onemocnění dne 
9. října 2000 v kralupské nemocnici zemřel.
Z Kralupska, a samozřejmě nejen odtud, tak odešel nevšedně 
velký člověk a umělec, kterého jsem si nesmírně vážil a který zů-
stává ve všeobecné paměti a úctě. Ale abych tuto osobní vzpo-
mínku zakončil v Čepelákově duchu, pak tedy ještě tato humor-
nější příhoda! Nuže – když se v Praze konala svatba malířů Ivany 
Šrůtkové a Jana Grimma, byl nejpřednějším hostem profesor  
V. V. Štech. Ale potřeboval se brzy večer vrátit do tehdejšího 
spisovatelského zámku v Dobříši, kde právě přebýval. A tak  
ho do taxíku posadili i s Ladislavem Čepelákem, aby ho dopro-
vodil, a oběma dali v krabicích plno cukroví a chlebíčků. Jenže  
v Dobříši se na ně zapomnělo, Ládík je objevil až v Praze  
a druhého dne všechno s přáteli zkonzumoval – a to těsně před 
tím, než přijel pro páně profesorovu krabici příležitostný posel.  
A tehdy se prý jinak předobrý pan profesor Štech, i když jen krát-
ce, na Ládíka rozzlobil – a dokonce mu v telefonu řekl: „Zkrátka 
jste mi to všechno s gustem sežral!“ Ovšem vzápětí se oba zasmá-
li a udobřili…

VZPOMÍNKY NA LADISLAVA ČEPELÁKA
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Do redakce napsal pan ing. Josef Šváb z Veltrus.

Velmi rád sleduji články a fotografie, týkající se historie  
Veltrus. Jednou historickou veličinou byl po mnoho let  
divadelní soubor Havran. Při návštěvě bývalého veltruského 
občana pana Josefa Hadrbolce, jednoho z posledních pamět-
níků slavné éry divadelního spolku Havran, se mi podaři-
lo zaznamenat jejich hymnu. Vznikla dle vzpomínek pana 
Hadrbolce v roce 1891 ve Čtenářské besedě. Její nápěv je im-
posantní: „Zachovej nám, Hospodine…….“.  
Možná, že by některé čtenáře zaujala.

Hymna Havraňáků
 
Peřím v lesku modročerném
jestiť věrný havran náš,
našich lesů občan věrný,
jehož každý dobře znáš.
Znáš i jeho bystré oči,
čilost, jež v nich stále hrá,
když nad naší vsí se točí,
vítá nás svým krá,krá,krá!

Pozn. red.
Roku 1868 přenocoval ve Veltrusích slavnostní průvod, vezoucí z Řípu základní kámen pro 
stavbu Národního divadla v Praze. Po této události se ve Veltrusích rozmohl čilý společenský 
život. Vznikalo tu mnoho spolků, jímž byla například Čtenářská beseda nebo např. Sbor dob-
rovolných hasičů a další. Podobně tak z Čtenářské besedy vznikl proslulý veltruský Havran.

naše spolky
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Cyklistická sezona začíná v Havránku
vždy v dubnu zahřívacím 
výletem do Zelčína, nároč-
nost tras se postupně mírně 
zvyšuje a graduje v letních 
měsících na Kokořínsku.  
Na první výšlap si účastníci 
většiny loňských jízd budou 
moci obléknout triko s logem 
cyklovýletů.
Závod na kolech, známý jako 

Žabincový prolog, letos zařazujeme už v půli června. I letos 
půjde hlavně o kostýmy, originální nebo vyzdobená vozi-
dla a o legraci – a všichni dětští závodníci si odnesou ma-
lou cenu. 

Na cyklovýlety se hlaste prosím Honzovi na 
cyklovylety@dolnipovltavi.cz. Kolům zdar!

Plánované cyklovýlety v roce 2012
21/4 – Zelčín
12/5 – Podél Vltavy k Libčicím
16/6 – Žabincový prolog 
           – cyklistický závod pro děti i dospělé ve Všestudech

14/7 – Velvarsko 
18/8 – Kokořínsko
  8/9 – Mělník
Startujeme vždy v sobotu 
v 10:00 hod. od brány vel-
truského parku (s výjim-
kou 18/8).

Pravidelný provoz v Ha-
vránku končí 31. května 
2012, jazykové kurzy po-
kračují i v červnu, stejně 
jako hodiny Yamaha class. 
Prázdniny potrvají do půl-
ky září.

Akce, které připravujeme:
Procházka veltruským par-
kem: málo známá místa 
(zmizelé památky, zaniklé stavby…) – květen 
Procházka veltruským parkem: osová alej a okolí (remíz-
ky) – červen 
Letní setkání s cvičením jógy – ve veltruském parku – čer-
venec, srpen

Kde najdete letos Havránkův dětský koutek?
28/4 – koutek na Běhu veltruským parkem 
 (ASPV Veltrusy)
28/7 – koutek na Miřejovickém půlení 
 (Maratonklub Miřejovice)
11/8 – stanoviště na Dožínkách hraběte Chotka 
 (zámek Veltrusy, zahradnictví)

Hymna Havraňáků
 
Peřím v lesku modročerném
jestiť věrný havran náš,
našich lesů občan věrný,
jehož každý dobře znáš.
Znáš i jeho bystré oči,
čilost, jež v nich stále hrá,
když nad naší vsí se točí,
vítá nás svým krá,krá,krá!

Zde ještě uvádíme několik fotek jako vzpomínku na dětský karneval, který letos pořádal Havránek v sokolovně 
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Florbal
Florbalisté ASPV Veltrusy úspěšně 
dokončili základní část Regionální 
florbalové ligy (RFL). 
Skončili třetí mezi pěti týmy v Divizi 
B a zajistili si tak postup do play-off.
Ve čtvrtfinále play-off se Veltrusy 
utkají s týmem FBC Sokol Kralupy. 

Kralupští sokolové do play-off postoupili z druhého místa 
v Divizi A, jsou tedy pro čtvrtfinálovou sérii mírným favo-
ritem. Ani veltruští však nejsou v tomto souboji bez šancí. 
Vzájemný zápas v základní části skončil výsledkem 7:7.
Čtvrtfinálová série se hraje na dva vítězné zápasy.  
Vítěz série postoupí mezi nejlepší čtyři týmy soutěže,  
což by pro Veltrusy jako nováčka soutěže byl skvělý úspěch.
První dva čtvrtfinálové zápasy jsou naplánovány na úterky 
10.4. a 24.4., vždy od 20:30 ve víceúčelové hale Zimního 
stadionu v Kralupech. Případný třetí rozhodující zápas  
se bude hrát na začátku května tamtéž.
Další vývoj soutěže sledujte na stránkách FBC Kralupy 
(http:// http://www.fbckralupy.cz/ ->
RFL -> Výsledky).

Petr Procházka

Běh veltruským parkem
14. ročník běžeckého závodu 

proběhne v sobotu 28. 4. 2012 

Startuje se opět v prostorách letního kina Veltrusy, první nej-
mladší závodníci vybíhají na svou trať v 10:00. Závod je určen 
pro všechny milovníky běhu od nejmenších, kteří startují v 
kategorii „rodiče a děti“ na trati dlouhé 50 m, až po vytrval-
kyně/vytrvalce na tratích 5 500 m resp. 10 000 m. Stejně jako  
v minulém roce bude vyhodnocována i soutěž rodin a sou-
těž tříd místní ZŠ. Závod je součástí "KOBRAS BĚŽECKÉ-
HO POHÁRU". Délky tratí pro jednotlivé věkové kategorie 
naleznete na www.aspv.veltrusy.cz.

ASPV Veltrusy
zve všechny své členy 

a ostatní zájemce
v kategoriích od rodičů 
s dětmi až po seniory

na soutěž v přírodě

MEDVĚDÍ STEZKOU
kdy: sobota 19. 5. 2012

kde: veltruský park; Pavilon přátel 
venkova a zahrad – za letním kinem

prezence: 13:00 – 13:30 hodin
Příklady stanovišť:

hod na cíl, zdolávání překážek, vázání uzlů, 
topografické značky, dopravní značky, 
orientace dle mapy, součinnost dvojic, 

určování flory a fauny, určování pamětihod-
ností, určování vzájemných vztahů řek, 

měst, hor apod., zdravověda…

sport
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Dětský letní tábor KOCOURKÁČ
ASPV Veltrusy pořádá již po patnácté letní dětský tábor. Letos se opět s dětmi vydáme na Kocourkáč 
– stanový tábor uprostřed lesa na břehu potoka vybavený stany s podsadami.
Téma celotáborové hry zatím zůstává v tajnosti, ale rozhodně bude etapové zápolení opět plné 
dobrodružství, napínavých her a soutěží. 
Ve vedení tábora pracují cvičitelé ASPV Veltrusy s dlouholetou cvičitelskou praxí v práci s dětmi.
Přihlášky ke stažení a další doplňující informace naleznete na stránkách ASPV Veltrusy – www.
aspv.veltrusy.cz.

Termín letního dětského tábora ASPV Veltrusy je 20. – 29. 7. 2012
K plnému obsazení tábora zbývá několik volných míst, a tak kdo máte chuť s námi letos jet, 

neváhejte s přihlášením!!!

Více informací o chystaných i proběhlých akcích ASPV Veltrusy, 
stejně tak přihlášky a propozice jednotlivých soutěží  

a závodů najdete na aspv.veltrusy.cz.

Martina Voláková

Zpráva o činnosti - HC Havrani Veltrusy
Místní hokejový tým HC Havrani Veltrusy po loňské nováčkovské sezóně skončil tuto sezónu v pátek 13. dubna,  
když si v osmnáctém utkání výhrou nad týmem HC Kapacity zajistil pěkné třetí místo ve skupině B Amatérské hokejové 
ligy, hrané na zimním stadionu v Kralupech. 

Borci již potvrdili účast v příštím ročníku AHL. 
Podrobnější výsledky mohou zájemci nalézt 

na webu http://www.sinners.cz/.                                                                                                                                           

                                                                                    J.Kejkrt

Tým  Zápasů  Výher R  Prohry Body

1. BHN Odolka 18 10 2 6 22

2. Tornádo Praha 5 3 10 13

3. HC Havrani Veltrusy 18 5 1 12 11

4. HC Kouhouti Zdiby 18 4 1 13 9

5. HC Kapacity 18 3 1 14 7



strana 18 www.veltrusy.cz

různé

POMOCNÍČEK  PŘÍJEMNÉHO  CESTOVÁNÍ
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  12,43D  
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)
6,35  11,35  14,35  18,35  19,19K

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

VELTRUSY – Kralupy KRALUPY – Veltrusy
5,20  5,25  5,30  5,48  5,52  6,18  6,25  
7,19  7,20  7,23  7,24  7,30  7,32 7,53  
9,07  9,29  10,02  10,35  12,09  12,35  
13,07  13,35  13,47  13,49  14,09  14,10  
14,25  14,40  15,20  15,30  15,32  15,34  
16,25  16,45  17,07  17,12 17,14  17,37  
17,47  18,20  18,50  19,22  19,52  20,36  
21,42  22,58
mimo pracovní dny: 
5,45  7,19  9,19  11,19  12,19  15,19  
17,19  17,20  18,18 19,19  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  
6,45  7,10  7,40  8,20  8,30  9,20  9,33  
10,25  11,20  12,00  12,30  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  18,05  18,25  18,55  
19,25  19,55  20,25  22,25  23,25
mimo pracovní dny: 
5,20  6,00  6,25  9,25  11,25  12,25 13,00 
13,20  14,25  16,25  17,25  18,25  20,25
Podtržený spoj = z nádraží Holešovice 
(linka Roudnice, Litoměřice)

Platnost od 11. prosince 2011 

Pomocníček příjemného cestování

přináší opět přehled nejpoužívanějších spojů z Veltrus do Kralup n. Vlt., do Prahy  
a zpět podle nových JŘ, platných od 11. prosince. Některé spoje byly zrušeny, 
změnily se odjezdy a pod. Na pražské lince uvádíme možnost přestupu v Kralupech-
Lobečku a také případnou hodinovou trasu přes Hostín a Dřínov. To především proto,  
že tou dobou naše obvyklá „třistasedmdesátka“ třeba dvě hodiny nejede. Neuvádíme  
ale komplikované spoje, které nabízí např. internet – např. do Prahy se můžete dostat 
víc jak za hodinu odjezdem do Nové Vsi a přestupem na roudnickou linku, která 
jinak Veltrusy míjí. Takto by ale náš jízdní přehled byl neúměrně složitý. I tak věříme,  
že vám cestování náš Pomocníček usnadní. Své připomínky zasílejte na emailovou 
adresu listy@veltrusy.cz 

Placená inzerce ve Veltruských listech 
na rok 2012:

Cena za barevný inzerát je 1.000,- Kč 
za celou stránku A4, 500,- Kč 

za 1/2 strany , 250,- Kč za 1/4 strany. 
Černobílá inzerce je za 800,- Kč

resp. 400,- resp 200,-. 
Vytvoříme i grafický návrh 

vaší reklamy dle zadaných podkladů 
(textů, loga apod.) za cenu 200,- Kč/kus.
Příplatek za lukrativní zadní (barevnou) 

stranu je 20 %, tedy 1.200,-
Kč za celou stránku A4, 600,- Kč za 1/2 

strany, 300,- Kč za 1/4 strany.
Řádková soukromá inzerce 

pro veltruské občany je zdarma.

V areálu letního kina ve Veltrusích se uskuteční již 3. ročník 
studentského festivalu Dvořákův máj. 

Festival je pořádán studenty 3. ročníku Dvořákova gymná-
zia v Kralupech nad Vltavou. 

Tento festival je určen pro všechny příznivce dobré hudby.
A na co se tedy můžete těšit?

 Na pódiu během dne zastihnete kapely, 
jako jsou Z.N.K. (v 16:00 hod.), ArtVox (17:00), Flattus 
(18:00),  A Banquet (19:30), Interpret neznámý (20:30) 

nebo třeba Pub animals (22:00).
Začátek festivalu je naplánován na 15:30 hodin 

a vstupné za pouhých 80 Kč.
Více na průběžně aktualizovaných informací se dozvíte 

na stránkách www.dvorakuvmaj.ic.cz
Přijďte se tedy pobavit a otevřít sezónu venkovních festi-
valů. Těšíme se na Vás. Speciální poděkování patří našim 

sponzorům: Město Veltrusy, SHOCK, Toi Toi, Jung.cz, Měs-
to Kralupy nad Vltavou, K-Protos a Partypasky.cz.

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou 
pořádá v rámci

Jubilejních hudebních slavností Antoní-
na Dvořáka v jeho rodném kraji 

a k 40. výročí založení a působení KPH 

HOUSLOVÝ KONCERT
prof. Františka Novotného

s klavírním doprovodem prof. Hollého
Na programu skladby českých a světo-

vých skladatelů.
Koná se ve čvrtek dne 26. dubna 2012 

v 19:30 hodin v Rytířském sálu 
zámku v Nelahozevsi.

Vstupné 150,- Kč; senioři 
a studenti 100,- Kč.

Předprodej v po-
kladně KaSS Kralu-

py nad Vltavou.
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Soutěž o předplatné Veltruských listů s osobním doručením
Výhercem minulého kola naší soutěže je pan Bubeníček. 
Gratulujeme, toto i všechna další letošní čísla Veltruských 
listů mu doručíme do poštovní schránky.

V minulém čísle jsme se ptali, jaké je přesné datum úmrtí 
na pomníku Richarda van der Schotta. Správná odpověď 
je 18. února 1790. Pro úplnost uvádíme celé znění nápisu:

Soutěžní otázka do dalšího kola: 
Zanedlouho oslavíme výročí ukončení druhé světové 
války. Pro poměrně dost lidí to asi znamená jen dva pří-
jemné květnové dny volna, protože události, které tenkrát 
posouvaly dějiny kupředu, byly natolik významné, že je-
jich výročí slavíme dnes jako státní svátky. Mnoho lidí,  
kteří si stěžují, že v dnešní době „krize“ si nemůžou dovolit 
to či ono a situace se nelepší, by se mělo zamyslet, jak by je-
jich život mohl vypadat, kdyby žili v době před 67 lety. Pro-

to nás dnešní soutěžní otáz-
ka zavede na místní hřbitov, 
kde se u zadní zdi nachází 
pomník rudoarmějců pad-
lých za druhé světové války. 
Původně zde spočívalo osm 
vojáků, kteří přišli o život 
daleko od svého domova 
ve Veltrusech či jejich blíz-
kém okolí. Později byly je-
jich ostatky odvezeny zpět  
do vlasti, pomník k uctění 
jejich památky zůstal. 

Je na něm zepředu nápis 
v azbuce: 

Храбрым воинам 
доблестной Красной 

армии
Jak zní jeho česká 

verze, 
která je na pomníku ze 

zadní strany?

Ze správných došlých 
odpovědí opět vylosu-
jeme jednoho výherce, 
který získá roční před-
platné Veltruských listů 
s osobním doručením 
do vlastní schránky.                  
wProto prosím uvádějte u odpovědí adresu, 
jinak nebudeme vědět, kam máme výhru doručit!

Čelní strana:
AMICO ET PRIMO IN RE HORTENSI INSTITUTORI

Pravá boční strana:
JOAN. RUD COM. CHOTEK P. R.    

Zadní strana:
(?) M. RICHARDI VAN DER SCHOTT HORT. CAES. 

SCHÖNBRUNN
Levá boční strana:

NAT. MDCCXXXI DENAT. XVIII: FEBR. MDCCXC
Což přeloženo do češtiny znamená:

Příteli a prvnímu ve věci zřizování zahrad  
Joan. Rud. hrabě Chotek P. R.

(?) Richardu van der Schott císař. zahrad. Schönbrunnu 
Naroz.1731 Zemřel. 18. února 1790

V Rudolfově sále zámku Veltrusy se uskuteční od 5. do 13. května 

VÝSTAVA K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
ZO ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ VELTRUSY
Zahájení dne 5. května v 10 hodin
otevřeno denně od 10 do 16 hodin, vstup volný

Výstava vám přiblíží nejen současnou práci včelařů a život včel, ale i historii místní 
organizace a historii celého včelařství. Výstava je určena pro 

širokou veřejnost, pro děti budou připraveny soutěže o ceny, 
pro dospělé kvízy, testy a filmové projekce. O víkendech bude 

možné zakoupit i včelí produkty jako med, svíčky či medovinu. 
Výstavou budou provázet včelaři ze základní organizace.
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různé

Mělník – Pacienti s lymfedémem neboli míz-
ním otokem nebudou muset kvůli komplex-
ní léčbě jezdit z Mělnicka do jiných zařízení. 
Rehabilitační oddělení Nemocnice Mělník 
rozšířilo nabídku svých služeb právě o péči  
o pacienty s tímto onemocněním, říká primářka rehabili-
tačního oddělení MUDr. Jana Hůlková.

Lymfedém patří mezi celoživotní onemocnění. Co jej vlastně 
způsobuje?
Tento druh otoku může být buď vrozený, nebo získaný – 
nejčastěji po úrazech a operacích, obzvláště z důvodu ná-
dorového onemocnění. Nejznámějším příkladem je otok 
horní končetiny a často i hrudníku po některých operacích 
nádorů prsu, kde je často nutné odstranit i příslušné lym-
fatické uzliny. Lymfedémem ale mohou trpět i lidé, kteří 
prodělali kožní onemocnění lidově nazývané růže.

K čemu přesně v těle dochází?
Při tomto onemocnění dochází k poruše lymfatické dre-
náže. Znamená to, že se naruší odtok lymfatické tekutiny 
z některé části těla a nastává její následné městnání. Nej-
častěji bývají postiženy dolní a horní končetiny a přilehlé 
části trupu. 

Nemocnice pro tyto pacienty otevírá lymfologickou ambu-
lanci?
Nemocnice, konkrétně rehabilitační oddělení, nabízí jako 
novinku manuální lymfodrenáž doplněnou přístrojovou 
lymfodrenáží. Pacienti tedy mohou přicházet na polikli-
niku na rehabilitační oddělení. Přímo lymfologickou am-
bulanci zatím neotevíráme, ale v naší ambulanci můžeme 
zajistit základní vyšetření těchto pacientů a stanovit nebo 

upřesnit postup léčby. Do komplexní léčby 
patří také léčebná tělesná výchova a ban-
dážování, podle charakteru a rozsahu lym-
fedému kompresivní punčochy, návleky 
nebo vícevrstevnatá bandáž.   

Jak dlouho ošetření trvá?
Manuální lymfodrenáž minimálně 60 minut, přístrojo-
vá, která navazuje, pak dalších 30 až 60 minut. Pacienti  
tedy u nás stráví jeden a půl až tři hodiny, podle rozsahu 
lymfedému a kombinace léčebných procedur, sestavených 
individuálně. Léčba je v naší nemocnici zatím ambulantní 
a je hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Lymfomasáže některé ženy využívají ke kosmetickým úče-
lům, například k léčbě takzvané pomerančové kůže. Budete 
nabízet tuto službu také?
V současnosti přijímáme pacienty k léčbě jen z uvedených 
zdravotních důvodů.

Musejí lidé přijít s doporučením lékaře, jsou nutná dopředu 
nějaká vyšetření?
Měli by přicházet s doporučením od svého praktické-
ho nebo odborného lékaře. U otoků dolních končetin  
je vždy třeba před zahájením léčby provést ultrazvukové 
vyšetření hlubokých žil. Mohou si jej vyžádat předem u 
svého lékaře nebo je k tomuto vyšetření odešleme z naší 
ambulance. 
Případné dotazy zodpovíme na telefonu 315639167. 

Bc. Lucie Zikmundová
Tisková mluvčí

Mělnická zdravotní a.s., Nemocnice Mělník 

Pacienti s lymfedémem z Mělnicka se mohou léčit v Nemocnici Mělník 

Už nyní při jarní výsadbě můžeme myslet na to, jak si usnadnit práci v létě a ještě přilepšit našim 
rostlinkám, které potřebují mít dobrý kořenový systém, dostatek vody a živin.
 Aby si vytvořily bohatý kořenový systém, můžeme při výsadbě použít mykorhizní houby.  
Ty se napojí na kořeny a budou růst, čerpat živiny z půdy a podporovat rostlinu po celý její 
život. Různé druhy mykorhizních hub jsou vhodné prakticky pro všechny rostliny – poko-
jové, balkonové, okrasné stromy a keře, ovoce i zeleninu, bylinky, rododendrony a dokonce  
i pro trávníky.
V létě je důležitý stálý přísun vody. Za vysokých teplot to bývá problematické. Aby co nej-
méně rostliny trpěly suchem, můžeme jim pomoci přípravky, které zadržují v půdě vlhkost  
a v případě potřeby ji opět uvolňují. Proto již při výsadbě přimícháme do substrátu ZEOLIT 
nebo HYDROGEL.
Kromě vody potřebují rostliny i živiny. Přihnojujeme je pravidelně každý týden, nebo zvolíme 
dlouhodobě působící hnojivo SUBSTRAL s postupným uvolňováním živin. Možná se nám 
takové hnojivo zdá na první pohled drahé, ale spočítejme si, kolik klasického hnojiva za sezonu spo-
třebujeme a také kolik času a práce ušetříme, pokud budeme hnojit jen jednou. Navíc při použití mykorhizy a přípravků 
zadržujících vláhu stačí menší dávka hnojiva, protože rostlina s ním bude moci lépe hospodařit a lépe ho využije.
Přejeme hodně úspěchů při pěstování.

Kolektiv pracovníků Zahradnického centra Jelínek  

PÉČE O ROSTLINY
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inzerce

Kompletní finanční poradenství
řešíme: půjčky:  bez registru od 4999, -  Kč
pro ženy na MD a důchodce, podnikatele

půjčky oproti zástavám
hypotéky

domy či byty v EXEKUCI
pojištění majetku, osob, . . .

povinné ručení 
a spousty dalšího 

pro každého našeho klienta máme
velmi solidní jednání jeho stávající situace 

a spousty solidních nabídek.
Konzultace jsou u nás zcela ZDARMA 

stačí si domluvit schůzku ať u Vás doma 
nebo v naší kanceláři

Kontakt: 773871402, 720180675
mail: mi.valent@centrum.cz

Bezpečné  a účinné 
hubnutí  DO PLAVEK

Osvědčené programy 
Vám pomohou nejen 

zredukovat váhu, 
ale i si váhu udržet. 
Nabízíme obrovský 

přísun energie 
a vitality. 

Poradenství a servis ZDARMA
Kontaktní spojení:  Renata Fialová 

Wellness poradce
Mob.číslo: 604549440

e-mail:veltrusaci@centrum.cz 
 
www.hubnete.cz/refi

Nabízím možnost práce 
přes PC, telefon a Internet. 
Zajímavé jako hlavní i ved-

lejší pracovní činnosti. 
Neváhejte a volejte.

I n g r i d Z a j í č k o v á

Ingrid Zajícková

Mostní 747

278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.:777 201 088     www.autoskolazajickova.cz

Úrední hodiny 

pondelí 17.00 - 19.00  

streda 15.00 - 17.00

VIP výcvik pro zaneprázdnené

CD a ucebnice s testy zdarma

referentské školení ridiču

výcvik skupin B, BE

kondiční jízdy
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inzerce

Benzínová sekačka 
EP 414 G

5 490 Kč 3 990 Kč

. . .předsezónní prodej

Zahradní nábytek Dalby

12 490 Kč 7 990 Kč

. . .předsezónní prodej

Informujte se v naší provozovně
v Kralupech nad Vltavou, nákupní 

centrum MODRÁ PASÁŽ, Mostní 747
tel.: 315 720 197 | otevřeno po–pá 13–17 h

BULHARSKO
 – Vaše nejlevnější
 letecká dovolená

www.alexandria.cz

již od 7 790 Kč

AX_INZ_KZ_93-41_0412.indd   1 14.3.2012   16:18:41

Nová knižní 
vazba, 
převazba 
do různých 
druhů barev-
ných pláten 
a potahů

Informace foto 
Žižkova 105, 
Veltrusy 
tel. 603 515 269
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inzerce

KOUPELNOVÉ STUDIO POPEK s.r.o.
Nelahozeves 364

VŠE DO KOUPELEN OD A DO Z

Tel.: 315 623 585, 608 530 887, 773 596 887
www.popek-koupelny.cz, e-mail: jan.popek@tiscali.cz

NABÍZÍME: 
› 3D návrhy a konzultace
› obklady a dlažby od domácích i zahraničních výrobců
› rozvoz zboží zdarma
Provozní doba: Po – pá: 7 – 17 hod., so: 9 – 12 hod.

TERMÍNY 2012: 31.3.
    26.5.
    30.6.
    25.8.
    29.9.
  27.10.
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inzerce

Kompletní dodávky  novostaveb 
a rekonstrukcí rodinných domů, 

půdních vestaveb a nástaveb, 
bytů a bytových jader 

zateplování, fasády

Martin Šustr, Hůrka 1058, 278  01 Kralupy nad Vltavou, 
tel. 606 100 319, e-mail: sustrmartin1@seznam.cz, 

www.msdoraz.estranky.cz   

Na práce usmluvněné v období  04/2012 
bude na provedené práce poskytnuta sleva ve výši 10% 
Stavební a betonářské práce, Zdravotechnika a topení Sádrokartony , 

Elektro silnoproud a slaboproud, Tesařské, klempířské a pokrývačské práce, 
Obklady, dlažby, Podlahové krytiny, Malířské a lakýrnické práce, 

Oplocení a venkovní chodníky, Systémové řešení balkonů, lodžií a teras, 
Odvětrávané  a  tepelně izolované fasády Novabrik, 

Provedení cenové kalkulace a technického návrhu  zdarma 

� bohatý program plný akcí a slev
� poradenství v oblasti hnojiv Plantela
� moderátor rádia Relax
� občerstvení zajištěno
� program pro děti – „Hrajeme si s AZ centrem“
� trampolína, soutěže o ceny
� jízdy na dětské čtyřkolce

26. května 2012   8 – 17 hodin

OSLAVA 2. NAROZENIN 
Zahradnického centra Jelínek

Bez názvu-2   1 22.4.2012   10:50:51


