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 Veltruské 
         listy

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 4/2012, říjen, cena 12,- Kč    

Milí čtenáři Veltruských listů,
letní dovolená je pro většinu z nás touto dobou už pouhou vzpo-
mínkou. Vracíme se k ní ve své mysli a třeba prohlížením fotek  
v našem počítači. Rodiče prvňáčků i dalších žáků školou po-
vinných již mají průvan v peněženkách, způsobený počátkem 
školního roku, též za sebou. Dny se zkracují a toho využívají 
veřejnoprávní i komerční televize k tomu, aby nás zahrnova-
ly nepřeberným množstvím nových seriálů. Kdo z vás zatouží 
sundat projednou papuče, obléci se do slavnostního a zhlédnout 
divadelní představení, jsou pro něho přichystány k zakoupení  
na Městském úřadu Veltrusy vstupenky do Stavovského diva-
dla na představení Mikve. Ten významný den je neděle 21. 10.  
Za přijatelnou cenu pořídíte lístky a autobus vás zdarma odveze 
do divadla i domů do Veltrus.
Nabídnu vám malou exkurzi do kalendáře v září a začátku října. 
Jména, která tam nalezneme, jsou historická, ale dnes opět nastá-
vajícími rodiči objevovaná.
12. 9. Marie – jméno bohorodičky, též Marie Magdalské, známé 
z bible. Z modernějšího věku známe třeba Marii Curie Sklo-
dowskou, vědkyni polského původu, dvojnásobnou nositelku 
Nobelovy ceny za objevy při zkoumání radioaktivity. Určitě 
všichni známe též českou zpěvačku Marii Rottrovou.
28. 9. Václav – jméno knížete svatého Václava je tak slavné,  
že díky němu máme letos prodloužený zářijový víkend. Novověcí 
Václavové, diametrálně se lišící Václav Havel a Václav Klaus, jsou 
též v našem povědomí. Protože vše souvisí se vším, vzpomenu 
ještě např. Václava Postráneckého, roztržitého tatínka z filmu 
Marie Poledňákové „S tebou mě baví svět“. Ano, toho, který Ka-
čence při koupání zapomněl sundat bačkorky.
16.9. Ludmila – jméno babičky svatého Václava a mně milé jmé-
no, patřilo oběma mým babičkám. Oživme si v paměti herečku 
Lídu Baarovou nebo atletku Ludmilu Formanovou.
4. 10. František – z historie nejznámější František z Assisi, zakla-
datel řádu františkánů. Při zapínání osvětlení si jistě vzpomene-
te na Františka Křižíka a pamětníkům a posluchačům rozhlasu 
se dozajista vybaví hlas Františka Nepila, českého spisovatele,  
v jeho ranním pořadu „Dobré a ještě lepší jitro“.
Zvu vás k četbě Veltruských listů. Objevíte v nich, co je nového  
v základní škole, v zámeckém parku, v knihovně a další infor-
mace. Zabloudíte do historie v článcích o židovských občanech 
Veltrus a jejich osudech za války nebo o lásce básníka Jaroslava 
Vrchlického k veltruskému parku.
Přeji vám příjemné počtení a krásný podzim s jeho všemi barva-
mi, které pro nás nachystal.

Helena Richterová

     „Jak se fotí titulka“ 
- příběhy fotografa a zvířat z titulních fotografií  

ve středu 24. října 2012  
      od 19 hodin  

rezervace míst k sezení: kultura.sport@veltrusy.cz                 petrslavik.eu 

vstupné: 50,- Kč  

Město Veltrusy 

srdečně zve širokou veřejnost 
  

na besedu s projekcí fotografií a filmu  
s cestovatelem a profesionálním fotografem divoké přírody 

Petrem Slavíkem 

v klubovně ASPV Veltrusy 
         v budově sokolovny  
 (vchod z Tyršovy ulice) 

Vybrané podzimní akce 
ve Veltrusích

so 6.10. od 9 h: Lovecká sláva 
         dob dávno minulých (zámek)
ne 21.10. odjezd v 17 h: Zájezd 
        do Stavovského divadla „Mikve“ 
st 24.10. od 19 h: Beseda s fotografem 
               Petrem Slavíkem (klubovna ASPV)
čt 1.11. od 17 h: Vernisáž výstavy „10 let       
    po povodních“ (výstavní síň L. Čepeláka)
pá 2.11. podvečer: Pietní zastavení 
                    u kaple Kinských (ul. Šafaříkova)
ne 11.11. od 17 h: Martinský lampiónový                      
    průvod (RC Havránek; obec a park)
pá 16.11. od 20 h: Koncert Václava           
       Koubka (sál restaurace Na Závisti)
so 17.11. 13:30: fotbalové derby AFK  
                Veltrusy - FK Kralupy 1901 
                     - muži „A“ (hřiště AFK Veltrusy)
ne 2.12. podvečer: Rozsvěcení vánočního             
                stromu, koncert (ul. Palackého)   
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aktuálně z obce

Střípky ze zastupitelstva
Ze dne 25. června 2012

➢ schválena „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene“ pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., v ulicích 
Reigrova a dalších přilehlých (uložení kabelů elektrických 
rozvodů v ulicích)
➢ neschválena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene pro plynové vedení k pozemku firmy Age-
ko, spol. s.r.o. (pozemku č. 279/59)
➢ schváleno prominutí poplatku za likvidaci odpadů  
pro rok 2012 třem občanům Veltrus
➢ schváleno prodloužení smluvního vztahu na pronájem 
stánku na náměstí
➢ schváleno přijetí darovacích smluv (s Českou rafinér-
skou, a.s. – 500 tis. Kč; se spol. České štěrkopísky, s.r.o. – 
300 tis. Kč; s o.s. Alergie – 100 tis. Kč; s a.s. Synthos – 100 
tis. Kč)
➢ schválena směna pozemků dle znaleckého posudku 
č.776/77/2012 (konkrétně viz ofic. zápis č. 22 na www.vel-
trusy.cz – sekce zápisy zastupitelstva)

Dále proběhla diskuse ohledně mateřské školy  – např.  
o kritériích příjmu dětí, o potřebě dalších informací  
i ze spádových obcí (Zlosyň a Všestudy) a o příspěvku  
pro nepřijaté děti. Starosta a finanční výbor byl pověřen 
jednáním se zástupci místní soukromé školky o možnos-
tech využívání objektu či event. i jeho odkoupení.
V rámci různých připomínek a námětů zastupite-
lů padl např. návrh na větší zapojení seniorů v obci,  
kteří by se mohli realizovat dobrovolnou „prací“ pro měs-

to – např. sčítání cestujících v autobusech, 
hlídání nepovoleného kácení, zakládání 
černých skládek atp.
Zastupitelé a hosté byli seznámeni také 
s chystanými kulturními akcemi 
(„Divadelní rozlučka s prázdninami“ – 31.8.2012; zájezd  
do Stavovského divadla – 21.10.2012 a výstava „10 let  
po povodni“ – počátek listopadu 2012).

Ze dne 27. srpna 2012

Zastupitelstvo schválilo:
➢ „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene“ a „Smlouvu o právu stavby“ (IV-12-6014155/
VB/4 Veltrusy kNN pro p.č. 362/15)
➢ 3 žádosti drobných podnikatelek o prodloužení nájem-
ních smluv
➢ žádost Obce Baráčníků Veltrusy o příspěvek 2 tis. Kč  
na výroční slavnost s průvodem a taneční zábavou
➢ směnu pozemku města p.č. 88/2 (95 m2 ) za pozemek 
majitele p.č. 357/11 (119 m2 )
➢ dohodu o spolupráci s polskou obcí Mierzecice

V rámci „různého“ byl diskutován především záměr spol. 
Ageko, s.r.o., který připouští event. výstavbu skladových 
hal v lokalitě „V Rovném“. Zastupitelé se shodli na potřebě 
schůzky „pracovního zastupitelstva“, na které bude pozvá-
na také vedoucí stavebního úřadu MěÚ. Dále se diskuto-
vala činnost firmy Sita CZ, a.s., která nově poskytuje obci 
služby v oblasti nakládání s odpady.

Výzva
MěÚ Veltrusy ve spolupráci 

s výtvarnou skupinou „J“ plánuje 
uspořádat výstavu obrazů 

Josefa Kosejka, 
akademického malíře, který v období 
1947-1972 žil a maloval ve Veltrusích.
Žádáme proto všechny majitele jeho 
obrazů o jejich zapůjčení a o souhlas 
s jejich vystavením ve Výstavní síni 

Ladislava Čepeláka, Palackého 9.
Prosím, ozvěte se na: 315 781 143

Kulturní výbor obce připravuje na listopad (vernisáž 1. 11.) 

výstavu na téma povodeň 2002. 
Prosíme občany, kteří mají doma 

z té doby zajímavé fotografie či články, ale i jiné artefakty 
(cokoliv k tématu, tehdejší velkou vodou rozmáčené dokla-

dy, pytle na písek, nějaké zajímavé předměty, které voda 
přinesla...), aby nás kontaktovali do 15. 10. 

na redakční email listy@veltrusy.cz, nebo aby nechali vzkaz 
na městském úřadě. Ozveme se jim a dohodneme 

případné zapůjčení na chystanou výstavu.
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Náš nový strážník pan Kopecký má 
telefon 722622127 a nepravidelné 
12hodinové služby STOP Na svém 
kontě má již jedno úspěšné zadržení 
hledané osoby a dalšímu zločinci
je právě na stopě STOP V příštím 
čísle s ním bude senzační rozhovor 
STOP

Noví popeláři jezdí svážet komunální 
odpad taky ve čtvrtek, jako ti staří 
STOP Začínají ale již v šest ráno  
u letního kina STOP Dávejte  
si své popelnice ven raději  
v předstihu, nejlépe večer předem 
STOP Předejdete zbytečným 
nedorozuměním STOP Tříděný 
odpad vyvážejí dvakrát týdně
STOP Asi v úterý a v pátek STOP  
Už si to přesně nepamatuju STOP 
Ověřit si to můžete na MÚ STOP 
Nebo přímo na telefonu nové svozové 
firmy SITA 725 178 218 STOP Spolu 
s dotazy a připomínkami STOP 
Redakce doporučuje: taky spolu  
s poděkováním či pochvalou, pokud 
jste s jejich službou spokojeni STOP 

Redakce zaručuje: budete pak ještě 
spokojenější! STOP

Na našem městském úřadě  
už většinou nemusíme kvůli 
byrokratům šlapat schody! STOP 
Vyšli jsme vstříc handicapovaným 
spoluobčanům STOP Davy maminek, 
seniorů, nemocných a lenochů jásají 
STOP Ověřování listin a podpisů, 
podatelna, kopírování, fax, poplatky  
a informace občanům jsou v přízemní 
STOP Výstavy jsou v přízemí už dávno 
STOP Už jste nějakou viděli? STOP  
Je tu pro vás ku radosti STOP Tak 
nám udělejte taky trochu radost, 
zvedněte se už konečně od televizí 
a přijďte si prohlédnout, co vytvoří 
malíři, fotografové, děti školou 
povinné a jiní vystavovatelé STOP

Minulou soutěž na téma Kinského 
kaple vyhrál opět náš rekordman, 
pan Bubeníček STOP Opravdu  
se nenajde žádný jeho vyzyvatel? 
STOP Vyhrál doživotní předplatné!
STOP Ale soutěže běží dál STOP 

Minulá odpověď stejně nikoho 
nezajímá, tak vám ji neřekneme 
STOP Pozor, je tu nová otázka: STOP 
Kdo dal instalovat pamětní desku  
na Jaroslava Vrchlického na naší 
faře? 
STOP Vítěz získá hodnotnou cenu 
STOP Pokud se nám ji podaří 
vymyslet STOP

V rubrice Palec dolů představujeme 
místo, kam se chodí bavit naše 
dospívající děti STOP Copak nám  
to tu z nich asi pěkného vyrůstá,  
když dokážou takto zhanobit malebná
zákoutí našeho parku? STOP Básník 
formátu Vrchlického asi stěží,  
po něm zbyla lidstvu nesmrtelná  
poezie a po našich dětech? 
Odpadky *** STOP 
Taky se za ně stydíte? STOP  
Já ano STOP Tátové, mámy, babičky, 
tety, strejdové, kamarádi, občané: 
DOMLUVTE JIM PŘECE TROCHU! 
STOP

 PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVOU RUBRIKU: SENZACE Z REDAKCE

Starosta města Veltrusy 
oznamuje, že volby 

do Zastupitelstva 
Středočeského kraje 

se konají: 
v pátek dne 12. října 

od 14.00 hod. do 22.00 hod. 
a v sobotu dne 13. října 

od 8.00 hod. do 14.00 hod. 
na adrese Palackého 9 

- Výstavní síň, MěÚ, Veltrusy. 
K volbám přineste s sebou 
platný občanský průkaz.

Zájezd do Stavovského divadla

Hadar Garlon: MIKVE 
v neděli 21. 10. v 19 h

Na pozadí tradičního židovského rituálu otevírá tato současná 
hra téma postavení žen ve společnosti, především ale nabízí  
vynikající herecké příležitosti prostřednictvím psychologicky 
bohatých postav a jejich dramatických osudů.
V hlavních rolích: IVA JANŽUROVÁ, VANDA HYBNEROVÁ, JANA 
BOUŠKOVÁ, EVA SALZMANNOVÁ, TATJANA MEDVECKÁ a další.

Neváhejte se zakoupením 
vstupenek na MěÚ za zvýhod-
něnou cenu – více jak polovina 
míst je již rozebrána. Předpo-
kládaný čas odjezdu autobusu  
z veltruského náměstí   
v 17 hodin (bude potvrzeno 
na webu města).
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Rozhovor s novou ředitelkou Základní školy Veltrusy
Mgr. Světlanou Rackovou
Čtenáři VL se s vašimi příspěvky pravidelně setkávají  
už po mnoho čísel. V červnu jste byla jmenována novou ředi-
telkou ZŠ Veltrusy, gratulujeme. Rodiče žáků ZŠ vás jistě znají. 
Ne všichni však máme doma děti školou povinné. Proto pro-
sím – představte se našim čtenářům – jaké jsou vaše dosavadní  
pedagogické zkušenosti a vaše specializace?
Vystudovala jsem aprobaci český jazyk a dějepis na Peda-
gogické fakultě v Ústí nad Labem a vlastně celý svůj uči-
telský život působím na veltruské škole – nejprve jako 
učitelka, později jako zástupkyně ředitelky a nyní jsem 
byla na základě výsledků konkurzního řízení jmenována  
ředitelkou školy. Letošní školní rok je můj dvacátý sedmý  
na zdejší škole.  

Uspěla jste v konkurzním řízení mezi 3 kandidáty. Který bod 
vaší koncepce rozvoje školy (podle vás) nejvíce zaujal konkurzní 
komisi a jak jej hodláte naplnit?
Největší diskuze asi proběhla v souvislosti s dlouhodobým spe-
cifikem naší školy, ve kterém chci pokračovat, a tím je jakési 
„přerozdělování“ tříd na hlavní vyučovací předměty. Dvě kme-
nové třídy v ročníku se přetvoří na dvě pracovní skupiny. Jedna 
skupina je více zaměřena na svižnější a náročnější práci, druhá 
se zaměřuje na důkladné procvičování základního učiva. Tím-
to mají všichni možnost dosáhnout svého maxima. Skupiny  
jsou samozřejmě prostupné. Tento způsob organizace výuky vede 
k větší úspěšnosti žáků a také k jejich lepší motivaci pro práci. 
Hodně jsme také hovořili o působení rodilého anglického mluv-
čího na naší škole, což není na základních školách vůbec běžné. 
Tento „luxus“ si můžeme dovolit jedině díky vstřícnosti vedení 
města Veltrusy a já budu moc ráda, pokud si rodilého mluvčího 
ve výuce budeme moci zachovat i nadále. 

Dříve jste působila na škole jako zástupkyně ředitelky.  
Jak se změnily vaše kompetence?
Jmenováním do funkce ředitelky školy jsem vlastně „získala“  
odpovědnost za celý chod školy. Ředitel školy obecně je odpo-
vědný za všechno, co se ve škole stane a děje.

V jednom z minulých čísel VL jste zmiňovala velmi dobré klima 
školy. Jakými způsoby chcete upevňovat vzájemné vztahy mezi 
učiteli, žáky a rodiči?
Na dobrém klimatu školy se snažíme pracovat dlouhodo-
bě. Řadu společných akcí již organizujeme zejména se SRPŠ,  
ale také ve spolupráci s městem Veltrusy – připomenu např. škol-

ní ples, dětský den a hlavně charitativní Bezva den, který se dnes 
už dá označit jako naše tradice – více se o něm zmiňuji ve škol-
ním článku na jiném místě Veltruských listů.
Jako novinku letos připravujeme společné odpoledne pro děti, 
rodiče a učitele, které by ale nemělo být o škole, ale spíš o vzájem-
ném poznávání a zážitcích. Pod názvem Podzimní setkání pro-
běhne ve čtvrtek 4. října od 15 hodin na školním hřišti. Všichni 
přítomní si budou moci zasportovat, zazpívat, případně vyzkou-
šet své výtvarné dovednosti. Budou si ale také moci opéct buřta 
nebo si jen tak popovídat a získat nové známé a kamarády.

Pedagogická profese klade nároky na neustálé vzdělávání pe-
dagogických pracovníků. Kterým směrem se bude zaměřovat 
vzdělávání v novém školním roce?
Finančních prostředků není ve školství nazbyt. Proto jsme nu-
ceni upřednostňovat vzdělávání učitelů v rámci celé sborovny. 
Nemůžeme vysílat jednotlivé učitele samostatně na jimi vybra-
ná školení. To lze realizovat pouze, pokud jsou některá školení 
organizována zdarma. Pro celý sbor bych ráda zajistila školení 
týkající se poruch učení a jejich zvládání během výuky, protože  
s těmito poruchami se u dětí setkáváme stále častěji.
Druhou oblastí školení, na kterou bych se ráda zaměřila, bude 
podpora rozvoje čtenářské gramotnosti u dětí, protože jedině 
dítě, které si s porozuměním umí přečíst jakýkoliv text, může 
zvládnout celou další školní výuku. Rozumět přečtenému je pro-
stě základ, ale bohužel dnes i častý problém.

Školní vzdělávací program je dokument, podle kterého se ubí-
rá vzdělávání žáků veltruské školy. Jste spokojena s jeho náplní 
(prosím pohovořte trochu o ní) nebo uvažujete o nějakých změ-
nách?
Na našem školním vzdělávacím programu „Učím se pro život“ 
pracoval intenzivně celý učitelský sbor téměř dva roky. Základ 
máme, myslím, promyšlený a propracovaný, takže nyní postup-
ně podle praxe dolaďujeme detaily a drobné problémy – např.  
nabídku volitelných předmětů, mezipředmětové vztahy, rozvrže-
ní učiva do jednotlivých ročníků. 

rozhovor
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Základní škola by měla dát dítěti základní vzdělání. Proto jsme 
se ve škole shodli na tom, že se vyhneme v našem školním vzdě-
lávacím programu „výstřelkům“ a budeme se snažit poskytnout 
žákům opravdu základy, na kterých budou moci v dalším životě 
stavět, ať už se rozhodnou pro jakékoli další povolání.

Jsou již známy definitivní výsledky inspekce, která proběhla  
v ZŠ na konci minulého roku?
Ano, již jsme obdrželi inspekční zprávu zpracovanou na základ-
ně květnové inspekce a myslím, že z ní můžeme mít radost. Škola 
byla hodnocena pozitivně s tím, že se jí daří zajišťovat rovný pří-
stup ke vzdělání a je otevřená žákům s různými vzdělávacími po-
třebami. Vzdělávání je na požadované úrovni a jako významné 
pozitivum školy bylo hodnoceno příznivé klima školy a pozor-
nost věnovaná zajišťování bezpečných podmínek pro vzdělávání. 
Pokud se objevila negativa, byla většinou formálního charakteru 
a dala se celkem bez větších problémů odstranit /např. některé 
úpravy v individuálních vzdělávacích plánech a v obsahu škol-
ního vzdělávacího programu/. Těměř všechny připomínky jsou 
již v současné době odstraněny, případně se jejich úprava dokon-
čuje.

Kolik prvňáčků nastupuje do nového školního roku 2012/2013?
V letošním školním roce nastoupilo do dvou prvních tříd cel-
kem 46 dětí. V posledních letech počet žáků přicházejících do 
prvních tříd vzrůstá. 

Škola podporuje formou adopce na dálku afrického chlapce 
Alsenyho. Jak dlouho již chlapce škola podporuje a bude tento 
projekt nadále pokračovat?
Ano, adopce na dálku je jedním z našich dlouhodobých a úspěš-
ných charitativních projektů. Alsenyho jsme přijali za svého  
v roce 2005, tehdy mu byly 4 roky. Díky naší podpoře může cho-
dit do školy a učit se. Posílali jsme mu i různé drobné hračky  
a dopisy s obrázky. I on nám už mnohokrát napsal. Myslím,  
že my i on jsme rádi, že se máme. Peníze na školné získáváme 
ze sběru nebo z prodeje našich výrobků na vánočních a veliko-
nočních trzích. Nikdy jsme peníze na školné pro Alsenyho ne-
vybírali od jednotlivců jako finanční obnos, vždy jsme je získali  
z nějaké naší činnosti. I to určitě o něčem svědčí.

Psala jste v minulých číslech o působení psycholožky na škole. 
Jak často je dětem k dispozici a bude působit ve škole i nadále?
Na naší škole opravdu působí psycholožka a od ledna letošního 
roku také speciální pedagog. Obě specialistky nám pomáhají při 
školní práci, ale pomáhají také dětem při řešení jejich školních  
i soukromých problémů, které jsou v posledních letech mno-
hem častější a komplikovanější. Zatím je jejich činnost zajištěna  
do konce roku 2013 na základě grantu VIP III. Doufáme,  

že i od roku 2014 se nám podobným způsobem podaří činnost 
psychologa i speciálního pedagoga nadále zajistit. Pokud by ne-
byl žádný další grant vypsán, nebude v našich finančních mož-
nostech působení těchto odborníků na škole udržet. 

Přibližte prosím projekt z peněz Evropské unie, podle kterého 
může škola získat necelé 2 miliony korun, pokud ovšem učitelé 
vytvoří přes 1300 nových učebních materiálů. 
Škola již větší část těchto prostředků získala, a proto jsme mohli 
zakoupit 7 nových interaktivních tabulí a notebooky pro učite-
le. Tím jsme výrazně zlepšili školní vybavení. Jak už ale vyplývá  
z vaší otázky – nic není zadarmo. Abychom tyto peníze pro ško-
lu získali, museli jsme se „zavázat“ že vypracujeme přibližně  
1300 nových výukových materiálů. Pokud bychom „úkol“ nespl-
nili, museli bychom již přidělené peníze vrátit. To samozřejmě 
nechceme, a tak učitelé ve svém volnu pilně pracují a vytvářejí 
nové DUMy (= digitální učební materiály). Většina pedagogů 
tak strávila nad tvorbou DUMů velkou část nejen těchto letních 
prázdnin. Patří jim za to velké poděkování, protože bez jejich 
obětavosti a tvůrčího nadšení bychom těžko mohli v takovém 
rozsahu školu a výuku zlepšovat. 

 Žádáte do budoucna o přidělení grantů?
Ano, žádáme o další granty. Je to sice spousta práce navíc,  
ale také dobrá příležitost, jak zlepšit vybavení i výuku dětí.  
A o to nám jde především. 
Před prázdninami jsme podali grant vypsaný ministerstvem ži-
votního prostředí určený na financování škol v přírodě pro děti  
z oblastí se zhoršeným životním prostředím. 
Během letních prázdnin jsme podali další dva granty. Jeden 
„malý“, z něhož bychom rádi financovali výsadbu další zele-
ně na školním pozemku. Ten byl vypsán nadací Partnerství,  
která podporuje ochranu a zlepšování životního prostředí. 
Druhý grant byl vypsán Krajským úřadem Středočeského kraje  
a bude financován z evropských peněz. Pokud bychom uspěli 
v náročném výběrovém řízení, získala by škola další 2 miliony 
korun, které by byly z větší části využity na podporu začlenění 
všech dětí do kolektivu, ale částečně by také napomohly dalšímu 
vylepšení školního vybavení a prostor. 
Doufáme, že se nám podaří uspět. Výsledky některých grantů 
se dozvíme již v září, ten největší bude vyhodnocen až v lednu 
příštího roku.

Odcházející paní ředitelka Homolková se v rozhovoru v minu-
lém čísle zmínila o tom, že je třeba provést rekonstrukci ředi-
telny školy. Jaké pořadí má tento úkon mezi vašimi prioritami?
Vybavení ředitelny opravdu volá po výměně. Myslím, že za vše 
hovoří to, že některé kusy nábytku v ředitelně sloužily už v době, 
kdy jsem já sama byla na veltruské škole dítě školou povinné. 
Paní ředitelka Homolková přenechala velkoryse změnu vybavení 
až novému vedení školy. Změna nábytku v ředitelně není roz-
hodně mou hlavní prioritou, spíš je to dnes už nutnost, abychom 
se nemuseli před návštěvami a rodiči stydět, jak ošklivou máme 
ředitelnu, když škola jako taková je hezká a stále se ji snažíme 
vylepšovat. Jen chci ještě připomenout, že i ve většině kabinetů 
není situace s vybavením zrovna nejlepší a že i kabinety učitelů 
je potřeba postupně zrekonstruovat. Zatím měly vždy přednost 
třídy a prostory pro žáky – např. šatny.

V době, kdy vyjde tento článek, budete mít za sebou první mě-
síc nového školního roku 2012/2013. Čekají žáky nějaké změny  
či překvapení?
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Pokud nám vyjdou výše zmíněné granty, bude překvapení  
víc než dost. Nechci ale slibovat něco, co je zatím velmi nejisté. 
Samozřejmě že zlepšovat je stále co. Ráda bych zachovala to,  
co se nám daří, udržela dobré tradice a jméno školy. Proto  
se ale musíme neustále snažit o zlepšení. Na prvním místě musí 
být vždycky děti, kvalitní a přátelský učitelský sbor a dobré vzta-
hy mezi všemi zainteresovanými – dětmi, učiteli a rodiči. K tomu 
budou směřovat i některé změny, které jsme schopni realizovat  

i bez finanční podpory grantů. Chystáme je zejména ve vztahu  
k rodičům – např. bychom rádi změnili organizaci třídních schů-
zek, začínáme s dalším charitativním projektem Čtení pomáhá, 
rádi bychom atraktivním způsobem podpořili výuku cizích jazy-
ků. Víc zatím prozrazovat nebudu.

Na závěr, jestli můžete, přibližte nám své rodinné zázemí  
a koníčky.
Mé koníčky hodně souvisejí s tím, co jsme vystudovala. Moc 
ráda čtu a poznávám různá historická místa. Mám ráda diva-
dlo, hudbu, ale i rekreační sport, např. cyklistiku. Miluju moře,  
ale také jsem ráda na naší zahradě, kde pěstujeme spoustu růz-
ných květin a okrasných keřů.
V posledních letech jsou ale mým největším koníčkem moji dva 
vnuci – Daník a Míša.

Děkuji vám za odpovědi a čas, který jste nad nimi strávila.  
Přeji vám a všem ve škole úspěšný průběh školního roku 
2012/2013. Ať se vám ve vaší nové funkci daří.

                                                                                                     
    Helena Richterová

Prázdniny rychle utekly a my opět stojíme na prahu nového 
školního roku. Ze školy odešli někteří učitelé a samozřej-
mě jako každoročně taky několik desítek deváťáků. Život  
ale běží dál, i když se mnohým z těch, kteří odešli, i z těch, 
co zůstali, zasteskne. Cesta životem nás ale vede pořád 
dopředu a pro děti a někdy i pro dospělé nastane přelom, 
který nás všechny posouvá dál za svým cílem nebo snem.  
To prostě patří k životu a ve škole jsme každý rok na ta-
kové loučení s žáky zvyklí. Všem dětem nebo spíš už mla-
dým lidem odcházejícím do nové školy přejeme vždy jen  
to nejlepší a jsme moc rádi, když se časem vrátí pochlubit se,  
jak se jim na novém působišti daří. Takových návštěvníků 
je každoročně celkem hodně a jistě i to svědčí o hezkém 
vztahu veltruských absolventů ke své základní škole.
Stejně jako na mnoha jiných školách došlo i u nás během 
letošních prázdnin ke změně ve vedení. U nás ale nedošlo 
k této změně v důsledku administrativních opatření, naši 
výměnu vedení přinesl běh života a odchod paní ředitel-
ky Homolkové do důchodu. Strávila v čele veltruské školy 
poměrně dlouhou dobu a mnoho pro školu udělala a jistě 
ještě udělá, protože sice ukončila své působení ve funkci 
ředitelky, ale i dále zůstává jako pedagog. Za její působení  

v čele veltruské školy jí určitě patří poděkování nejen kole-
gů učitelů, ale i dlouhé řady žáků, které učila.
O dalším vývoji a plánech školy se více píše na jiném místě 
Veltruských listů. Já bych se na tomto místě chtěla vrátit 
zpět na konec loňského školního roku. 

V sobotu 16. června pro-
běhl již tradiční Bezva 
den, charitativní akce, 
kterou jsme letos věno-
vali Vojtovi z Veltrus  
a Bořkovi z Kralup nad 
Vltavou. Dvěma chlap-
cům, kteří se sice navzá-
jem neznají, ale jejichž 
osud je hodně podobný. 
Oba jsou upoutáni na 
vozík a jsou odkázáni 
na celodenní péči svých 
maminek. Péče o oba 
chlapce a jejich potřeby 

jsou hodně finančně náročné, a tak jsme se rozhodli věno-
vat výtěžek z Bezva dne právě těmto dvěma klukům. Díky 
podpoře Vás všech, kteří jste se na Bezva den přišli podívat 
a přispěli do našich kasiček, se nám podařilo vybrat celkem 
30 245 Kč. Tuto částku jsme rozdělili a 28. června předali 
na školním hřišti maminkám obou chlapců. 
Ještě jednou děkujeme všem dárcům a věříme, že i další 
ročník Bezva dne bude stejně úspěšný.

Za ZŠ Veltrusy 
Mgr. Světlana Racková

ředitelka školy

Na prahu nového školního roku…

ze základní školy 



strana 7www.veltrusy.cz

Jen krátkou dobu čtyř let působil ve veltruské základní škole pan učitel Mar-
tin Cvrček. Zdá se ale, že zanechává nejen hezké vzpomínky mezi svými žáky, 
přáteli a kolegy ve škole, ale že i jeho krátké působení ve Veltrusích se otisklo 
do jeho života – učil zde, zpíval s kytarou i ve sboru, hrál a režíroval diva-
dlo, oženil se a rodina se rozrostla o dvě děti. A taky si zde patrně uvědomil,  
že být učitelem je zřejmě pro něho ta správná cesta. Věříme, že po ní půjde 
úspěšně i po svém odchodu z Veltrus.

Red 

Děkuji, Veltrusy
Rád bych touto veřejnou cestou ještě jednou poděkoval 
všem těm, které jsme já a moje rodina za čtyři roky pobytu 
ve Veltrusích potkali a s nimiž jsme na tento čas sepředli 
naše osudy. Výčet jmen by byl jistě dlouhý, a tak zmíním 
jen některé, ti neuvedení jistě prominou.
Děkuji všem svým kolegům ze základní školy a jejímu 
vedení, v čele s dnes již bývalou ředitelkou Marií Homol-
kovou a dnes již bývalou zástupkyní Světlanou Rackovou. 
Především tyto dvě dámy mi svou důvěrou v přijetí mezi 
veltruský cech učitelský a také v můj vlastní způsob ucho-
pování výuky umožnily, abych toto povolání přijal za svůj 
životní směr, dále se v něm rozvíjel a pokračoval v něm,  
byť již jinde než ve Veltrusích. 
Samozřejmě to vše by se nemohlo udát bez těch nejdůleži-
tějších postav školní scény – dětí. Ne všude jsou tak báječné 
děti jako právě ve Veltrusích a ne všude jsou tak kolegiální 
učitelé. Jistě by se na toto téma dalo napsat mnohem víc, 
možná celé jedny Veltruské listy, ale to až někdy příště...
Taky bych ještě rád poděkoval za podporu mých vlastních 

aktivit a za pod-
poru pro celou 
veltruskou školu 
starostovi a mís-
tostarostovi měs-
ta, pánům Havlí-
novi a Čapkovi.
Vřele také děkuji 
rodině Málko-
vých, jež nás celý 
tento veltruský čas 
doprovázela. 
Byl to vskutku plodný čas, děti Rosárka a Jáchym jsou toho 
živým důkazem :). A já věřím, že závěrečný otisk těch pra-
vých kvalit lidství vyjádřený v červnové divadelní hře vel-
truských učitelů bude udržován i nadále a bude nacházet 
pokračování. Veltruská škola i její děti by si to rozhodně 
zasloužily.
Tak tedy na shledanou zase někdy příště ve Veltrusích… 
                                                                                                                              

Martin Cvrček

Několika fotogra-
fiemi se vracíme 
k povedené „kul-
turní rozlučce  
s prázdninami“, 
která proběhla  
s podporou 
města Veltrusy 
31. srpna 2012.  
Z důvodu nepří-
zně počasí byla 
akce přesunuta 
z areálu letního 
kina do sokolov-

ny a klubovny ASPV, ale přesto 
se celkově vydařila. V tělocvičně 
si efektní jeviště rozprostřel DS 
Scéna z Kralup, aby zde zahrál (údajně) již 100. reprízu svého originálního hororu „Na-
seto?!“. Publikum se smálo i bálo a vůbec se tímto kouskem hezky pobavilo. Kytarista  
a zpěvák Filip Pýcha z kapely Tajné slunce přítomné naladil svými písněmi s folkově-
-punkovým nádechem a svéráznými texty. Amatérským umělcům s profesionálním  
nasazením patří velké poděkování za velice příjemný večer.
                      FV

Divadlo v sokolovně
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VELTRUSÍCH INFORMUJE
Děti jsou hosté, kteří hledají cestu…
Knihy pro rodiče o dětech a jejich výchově 
ve fondu Městské knihovny ve Veltrusích

První zářijové dny jsou pro mnoho dětí spojeny s první-
mi kroky do školky nebo školy. Problematikou přivykání  
na tuto pro děti i rodiče novou situaci se zabývají publika-
ce Renate Niesel a Wilfrieda Griebela „Poprvé v mateřské 
škole“ a „Budeme mít prvňáčka“ české autorky Jany Kro-
páčkové. Negativní jevy, kterým se bohužel nejde ve škol-
ním prostředí vyhnout, jsou tématem publikací „Agresivita 
a kriminalita školní mládeže“ od Zdeňka Martínka a velmi 
obsáhlé knihy Michala Koláře „Nová cesta k léčbě šikany“.
Ve světě oblíbená a čtivá knížka dánského spisovatele Wil-
ly Breinholsta o radostech a starostech miminka od početí  
do jednoho roku, nese jasný název: „Tak už jsem tady! 
Ahoj, mami, ahoj, tati!“. Již několikátého vydání se dostalo 
knize „Děti jsou hosté, kteří hledají cestu“ české autorky Ji-
řiny Prokopové a německé autorky Christel Schweizerové. 
Autorky dávají příklad, jak rodiče mohou doprovázet své 
děti na jejich cestě k dospělosti.
Řešení jednotlivých problémů ve výchově dětí do 8-10 let 
nabízejí publikace „Nechuť k jídlu“(autorka S. Bonmot – 
Matheron), „Nepořádek“ (autorka E. Rigon), „Lhaní“ (au-
torka D. Dalloz) a „Žárlivost a rivalita“ (autorka D. Dalloz). 
Bolestivým tématem rozpadu rodiny se zabývá publikace 
britské autorky Heather Smith „Děti a rozvod“. O velmi 
častém zdravotním problému u dětí - alergii – pojednává 
kniha francouzských autorů E. Bidata a Ch. Loigerot „Aler-
gie u dětí“. O vlastní zkušenosti s výchovou postiženého 

dítěte se dělí se čtenáři česká autorka Ivana 
Fitznerová v knize „Máme dítě s handicapem“. 
Výše uvedené tituly jsou k dispozici pro čtenáře ať z řad 
rodičů nebo studentů, kteří se budou touto tematikou  
zabývat ve svých seminárních pracích. 

Naše knihovna obeslala celostátní soutěž „Rozkvetlá 
knihovna“ třemi fotografiemi z interiéru a exteriéru, kte-
rá byla vypsána Svazem knihovníků a informačních pra-
covníků, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu  
a Svazem květinářů a floristů. Nevyhráli jsme, ale zúčast-
nili jsme se! 
Soutěžní fotografie jsou na http://www.skipcr.cz/obrazky/
rozkvela-knihovna-galerie
Připomeňme si 100. výročí úmrtí českého spisovatele, bás-
níka, dramatika a překladatele Jaroslava Vrchlického, jehož 
život je spojen i s naším městem.
 Kromě výborů z Vrchlického básnické tvorby se ve fondu 
naší knihovny nacházejí publikace věnované životu a dílu 
této významné literární osobnosti. Jedná se o studii Bohu-
še Balajky „Jaroslav Vrchlický“, která je doplněna vhodně 
vybranými ukázkami básníkova díla. Vzpomínkovou kni-
hou je titul „Vrchlickému nablízku“ od literárního histo-
rika Alberta Pražáka, který byl v závěru života Jaroslava 
Vrchlického jeho obdivovatelem a blízkým přítelem. Téma 
lásky a žen v životě Jaroslava Vrchlického je obsahem útlé 
knížky Františka Kožíka „Za trochu lásky…“. V deseti me-
dailonech zde autor předkládá obraz žen, které nejvýraz-
něji zasáhly do básníkova života.
Městská knihovna je otevřena každý pátek od 14 do 17 ho-
din.
                                                                               Jitka Lísková
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PORTRÉT A KRAJINA PETRA FRANKIE ENGSTA VE VÝSTAVNÍ SÍNI LČ
MěÚ Veltrusy pozval na čtvrtek 20. září veltruskou veřejnost do Výstavní síně La-
dislava Čepeláka na první poprázdninové zahájení výstavy. Jak bývá u nás bohužel 
zvykem, pozvaná veřejnost se nedostavila v příliš hojném počtu a tentokrát se neob-
jevili ani ti, kteří obvykle na vernisáže chodí. Že by špatná propagace? Poslední letní 
sluníčko? Dumání o vhodných prezidentských kandidátech?

Jméno Petr Frankie Engst budí dojem, 
že jde o cizince, je to však omyl, pan 

Engst bydlí 
na Odolené 
Vodě, má 
rád hud-
bu, hraje  
v country skupinách a kreslí a maluje hlavně 
známé muzikanty, portréty, ale i krajiny a tro-
chu i abstrakce a své obrazy podepisuje prostě 
FRANKIE.
Když už jste propásli vernisáž (i s bohatým ob-

čerstvením!), s nastávajícím podzimem bude docela příjemné po nákupu vepřové a rohlíků strávit chvilku v teple výstav-
ní síně, otevřené výhradně pro vás až do 12. října denně už od 8 hodin. Obrázky se na vás budou těšit – bývá jim smutno, 
když visí jen tak v prázdnu.

JN

V neděli 16. září zahájil pan Vladislav Bubeníček ve veltruském 
kostele podvečerní koncert, věnovaný 100. výročí úmrtí velkého 
českého básníka Jaroslava Vrchlického. Spolu s  pěveckým sbo-
rem Tutti cantate, řízeným Blankou Schottenovou, vystoupily 
Radka Dimitrovová (soprán) a Jitka Lísková (alt), doprovázené 
Marií Mesršmídovou (klávesy) a Marií Lubyneckou (varhany). 
Dále Jan Baucher citlivými přednesy několika básníkových veršů 
a zamyšlením nad jeho celoživotním dílem propojil hudební části 
koncertu. Na jiném místě listu si můžete přečíst, co znamenaly 

Veltrusy a pře-
devším vel-
truský park 
pro Jaroslava 
Vrchlického. 
Několik desí-
tek účastníků 
tohoto koncer-
tu mělo mi-
mořádný zá-
žitek. Vzniklo  
zde skutečně 
výrazně kva-
litní pěvecké 
sdružení, hosté  
k nám přijíždějí  
a účinkují rádi  
a tak se bude-
me opět těšit  
na podobnou 
událost.

JN

 

KONCERT V KOSTELE

v pátek 16. listopadu 2012  
      od 20 hodin  

rezervace míst: kultura.sport@veltrusy.cz                 vaclavkoubek.cz 

vstupné: 99,- Kč  
 

Město Veltrusy 

srdečně zve širokou veřejnost 
  

na koncert a autorské čtení  
písničkáře, harmonikáře a spisovatele  

VÁCLAVA KOUBKA 

na sále v Restauraci Na Závisti  
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SCHOLA NATURALIS 
- revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině

NA CHOTKOVSKÝCH DOŽÍNKÁCH SI UŽÍVALY ZEJMÉNA DĚTI

zprávy ze zámku

Váženým čtenářům a zájemcům o dění kolem průběhu reali-
zace revitalizace národní kulturní památky, zámek Veltrusy,  
která je realizována v rámci integrovaného operačního progra-
mu, přináším nové informace, jak se projekt v průběhu prázd-
nin posunul. Za velmi pozitivní zprávu lze rozhodně požado-
vat výsledek kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ),  
který prověřoval projekt Schola naturalis od dubna do červen-
ce. Výsledná zpráva kontrolorů sice upozornila na některé ne-
dostatky, ale hlavní sledované téma, veřejné zakázky, hodnotili 
kontroloři takto: "Skupina kontrolujících ověřila, že u zadávacích 
řízení na veřejnou zakázku ... pod čísly 2 – 10 dodržel NPÚ zása-
dy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, zadá-
vací dokumentace byla úplná, lhůty dle zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách byly dodrženy. Ve všech případech byla 
jedním z kritérií nejnižší cena. Kontrolou bylo ověřeno, že Ná-
rodní památkový ústav zpracoval u těchto veřejných zakázek 
Zadávací podmínky v souladu s § 44 zákona č. 137/2006 Sb. Za-
dávací podmínky byly definovány srozumitelně a jednoznačně 
tak, aby byla zajištěna porovnatelnost nabídek. Všechny smlouvy 
byly uzavřeny s vítěznými uchazeči a v souladu se zadávacími 
podmínkami. Ceny uvedené ve smlouvě uzavřené s vítěznými 
uchazeči souhlasily s cenou nabídkovou. Záměrné dělení zaká-
zek skupina kontrolujících nezjistila, neboť všechny ověřované 
zakázky byly zadány jako nadlimitní." "V této fázi rozpracova-
nosti nezjistila skupina kontrolujících nesoulad mezi projekto-
vou dokumentací, smlouvami o dílo a provedenými pracemi."
Jak jsem čtenáře informoval v minulém článku, došlo i přes výše 
uvedené hodnocení k podání podnětu na prošetření jedné ve-
řejné zakázky – rekonstrukcí domů u brány, oranžerie, konírny  
a schodiště hlavní budovy. K dnešnímu dni jsme dosud od Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nedostali k tomuto 
podnětu žádné stanovisko.
Jaké konkrétní aktivity v projektu probíhají v současnosti?  
To je otázka, kterou si jistě každý čtenář v průběhu uplynulých 
měsíců několikrát položil.
Od prvních měsíců v tomto roce probíhá příprava veřejné za-
kázky, která bude zahrnovat nejvíce činností a její hodnota kon-
trolním rozpočtem přesahuje 100 mil. Kč. V rámci této zakázky 
dojde k rekonstrukci severozápadního křídla zámku, severní stá-
je, holandského selského domu, k rekonstrukci dolního skleníku, 
hájenky nad grottou, k rekonstrukci cest přilehlých k těmto ob-
jektům a též k vybudování mobilní stáje pro ovce.

Zároveň probíhá příprava veřejné zakázky na rekonstrukci napá-
jecího potrubí Mlýnského potoka. V dnešních dnech má každý 
návštěvník starého mostu možnost podívat se, jak velký průměr 
potrubí bude v projektu použit, protože část potrubí, která je sou-
částí rekonstrukce v rámci vybudování protipovodňového valu, 
je zde uložena na silnici. Kontrolní rozpočet této zakázky přesa-
huje 20 mil. Kč.
Zároveň probíhá příprava veřejné zakázky na službu technického 
dozoru na stavební práce, které se budou v rámci projektu reali-
zovat, nabídka pro uchazeče přesahuje 4 mil. Kč.
Poslední veřejnou zakázkou, která je v pokročilé přípravě, je ve-
řejná soutěž na dodávku a montáž venkovních svítidel. Tato ve-
řejná zakázka je na rozdíl od výše uvedených, které jsou v režimu 
nadlimitní, v režimu zakázky malého rozsahu.
Pro kompletní čtenářovu představu v základních stručných bo-
dech předkládám, v čem spočívá příprava veřejných zakázek  
v projektu Schola naturalis.
1. Základní definování problematiky konkrétní veřejné zakázky  
v rámci projektového týmu.
2. Konzultace s odborníky (právní, památkové, investiční)  
na územním pracovišti NPÚ.
3. Předložení takto vytvořených podkladů firmě, která zajistí 
odborné sestavení zadávací dokumentace pro danou veřejnou  
zakázku.
4. Předložení zadávací dokumentace ústřednímu pracovišti NPÚ 
na kontrolu – oddělení právní, oddělení investic a oddělení ev-
ropských fondů.
5. Předložení projektové dokumentace na kontrolu na Minister-
stvo kultury – odboru veřejných zakázek a investic.
6. Předložení zadávací dokumentace na kontrolu Ministerstvu 
kultury – odboru veřejných zakázek a investic a odboru strategie 
a dotační politiky.
Ve všech výše uvedených veřejných zakázkách jsme se v přípravě, 
po četných zpětných vazbách a vyjasnění, dostali do bodu 5. a 6. 
a postupně očekáváme jejich vyhlašování.
Závěrem dnešního článku si dovolím vyslovit přání, aby se v příš-
tím vydání Veltruských listů čtenář dočetl o vypsaných výběro-
vých řízeních.

Barevné podzimní dny přeje
17. září 2012

Jaroslav Morávek

V sobotu 11. srpna se ve veltruské 
zámecké zahradě uskutečnil již dru-
hý ročník Dožínek hraběte Chotka 
s velmi bohatým programem. Byl 
sice sestaven pro všechny věkové 
kategorie, nejvíce si jej však užívali 
hlavně rodiče s malými dětmi. Tito 
se svými ratolestmi mohli absolvo-
vat hned kolem třicítky jednotlivých 
zastaveníček, kde si dítka mohla 
například otestovat své znalosti polních plodin, pokusit  
se cepem vymlátit nějaké to zrníčko z obilních klasů, semlít 

v ručním mlýnku zrní na mouku, 
upéct a ozdobit placku s možností 
následné konzumace.
Nechybělo třeba ani malé bludiš-
ťátko na slunečnicovém políčku. 
Loutkové divadlo Vysmáto zde  
pro děti sehrálo jak klasickou Čer-
venou karkulku, tak i kus Zvířátka  
a loupežníci. Kdo chtěl, mohl si 
ozdobit perníčky, a to opět s mož-

ností následné konzumace. Řada rodičů a prarodičů také 
neodolala dětským prosbám a zaplatila menší obolus  
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za svezení na osedlaných ponících.
Starší ročníky si zase rády poseděly na parád-
ním koncertu Kralupských žesťových sólistů, 
který vytvořil nádhernou atmosféru téměř 
lázeňského koncertu. Příznivci starší země-
dělské techniky si přišli na své hned u zadního 
vstupu do zámecké zahrady, kde si bylo možno 
prohlédnout v chodu prvorepublikovou obilní 
mlátičku z továrny bratří Paříků, kterou pro-
střednictvím ještě původních pásových převo-
dů poháněl externí stabilní agregát na benzí-
nový pohon.

Na úspěšném průběhu akce se mimo vlastních zaměstnanců zámku, 
tak jak je to ve Veltrusech ostatně zvykem, podílely desítky místních 
aktivních občanů, a to od studentů až po Baráčníky.
Veltruský kastelán Ecler byl s početnou návštěvou na druhém roční-
ku Chotkových dožínek dozajista spokojen a už jistě uvažuje o dal-
ším opakováním během příštího léta.

Martin Tlustý

LOVECKÁ SLÁVA DOB DÁVNO MINULÝCH
Zveme všechny příznivce zámku, lovu 
a podzimní přírody na akci loučení  
se sezonou, která se uskuteční 

v sobotu 6. října 
v zámeckém zahradnictví.

V zámeckém zahradnictví bude vybu-
dována jedna „scéna“, na které se bu-
dou při prezentacích jednotliví „účin-
kující“ střídat dle programu a mimo  
to budou v zahradnictví roztroušena 
jednotlivá stanoviště tak, aby se na-
vzájem nerušila. Na každém stanovišti 
si budou jednotliví „účinkující“ dělat 
svoji propagaci (informační panely, 
povídání si s lidmi – odpovědi na otáz-
ky, prodej drobných propagačních materiálů či přidruže-
ného sortimentu, má-li kdo takový sortiment, a podobně). 
Dílna kralupského muzea bude vyvíjet svoji činnost tak, 
jak je zvyklá na podobných akcích. Koňáci mohou vozit 
děti …
Vždy 10 minut před danou hodinou se každý připraví  
na „scénu“, zkontroluje si ji, že tam má vše v pořádku, od-
zkouší si techniku (poskytneme ozvučení) a všeobecně  
se připraví. V danou hodinu začne svoji prezentaci. Sou-
částí akce bude i prohlídka výstavy o historii lovectví a my-
slivosti, která probíhá ve špejcharu.

Program:
10:00 Zámek Veltrusy: krátký exkurz 
do historie palných loveckých zbraní 
10:30 Muzeum Kralupy: prezentace 
pravěkého lovectví a kamenných lovec-
kých nástrojů
11:00 Falkonie: ukázky sokolnictví 
(stanoviště u Dolního skleníku)
11:30 Klub Retrívrů … : ukázky práce 
loveckých psů (stanoviště jak bylo blu-
diště)
12:00 Dámy v sedle: dámské jezdecké 
umění (stanoviště jak bývalo dřevo)

13:00 Kralupští žesťoví sólisté: barokní 
a lovecká hudba 
14.00 Muzeum Kralupy: prezentace pravěkého lovectví  
a kamenných loveckých nástrojů
14:30 Zámek Veltrusy: krátký exkurz do historie palných 
loveckých zbraní
15:00 Falkonie: ukázky sokolnictví
15:30 Klub Retrívrů … : ukázky práce loveckých psů
16:00 Dámy v sedle: dámské jezdecké umění
16:30 Kralupští žesťoví sólisté: hudba k poslechu
Stánky, občerstvení ….
Vstupné 60,- plné, snížené 40,-, rodinné 160,-
Výstava Myslivost zdarma 

Více informací o dění na zámku:
http://www.zamek-veltrusy.cz

Během říjnových víkendů můžete na zámku navštívit výstavy bez průvodce: 
„Historie lovectví a myslivosti“ a „Historické kočáry“.
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redakce chválí

Všímaví návštěvníci zámeckého parku si pochva-
lují nové rozcestníky. Jsou esteticky zdařilé a in-
formují nás o vzdálenostech mezi pozoruhodnými 
místy v parku. Opravdu se nám líbí.

Veltruský vltavský kanál, dnes sloužící tréninku  
a závodům vodáků, býval vorovou propustí. Tudy 
proplouvaly před desítkami let vory, dopravují-
cí z jihočeských lesů dřevo, často až do Německa. 
Dlouhá plavidla se přiblížila po pravé straně řeky 
pod most, kde obsluha otevřela stavidlo, které zdr-
žovalo hladinu vody. Po otevření se mohutný proud 
vody vrhl do vorové propusti a s ním se řítily i vory, 
obratně manévrované vesly a bidly vorařů. Dodnes 

jsou vidět na dně vodáckého kanálu 
řady dřevěných prahů, po nichž vory 
klouzaly a které zabránily nárazům na 
kamenité dno. Na konci průplavu pro-
letěla vždycky vysoká vlna a za ní pak  
už se hnaly vory.
Působivou vzpomínkou na dávné doby 
vorařů se stal projekt „Vor 2012“ les-
nicko-dřevařské firmy LESS, při němž 
devadesátimetrový kolos se chystal 
urazit 760 km dlouhou cestu (z vaziště  
ve Štěchovicích až k Hamburku). 
Skládal se ze 120 šestnáctimetrových 
kmenů, svázaných tradičně houžvemi. 
Přestože plavidlu nechybí vesla, musí 
být kvůli předpisům taženo vlečeným 
remorkérem. Nešlo ale pouze o jakousi nostalgickou akci, dopravené dřevo by měla odkoupit a zpracovat německá 
pila. Podle odhadu toto množství dřeva stačí na výrobu 500 stolů nebo 1000 židlí. Podrobnosti najdete na http://www.
vor2012.cz/. Vor se objevil pod působivou kulisou nelahozeveského zámku v poledne 14. července. Pomalu se přiblížil  
ke starému železnému mostu – tentokrát při levé straně řeky, protože musel proplout zdymadlem místo bývalou propustí. 
Chvíli plavci pobyli pod mostem, sledováni a zdraveni desítkami diváků, než se otevřela vrata, a plavidlo na nižší hladině 
vyplulo dál. Už tak často jako v minulosti vory na Vltavě neuvidíme. Možná ale, že právě nyní, kdy se mnozí vrací svým 
zájmem ke starým řemeslům, zvykům a dobovým technologiím, se někdy s podobnou událostí setkáme. Kdo se tentokrát 
vyšel podívat na most, určitě nelitoval.

J. Novotný

Rozcestníky v zámeckém parku

VORY POD MOSTEM
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V letošním 2. čísle VL byla otištěna hymna Havraňáků, popěvek 
členů někdejšího hudebního a divadelního spolku Havran Veltrusy.  
Na slova tohoto dávného popěvku si pamatoval pan Josef Hadrbolec, 
který zemřel letos v nedožitých 90 letech. 
Mnozí si jistě dokážou vzpomenout na skromného, obětavého  
a společenského člověka, jakým tento bývalý veltruský občan byl.  
Pocházel z rodiny kováře, tomuto „černému řemeslu“ byl vyučen  
a léta pracoval na Kladně a v Aeru Vodochody. Jeho láskou bylo di-
vadlo a všechno kolem – ztvárnil řadu komických i vážnějších rolí  
v souboru někdejšího veltruského Havrana (později Osvětové bese-
dy) – dovedl ale i perfektně a řemeslně zručně vytvořit a postavit 
kulisy a udržovat technické zázemí divadla. Bez jeho nezištné prá-
ce by se stěží podařilo realizovat výstavy, které se před léty pořádaly  
v Hasičském domě nebo v prostorách někdejší Osvětové besedy, jako 
např. výstavy mincí a medailí, grafiky Ladislava Čepeláka, fotogra-
fií Josefa Hebra atd. Do posledka byl ochotný komukoli pomoci,  
a i když léta přibývala a zdraví ubývalo, nestěžoval si, nemračil se. 
Mysl měl stále čilou, i v domově seniorů sledoval dění kolem sebe, 
četl, psal, radoval se z návštěv. Odešel zase jeden z pamětníků. Vzpomeňme na něj, i my se stáváme pomalu a nenápadně 
pamětníky. A tak je třeba za sebou zanechat dobrou stopu, jako ji zanechal Josef (Pepík) Hadrbolec.  

JN

VZPOMÍNKA NA JOSEFA HADRBOLCE

Josef Hadrbolec v jedné své roli (70.léta min. stol.)

Josef Kosejk se narodil 11. února 1910 v Jičíně. Už v dětství se projevilo jeho 
malířské nadání a láska k přírodě. Obojí pak ovlivnilo a určilo jeho život-
ní zaměření – stal se malířem krajin a zátiší. Svůj talent prohluboval odbor-
ným studiem – mimo jiné u akademického malíře Aloise Kalvody a ces-
tami do zahraničí. Nejbližšími mu však zůstaly krásy domova. Jako rodák  
z Jičína si zamiloval Český ráj, později přibývala další malebná místa např. Šu-
mavy, Krkonoš, pohoří Tater atd. Za svůj život namaloval mnoho obrazů. Byla  
to rozměrná plátna olejů (třeba jako velké plátno s proslulou Veltruskou alejí, vy-
stavené trvale v kempu „Obora“), bylo to i množství menších obrazů, které lze 
najít v mnoha rodinách na nejrůznějších místech doma i v cizině. V neposled-

ní řadě i množství akvarelů. Josef 
Kosejk byl člověk mnoha zájmů, 
jako umělec se dokázal nadchnout 
krásami přírody. Ani technické 
záležitosti mu však nebyly cizí,  
o čemž svědčí fakt, že získal di-
plom k pilotování sportovních 
motorových letadel. A že během života postavil dvě lodě (první 16 m, 
druhá 10 m), a proto také absolvoval odborné zkoušky k jejich plavení. 
Nejbližší mu však bylo malování.
Josef Kosejk působil nejčastěji na Mělnicku, ve Veltrusích, v Liběchově aj.
Zemřel v 78 letech 13. září 1988.

Josef Kosejk, akademický malíř
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za rok, náklad 300 ks. Listy vydává MěÚ Veltrusy, Palackého 9, IČO: 00237272. 

Redakční rada: Filip Volák, Jan Novotný, Jana Krejčová, Helena Richterová. Redakce si vyhrazuje právo případně zkrátit 
zaslané příspěvky a neotisknout 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 www.posterinfinity.com. Email redakce: listy@veltrusy.cz Uzávěrka příštího čísla 15. 11. 2012.

historie a kultura



strana 14 www.veltrusy.cz

z historie obce

V letošním roce proběhla řada vzpomínkových akcí zamě-
řených na události, ke kterým došlo před 70 lety. V televizi 
jsme mohli kromě premiéry filmu „Lidice“ sledovat i mno-
hadílný dokument „Heydrich – konečné řešení“, který nám 
jedinečně přiblížil události a hlavně i atmosféru okupač-
ních let. Systematické deportace Židů z území protektorátu 
byly zahájeny v říjnu 1941. První transport 342 mladých 
mužů – tzv. komando výstavby – do Terezína odjel 24. lis-
topadu 1941. Za nimi následovala naprostá většina protek-
torátních Židů. Do konce roku 1942 byla již do Terezína  
z protektorátu deportována většina židovského obyvatel-
stva – více než 61 tisíc mužů, žen a dětí. Do detailů pro-
pracované byrokratické proceduře, která zde za stálého 
ponižování probíhala, byli zbaveni veškerého zbylého ma-
jetku a museli odevzdat i klíče od bytů. Podle nacistické 
interpretace práva ztráceli deportovaní dosavadní státní 
příslušnost. Stávali se pouhými obyvateli koncentračních 
táborů, říše hladu, zimy, utrpení a plynových komor. 
A právě v těchto souvislostech je třeba připomenout,  
že do vyhlazovacích táborů bylo z Veltrus deportováno 
22 osob. V databázi holocaustu je zaznamenáno 17 jmen.  
V únoru a v březnu 1942 byli transportováni přes Klad-
no do Terezína. Většina z nich se v tomto místě nezdržela 
dlouho a jejich cesta vedla dál na východ – Izbica, Lublin, 
Treblinka, Osvětim, Majdanek a další. 
Z dětství mi utkvěla vzpomínka na malý Kantůrkovic 
obchod, kde mě zaujala jakási reklamní postava Indiána, 
propagující tabákovou firmu Abadia. Byl to opravdu ob-
chod pana Viléma Kantůrka, (čp. 111) a jeho ženy Berty.  
A taky jsem něco zaslechl o „paní Fišmance“, což byla 
patrně Milada Fischmannová, která bydlela v dnes nee-
xistujícím čp. 48 (v místech dnešní trafiky na autobusové 
zastávce). Naproti kostelu stojí vedle staré školy patrový 
dům, kdysi patřil k hospodářství pana Bendy a v databá-
zi lze najít paní Hermínu Bendovou z Veltrus. Obdobně 
neurčité vzpomínky mělo i několik (dnes už nežijících) 
pamětníků, jichž jsem se před časem ptal. Jména, podoby  
a osudy těchto někdejších obyvatel zmizela z paměti lidí  
už hodně dávno. Někteří zřejmě dlouho ve Veltrusích ne-
bydleli, přistěhovali se možná k příbuzným a jejich stopy 
pak už nenávratně v roce 1942 zmizely. Dokládá to např. 
údaj z policejního hlášení Josefa Straky, kde je uvedeno,  
že se do Veltrus přistěhoval 20. června 1939 z Trebnitz 
(Třebenic?), v tehdejším okrese Roudnice n. L. Podle do-
chovaných dokumentů bydleli Strakovi v Riegrově ulici, 
snad v čp. 200, u koho, nelze asi dnes už zjistit. Nejstarší 
v seznamu je 84letá Klára Schreckerová, která žila u Kan-
tůrků jako podnájemnice. A taky několik mladých lidí – 
13letý Harry Hönigsfeld, o rok starší Jiří Szüsz a jeho ještě 
o rok starší bratr Pavel a taky 17letá Helena Straková. 
Sedmdesát let je významný předěl – pamětníci odchá-
zejí a události, jména a osudy se ztrácejí v zapomnění.  
Asi se ve školách bude vždycky učit o zločinech nacismu, 
o koncentračních táborech a plynových komorách, že exis-

tovaly dokonce zákony, které degrado-
valy část společnosti na méněcennou, 
určenou k likvidaci. My bychom pro-
to neměli zapomínat, že i z Veltrus odešlo několik lidí,  
kteří se už nikdy nevrátili. Poučili jsme se z minulosti do-
statečně? Pro čtenáře, kteří by chtěli a mohli nějak pomoci 
získat informace o zmizelých spoluobčanech, připojujeme 
jejich seznam (s uvedením roku narození /a místa úmrtí, 
u některých neznámé). Můžete psát na listy@veltrusy.cz 
nebo napsat Redakci VL, MěÚ Veltrusy.

 
 

Jan Novotný 
(v textu byly použity údaje z www.holocaust.cz) 

TAKY VELTRUSY MAJÍ ZMIZELÉ SPOLUOBČANY

BENDOVÁ Hermína
 1881/ Izbica 
FISCHMANNOVÁ Milada, 
1896 / Lublin 
HÖNIGSFELD Harry
 1929 /? 
HÖNIGSFELDOVÁ Kamila, 
1900 /? 

KANTUREK Vilém
 1873 /Treblinka 
KANTURKOVÁ Berta
 1884 /Treblinka
LEHRFELDOVÁ Anna
 1925 /Osvětim 
SCHRECKEROVÁ Klára
 1858 /Treblinka 

STEINER Jakub
 1871 /Osvětim 
STEINEROVÁ Beatrix
 1881 /Osvětim
STRAKA Josef
 1900  /Majdanek
STRAKA Karel
1898 /Varšava 
STRAKOVÁ Alžběta
 1872 /Osvětim
STRAKOVÁ Helena
 1925 /?
SZÜSZ Jiří
 1928 /Zamošč 
SZÜSZ Pavel
 1927 /Zamošč 
ZIFFEROVÁ Josefa
 1901/Zamošč 



strana 15www.veltrusy.cz

z historie obce

„Je tam všecko, jak bývalo.  Ta věčně stejná, jakoby 
ořechová vůně zetleného listí na věčně vlhké zemi pod 
mladou bujnou zelení těch nádherných buků, dubů  
a lip. Tak všudypřítomná je ve veškerém parku, jako 
když člověka objímá a zase ho pouští z náruče a mlčí, 
účastná i lhostejná. A to ticho… A ty dlouhé, dlouhé 
aleje, krásnější, než ve Francii, a hráz a ty staré, pevně  
ji držící stromy…“
Tato zanícená, z nevšedního citu vytrysklá slova náležejí vel-
truskému zámeckému parku. Napsala je herečka Eva Vrchlic-
ká. Na stránkách jejích Vzpomínek ožívá krajina u Veltrus tak,  
jak ji znaly minulé generace. A zejména její nevlastní, ale mi-
lující otec, básník Jaroslav Vrchlický (1853-1912), který byl  
s parkem doslova osudově spojen. Od začátku 70. let 19. století 
tu nesčetněkrát prožíval své nejkrásnější dny. 
Jaroslav Vrchlický jezdíval do Veltrus nejprve ke svému strý-
ci, faráři Aloisu Kolářovi, u kterého žil později na penzi také 
jeho bratr, páter Antonín Kolář. Půvabné veltruské prostře-
dí však poznával mladý básník hlavně ve společnosti značně 

starší spisovatelky 
Sofie Podlipské, 
která tu bývala  
o prázdninách. Ro-
mantika prostředí 
přitom působila na 
mladíkovo vznětli-
vé srdce a tak není 
divu, že rozkvet-
lé louky a stinné 
háje se nakonec 
staly scenérií lásky  
k Ludmile, dce-
ři paní Podlipské. 
Vášnivý vztah byl 
roku 1879 koruno-
ván sňatkem. Avšak 
manželství se nevy-
víjelo příliš šťastně. 
Proto později, když 
došlo ke vzájem-
nému odcizování  
a rodinné katastro-

fě, srovnával Vrchlický svůj tragický úděl oklamaného muže  
s neutěšeným stavem tehdy pustnoucích Veltrus: „Ten starý park,  
jenž lásku naši znal, zarůstá, divočí víc a dál…“
Jaroslav Vrchlický přijížděl do Veltrus nejenom na prázdniny, 
nýbrž také k nesčetným jednodenním výletům téměř 35 let. 
Bydlíval na faře a později v domě č. 121 anebo v tzv. Pacákově 
vile č. 119 proti bráně parku. Mimoto prožil trojí léto u statká-
ře Kratochvíla v sousedních Mlčechvostech a už od roku 1880 
jezdíval k oběma svým strýcům na farnost ve Vepřku, kam byli 
přeloženi. Tato dvě místa se nalézají těsně za řekou, naproti 
severnímu výběžku veltruského areálu. A básník, i když sem 
někdy zavítal pouze na pár hodin, se vždycky dal přepravit ně-
kterým vltavským přívozem také na pravý břeh, aby se prošel 
arkadickými zákoutími podél vodního průplavu či malebných 
pavilonů, polaskal staleté stromy a potěšil se snovou atmosfé-
rou tohoto vzácného veltruského kusu země.

O vztahu Jaroslava Vrchlic-
kého ke všem těmto místům  
se dochovalo mnoho zpráv. 
Veltruský kronikář Vác-
lav Poláček o tom napsal: 
„Procházel se parkem, poli 
i krajem, osvěžoval se kou-
páním v řece Vltavě, tehdy 
ještě daleko čistší, docházel  
do Všestud, do Vepřku  
i do Mlčechvost. Často za-
jížděl i zpět domů do Prahy. 
Někdy chodíval polní cestou 
kolem dvora Strachova a přes 
přívoz u Nelahozevsi na tamní nádraží, jindy jej vozívali přes 
veltruský přívoz na veltruské nádraží…“. Neboť most zde byl 
vybudován až počátkem 20. století.
Když měl dostatek času, chodil Vrchlický přes nelahozeveský 
přívoz pěšky až do Kralup nad Vlt. – a to dnešní Dvořákovou 
stezkou pod bizarními pískovcovými skalami nad řekou, kte-
ré ho zvláště okouzlovaly. A nevyhýbal se ani jiným túrám. 
Často navštěvoval vzdělaného lékárníka Bohumila Šimáka, 
který žil jakýmsi tolstojovským způsobem na svém statku  
ve Všestudech, přiléhajících k východnímu okraji parku. „Býval 
velmi zábavný, sedával po japonském způsobu…“, vyprávělo  
se tu o básníkovi, který se zde stýkal i s dalšími pozoruhodnými 
návštěvníky. Hromadně se pak vypravili nejednou až na roz-
lehlý kopec Dřínov anebo do Obříství za Svatoplukem Čechem, 
který tam kolem přelomu dvou století pobýval v malém letním 
domku. 
Dokonce i na společenském životě této krajiny se Vrchlický 
nejednou podílel. V Mlčechvostech recitoval jednou prolog  
k ochotnickému představení, avšak k nápovědově zděšení 
něco zcela jiného, co na místě spatra zveršoval. Ve Veltrusích 
se vždycky těšil na hry, uváděné místní Občanskou besedou,  
a bavil se improvizacemi jinak obětavého lékaře a ochotní-
ka Josefa Brejchy. Jen jednou, když téměř nemohl poznat roli 
císaře a krále Karla IV. ve své Noci na Karlštejně, Jaroslav 
Vrchlický několikrát uprostřed obecenstva nahlas prohodil:  
„Ale, ale, co to ten doktor povídá?“
Především ovšem soustřeďoval Vrchlický svou pozornost  
k parku, k jehož kráse a inspiračním vlivům náležely nespočet-
né básníkovy příjezdy. Existuje fotografie, jak tu pod stromy 
píše. Leží na zádech v trávě, nohy opřené o kmen a klobouk 
odhozený. Veltruský park provázel Jaroslava Vrchlického téměř 
celým jeho životem. Byl spojen s nejšťastnějšími básníkovými 
léty – a vždycky v něm nalézal útěchu. Zejména však předsta-
voval nevyčerpatelný zdroj tvůrčích podnětů. Neboť kdykoli  
se ve Vrchlického díle vyskytuje les nebo krajina vůbec,  
jde zpravidla o veltruskou reminiscenci.
Naposledy byl Jaroslav Vrchlický ve Veltrusích v roce 1906. 
Záhy nato jej začala sužovat choroba, která po několika letech 
přivodila básníkův smutný konec. Zůstalo ovšem obrovské  
a stále ještě nedoceněné dílo tohoto velikána, který za mnohé 
vděčil právě Veltrusům. Neboť ze všech míst, která tento básník 
z Prahy vyhledával, byl zdaleka na prvním místě zdejší park.

Otakar Špecinger
VELTRUSKÝ PARK JAROSLAVA VRCHLICKÉHO
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Je to už neuvěřitelných 30 let od vzniku Kralupských „Trosečníků“. Za ta léta  
se v kapele vystřídala řada výborných muzikantů, někteří už bohužel nejsou mezi 
námi. Kapela však žije dál a baví svými písničkami široké spektrum posluchačů 
nejen v Kralupech nad Vltavou a okolí. Nemáme žádné vysoké ambice, nehraje-
me na portách a jiných masových akcích, ale několika úspěchů jsme za poslední 
léta přece jen dosáhli. Například v anketě „Kapela roku Mělnicka 2009“ jsme 
získali 1. místo, čehož si nesmírně vážíme.
Také jsme měli několik příležitostí vystoupit na stejných prknech se známými 
osobnostmi, jako jsou Radek Tomášek, Helena Maršálková, Jitka Vrbová, Jiří He-
lekal, Martin Maxa, kapela Pacific či moderátoři Petr Novotný nebo Tomáš Krej-
číř. Všechna tato setkání byla pro nás velmi milá a inspirativní.
V dnešní uspěchané a nelehké době máme radost z toho, že se ještě sejdou lidi, 
aby se pobavili, zazpívali a zatančili si při country, folku či lidovkách. A to je smyslem naší kapely – rozdávat všem dobrou ná-
ladu a pohodu. Děkujeme našim příznivcům za podporu a přejeme jim pevné zdraví a mnoho příjemných chvil s „Trosečníky“.

Marie Dědičová, Pepa Novotný
(Na http://bandzone.cz/trosecnici?at=gallery&gi=35657#!/trosecnici si můžete mimo jiného poslechnout pár jejich písniček.)

Ve středu 24. 10. 
2012 zavítá do Vel-
trus vzácný host – 
cestovatel a přede-
vším fotograf Petr 
Slavík. Jeho před-
náška bude pouta-
vým přiblížením 
zážitků, atmosféry  
a okolností vzniku řady atraktivních snímků, které vznikaly při výpra-
vách do rozličných končin světa. Nejednou na nich autor riskoval život,  

když se chtěl kvůli fotce dostat ke zvířeti dostatečně blízko. Slavíkovo vyprávění bude doprovázet projekce fotografií  
a videozáběrů z řady náročných expedicí za ohroženými druhy živočišné říše, např. z etiopských hor, afrických savan, 
indonéského pralesa či jihoamerického Pantanalu. Petrovy snímky vám připomenou krásu zvířat – ať už půjde o obrovité 
medvědy, neviditelné jaguáry či tajemné pralesní „skřítky“. Natočené záběry z nedotčené přírody jistě potěší či přímo 
probudí vaši cestovatelskou duši…
Petr Slavík – Kvůli dobré fotografii se koupe s kajmany, v promrzlých lesích tančí s vlky, zblízka se dívá do tváře velkým šelmám, gori-
lám i nejmenším primátům planety. Jaké jsou příběhy jeho snímků z titulních stran geografického magazínu Koktejl? To se dozvíte  

v klubovně ASPV Veltrusy ve středu 24. října od 19 hodin. (Rezervace míst k sezení: kultura.sport@veltrusy.cz)

Město Veltrusy čeká nevšední a zajímavá kulturní událost,  
která      by      neměla      zůstat      stranou      pozornosti.   
V pátek 16. listopadu od 20 hodin zde vystoupí zná-
mý český písničkář Václav Koubek. Nenechte si ujít výji-
mečný zážitek s tímto originálním umělcem, který je ne-
jen písničkářem a harmonikářem (celkem vydal 9 alb),  
ale také spisovatelem (dosud vyšlo 6 povídkových soubo-
rů), hercem, filmařem (4 autorské filmy) a produkčním. 
Hudební večer, plný svérázných písní, poetiky i autorského  
čtení tohoto nezaměnitelného interpreta, proběhne na sále  
v Restauraci Na Závisti.

Písničkář Václav Koubek ve Veltrusích!

Pozvánka na besedu s profesionálním fotografem divoké přírody Petrem Slavíkem 
JAK SE FOTÍ TITULKA

KRALUPŠTÍ TROSEČNÍCI SLAVÍ

kultura

V letošním roce se fotograf Petr Slavík vydal 
mj. na Kamčatku za obrovitými medvědy…
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Kulturní společenské středisko Kralupy nad Vltavou 
vás zve!

 

18. 10. 2012 19:00 hod.

Dívčí válka
 je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her 
v České republice. Její atraktivnost se skrývá především 
v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v 

hereckém obsazení.
Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal – 
tak říkajíc – českému národu „na míru“, jde především 
o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká 

(erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož 
rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, který-
mi naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nad-
sázky říkám: Tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům 

neúspěchy v tržní ekonomice. 
O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé naší 

republice“.
Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech, Sandra Pogodová, Mi-

lan David, Jarosla Sypal, Petr Martinák, Evžen Hájek, Moj-
mír Maděrič, Martha Olšrová , Tereza Šefrnová, Bedřich 

Maruštík  a další.
Předprodej vstupenek: Pokladna kulturního střediska, 

nám. J. Seiferta 706, 
OTEVÍRACÍ DOBA PO-NE: 15:30 – 20:00hod.

Veltruská zákoutí v běhu času – a navíc ještě soutěž

Kroky návštěvníků parku a zámku často vedou právě touto ulicí, která svým pojmenováním hodně napovídá. Až si prohlédnete její obě 
podoby, které dělí více jak půl století – napište odpověď na soutěžní otázku: Jak se tato ulice jmenuje  

a po kom je pojmenována? Úspěšný respondent obdrží volný vstup na vybranou kulturní akci. Tak neváhejte.

Město Veltrusy 
ve spolupráci se stát-

ním zámkem Veltrusy 
(a dalšími subjekty) 

srdečně zve 
na pietní zastavení 
u kaple Kinských, 

které proběhne 
v pátek 2. listopadu 2012 
v podvečerních hodinách 

(bude upřesněno na webu města 
a rozhlasem). 

Akce se uskuteční při příležitosti 
200. výročí 

od tragické smrti 
Ferdinanda Kinského 

(1781–1812), 
o které pojednával článek 

Otakara Špecingera v minulém čísle 
VL (č. 3/2012).V jednání je hudební 

doprovod i otevření 
této trvale nepřístupné 

památky veřejnosti. 

FV
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Ke 31/8/2012 opustil Ha-
vránek po 6 letech provozu 
prostory ve veltruském kul-
turním domě. Nyní hostuje 
s některými programy v klu-
bovně ASPV Veltrusy (nad 
s o k o -
lovnou) , 
jóga našla 
ú t o č i š t ě  
v tělo-

cvičně Sokola a na cvičení s miminky 
vás zveme do RR centra v Šafaříko-
vě ulici (dům proti vstupu do letního 
kina). Rozdělit program do tří útočišť 
není ideální, lepší řešení se nám ale za-
tím nepodařilo najít. Věříme, že nám 
odpustíte tu trochu nepohodlí. Stále 
však hledáme vhodný vlastní prostor  
a uvítáme vaše tipy nebo nabídky. 
Na podzim připravujeme jako obyčejně také procházku 
parkem, promítání s cestovatelem, 11/11 Svatomartinský 
lampionový průvod a o adventu předvánoční dílny.
 

Pravidelný program 
začíná v pondělí 17/9/2011. Chybí v něm kurzy Yamaha 
class, kterých můžete letos se stejnou lektorkou, Míšou 
Eremiášovou, v rozšířené nabídce využít v nedalekém Po-
střižíně (více na http://www.misamusic.cz)

PONDĚLÍ 20:00 – 21:30  (tělocvična Sokola Veltrusy)
Jóga pro dospělé (Marta Matějovská) 

ÚTERÝ  9:30 – 10:15  (RRC, Fr. Śafaříka 604)
Cvičení pro maminky s miminky (Ivča) – v malé tělocvičně 
RRC (www.masaze-veltrusy.webnode.cz) 

STŘEDA   9:00 – 10:30  (klubovna)
Barevné dopoledne (Katka) -  pro děti ve věku 
1 – 3 roky za doprovodu dospělého

STŘEDA  15:20 – 16:00 (klubovna)
Angličtina aneb Little Puppies 
(Hanka Hrubá) - pro děti ve věku 
4 - 5 let, které s angličtinou teprve 
začínají

STŘEDA 16:10 – 16:55 (klubovna)
Angličtina aneb Little Bugs 2 (Hanka 
Hrubá)- kurz je určen pro děti ve věku 
od 7 - 8 let, které se již anglicky učily 

STŘEDA od 19:00 (místo upřesníme)  
Každá 2. středa v měsíci od 10/10/2012
Přástky (Jana) - setkání (většinou) žen, 
které rády zkouší něco nového vlastní-
ma rukama vytvořit

ČTVRTEK (podle dohody přihláše-
ných případně jiný den) 9:30 – 
11:00 (klubovna)

Herna s prvky Montessori (Pavla Majerová) – pro děti 
0-školka, s doprovodem 

ĆTVRTEK 20:00 – 21:00 (prostor bude upřesněn)
Angličtina trochu jinak - písničky, povídky a hry (Soňa 
Dekastello). Pro dospělé - mírně až středně pokročilé (A2-
B1+)

Co ještě potřebujete vědět
První lekce všech Havránkových kurzů jsou zdarma, platí 
to i pro Angličtinu trochu jinak. Ceny vlastních progra-
mů Havránka se nemění: 50 Kč/lekce anebo permanentka  
na 10 či 15 lekcí za 350 a 500 Kč. U externích lektorů ceny 
vypisujeme jednotlivě. Další informace najdete na Havrán-
kových stránkách http://havranek.dolnipovltavi.cz/
Hlaste se prosím na kontakt uvedený u kurzu nebo na kat-
ka@dolnipovltavi.cz , tel. 603 969 787. 

naše spolky

HAVRÁNEK NA PODZIM 2012

Od 1.9.2008 začala v naší MŠ fungovat zdravotní péče pod odborným 
dohledem MUDr. Ingeborg Vokálové.
Paní doktorka navštěvuje mateřskou školu každou středu, kdy pro-
hlédne všechny děti, eventuelně upozorní na nález, vystaví recept pro 
rodiče nebo doporučí návštěvu odborného lékaře. 
Do MŠ dochází denně od 7,30 hodin do 11,30 hodin kvalifikovaná 
zdravotní sestra paní Jana Klímová, jejíž náplň práce spočívá v násle-
dujícím:
1. provedení ranního filtru po příchodu dítěte do MŠ
2. informuje se v jednotlivých třídách, zda-li rodiče nenahlásili nějaký 
zdravotní problém svého dítěte
3. prohlídka všech dětí (krk, kašel, rýma, vyrážka, zarudlé oči, kont-
rola stavu ekzému)
4. zapsání dětí s potřebou zdravotní péče, podávání léků, inhalace 
těchto dětí 1x denně, odsávání rýmy odsávačkou, promazávání kůže 
dětí s atopickým ekzémem
5. podává i léky, které mají děti dle rozhodnutí lékaře z domova
6. zajišťuje první pomoc v případě úrazů v MŠ, vč. nenadálých zdra-

votních komplikací
7. informuje rodiče o nálezu, podaných lécích a dávkování (každoden-
ní tabulka na nástěnkách)
8. zajišťuje zdravotní péči na škole v přírodě - funkce zdravotníka
Některé děti inhalují denně v rámci prevence.
Podávané léky na kašel:na suchý, dráždivý kašel: SINECOD 2,5ml 2x 
denně
na vlhký kašel: MUCOSOLVAN sirup 2,5ml 2x denně
Podávané léky na rýmu:
na hnisavou rýmu: PAMYCON 2x denně i vícekrát
na řídkou rýmu: MAR=mořská sůl 2x denně
na uvolnění, lepší dýchání OLYNTH 2x denně
Je potřeba, aby rodiče pokračovali v léčbě i doma - tj. 1 dávka léku 
večer.
Na léčbu dětí v naší MŠ se vynakládá v průměru 1.500,- Kč - 2.000,- Kč 
měsíčně (hrazeno městem Veltrusy).
O druhu léku, dávkování a změně léků rozhoduje MUDr. I. Vokálová. 
Zdravotní péče je  nepovinná, o účasti svého dítěte rozhodují rodiče.

Zdravotní péče v MŠ
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Áčko … Atletico okresní přebor
NE-26.8.-17:00 FK Pšovka Mělník B - AFK Veltrusy
SO-1.9.-17:00 AFK Veltrusy - Slavia Velký Borek
SO-8.9.-17:00 Merkuria Lobkovice - AFK Veltrusy
SO-15.9.-16:30 AFK Veltrusy - SK Liběchov
SO-22.9.-16:30 SK Vojkovice - AFK Veltrusy
SO-29.9.-16:30 AFK Veltrusy - Sokol Tišice
SO-6.10.-16:00 Sokol Nová Ves - AFK Veltrusy
NE-14.10.-16:00 FK Neratovice/Byško. B - AFK Veltrusy
SO-20.10.-15:30 AFK Veltrusy - Sokol Libiš B
SO-27.10.-14:30 Sokol Dolní Beřkovice - AFK Veltrusy
SO-3.11.-14:00 AFK Veltrusy - SK Mšeno
SO-10.11.-14:00 PTZ Nelahozeves - AFK Veltrusy
SO-17.11.-13:30 AFK Veltrusy - FK Kralupy 1901

Béčko …. IV. třída mužů - skupina B
NE-26.8.-17:00 SK Postřižín - AFK Veltrusy B
NE-2.9.-17:00 AFK Veltrusy B - Sokol Hostín
NE-9.9.-17:00 SK Spomyšl - AFK Veltrusy B

 AFK Veltrusy B - ***  volno  ***
NE-23.9.-16:30 SK Vojkovice B - AFK Veltrusy B
NE-30.9.-16:30 AFK Veltrusy B - Vltavan Chvatěruby B
NE-7.10.-16:00 FK Kralupy 1901 B - AFK Veltrusy B

NE-14.10.-16:00 Čechie Kralupy B - AFK Veltrusy B
NE-21.10.-15:30 AFK Veltrusy B - Sokol Dolany B

Okresní přebor mladších žáků - skupina B
SO, 1.9 .- 11.00 AFK Veltrusy - FC Mělník B

0 *** volné *** - AFK Veltrusy
ST, 12.9. - 17.00 FK Postřižín - AFK Veltrusy
SO, 15.9. - 14.30 AFK Veltrusy - Sokol Obříství
ST, 19.9. - 17.00 FC Merkuria Lobkovice A - AFK Veltrusy
NE, 23.9. - 14.30 Vlt. Chvatěruby - AFK Veltrusy
ST, 26.9. - 17.00 So Dolní Beřkovice - AFK Veltrusy
SO, 29.9. - 14.30 AFK Veltrusy - FC Merkuria Lobkovice A
ST, 3.10. - 16.30 AFK Veltrusy - FK Postřižín
SO, 6.10. - 14.30 AFK Veltrusy - So Dolní Beřkovice

hlášenka FC Mělník B - AFK Veltrusy
SO, 20.10. - 14.30 AFK Veltrusy - *** volné ***
NE, 28.10. - 10.15 Sokol Obříství - AFK Veltrusy
bude upřesněno AFK Veltrusy - Vlt. Chvatěruby

Okresní přebor starší přípravky - skupina C
SO, 1.9. - 11.00 AFK Veltrusy - FK Kralupy 1901 A

0   ***  volné  *** - AFK Veltrusy
ÚT, 18.9. - 17.00 TJ Kly - AFK Veltrusy
SO, 15.9. - 11.00 AFK Veltrusy - Dynamo Nelahozeves
ST, 19.9. - 17.00 AFK Eletis Lužec - AFK Veltrusy
NE, 23.9. - 14.00 Sokol Dolní Beřkovice - AFK Veltrusy
ST, 26.9. - 17.00 FK Pšovka Mělník B - AFK Veltrusy
SO, 29.9. - 11.00 AFK Veltrusy - AFK Eletis Lužec
ST, 3.10. - 16:30 AFK Veltrusy - TJ Kly
SO, 6.10. - 11.00 AFK Veltrusy - FK Pšovka Mělník B

NE, 14.10. - 09.30 FK Kralupy 1901 A - AFK Veltrusy
 AFK Veltrusy -   ***  volné  ***

SO, 27.10. 10.00 Dynamo Nelahozeves - AFK Veltrusy
SO, 3.11. - 11.00 AFK Veltrusy - Sokol Dolní Beřkovice

Okresní přebor mladší přípravky - skupina C
SO, 8.9. - 11.00 Sokol Cítov - AFK Veltrusy
ČT, 13.9. - 17.00 Čechie Kralupy - AFK Veltrusy
SO, 15.9. - 10.00 AFK Veltrusy - Dynamo Nelahozeves
ST, 19.9. - 17.00 AFK Eletis Lužec - AFK Veltrusy

0   ***  volné  *** - AFK Veltrusy
ST, 26.9. - 17.00 Sokol Libiš 2005 - AFK Veltrusy
SO, 29.9. - 10.00 AFK Veltrusy - AFK Eletis Lužec
ST, 3.10. - 17.00 AFK Veltrusy - Čechie Kralupy
SO, 6.10. - 10.00 AFK Veltrusy - Sokol Libiš 2005
ST, 10.10. - 17.00 AFK Veltrusy - FK Kralupy 1901
NE, 14.10. - 09.30 FK Kralupy 1901 - AFK Veltrusy
SO, 20.10. - 10.00 AFK Veltrusy - Sokol Cítov
SO, 27.10. - 11.00 Dynamo Nelahozeves - AFK Veltrusy
SO, 3.11. - 10.00 AFK Veltrusy -   ***  volné  ***

AFK VELTRUSY
Členové Atleticko fotbalového klubu Veltrusy srdečně zvou nejen fotbalové příznivce na zápasy podzim-
ního kola sezóny 2012-2013.
Změna zápasů vyhrazena – informace najdete také na stránkách Fanklubu http://www.facebook.com/
groups/116922141673889/ nebo na nástěnkách.

Okresní přebor MINI přípravek
SO, 8.9. -  09.00 FK Pšovka Mělník - AFK Veltrusy
ÚT, 25.9. - 17.00 AFK Veltrusy - Botafogo Mělník

    
    

NE, 23.9. - 10.00 Jiskra Kojetice - AFK Veltrusy
    

SO, 29.9. - 2,5 př.A TJ Řepín - AFK Veltrusy
    

NE, 7.10. - 10.00 AFK Veltrusy - Sokol Libiš
    

SO, 13.10. - 10.30 Čechie Kralupy - AFK Veltrusy
NE, 21.10. - 10.00 AFK Veltrusy - FC Mělník

AFK_ml.přípravka s trenéry

AFK_naši nejmenší šťastní po svém prvním zápase

sport

Tři mladší žáci AFK Veltrusy Lukáš Votruba, Lukáš Bucha a Petr Majerech reprezentovali veltruskou kopanou v týmu okresního výběru, 
za který nastoupili ve Svitavách v červnovém finále „Danone Cupu 2012“.
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Přijďte si zacvičit
ASPV Veltrusy zve všechny zájem-
ce o pohyb a sport na své pravidel-
né cvičební hodiny. Ve školním roce 
2012/2013 si můžete vybrat z této ši-
roké nabídky:
Pro děti: rodiče a děti (úterý 16–17, 

pátek 9:30–10:30); předškoláci (čtvrtek 16:30–17:30); 
mladší školáci (úterý 17–18); hry pro děti z 5. - 9. třídy 
(čtvrtek 17:30–18:30); florbal pro mladší (středa, pátek 
17–18) a starší školáky (středa, pátek 18–19) a brenbal,  
který během podzimu probíhá na hřišti AFK Veltrusy.
Pro dospělé: Zumba, kondiční gymbally, badminton, volej-
bal, hry a florbal.
Všechna cvičení začínají v týdnu od 17. 9. 2012, s výjimkou 
cvičení kondiční gymbally, které zahájí až v říjnu.
Kompletní rozvrh naleznete na stránkách: 
www.aspv.veltrusy.cz

ZUMBA FITNESS,
I v letošním cvičebním roce mo-
hou milovnice a milovníci Zum-
ba fitness navštěvovat pravidelné 
hodiny ASPV, a to každé úterý od 19:00 do 20:00 se zkuše-
nou certifikovanou lektorkou Karmínou Beránkovou.
Zumba je taneční cvičení inspirované latinsko-americkou 
hudbou, které používá mezinárodní hudbu a taneční po-
hyby, a vytváří tak dynamický, zábavný, veselý a účinný 
fitness systém. Jedná se o kombinaci pomalých a rychlých 
rytmů, které posilují a tvarují vaše tělo.
Nemusíte mít žádné předchozí zkušenosti, zumba  
je pro každého! Rychle a snadno ji zvládnou tanečníci  
i lidé bez tanečních zkušeností. 

 

KONDIČNÍ CVIČENÍ NA GYMBALLECH
je aerobní cvičení pro všechny věkové kategorie – ženy  
i muže. Posílí ochablé svaly, protáhne svaly zkrácené, uvol-
ní klouby na celém těle a zlepší vaši rovnováhu. Cvičení při 
hudbě pročistí vaši mysl a obnoví energii. Příjemně zrela-
xujete před každodenním stresem. 
Nácvik správného dýchání a držení těla, cvičení s balanční-
mi míčky „overbally“ zapojí každičký sval v těle.
KDY: středa od 19:30 do 21:00 hod
Těším se na vás od října

Jana Čapková

DOPOLEDNÍ CVIČENÍ „RODIČE A DĚTI“
ASPV Veltrusy opět nabízí pro maminky i tatínky, kteří 
jsou se svými ratolestmi doma na rodičovské „dovolené“, 
dopolední cvičení každý pátek od 9:30 do 10:30. 
Hravé cvičení rodičů s dětmi s tradičními i netradičními 
cvičebními pomůckami. Děti si pomocí říkanek a písniček 

osvojí základní pohybové aktivity (lezení, plazení, posko-
ky, házení…) a také je čeká první poznávání cvičebního 
nářadí. Cvičení je určeno pro děti od 1,5 roku do 4 let.

Přijďte si zahrát brenbal
Zveme všechny, kdo rádi hrají brenbal, na pravidelné 
brenbalové tréninky. Hrajeme každé pondělí od 17 hodin  
na fotbalovém 
hřišti. Schá-
zíme se tak 
dlouho, dosud 
vydrží poča-
sí – většinou  
do konce října.

naše spolky
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MEZI HVĚZDAMI
Ve dnech 1. až 6. 7. 2012  
se v Praze konal XII. 
všesokolský slet, kterého  
se zúčastnily i děti  
z ASPV Veltrusy. Vystou-
pily se skladbou MEZI 
HVĚZDAMI, kterou na 
slet secvičilo zhruba 350 
cvičenců s netradičním 

náčiním “kulón“. Vystoupení sklidilo veliký úspěch,  
což bylo příjemnou odměnou pro děti, které nacvičová-
ním strávily celý školní rok.

Bára Čapková

KOCOURKÁČ 2012
Letošní tábor ASPV Veltrusy se nesl ve znamení troseční-
ků, odvážných námořníků a nevyzpytatelných domorodců. 
Jako tradičně, vyrazili jsme na tábor vlakem směr Obrataň 
a dále pěšky přes pole a lesy. V cíli nás přivítalo naše le-
tošní útočiště – opuštěný ostrov Robinsona Crusoe, plný 
nástrah, se kterými jsme se v průběhu deseti dnů museli 
popasovat.
Dny se nesly v již tradičním duchu, kdy dopoledne je věno-
váno sportovním hrám (v letošním roce terénnímu florba-
lu, frisbee a pétanque) a obecně prospěšným pracem (jako 

je např. škrábání brambor nebo příprava dřeva na večer-
ní oheň, u kterého jsme letos usedali každý večer, pokud  
to počasí jen trochu umožňovalo). Odpoledne byla věno-
vána etapovým hrám, při kterých jednotlivé skupiny tro-
sečníků, stejně jako kdysi dávno Robinson, propátrávaly 
náš ostrov, sbíraly želví vejce, stavěly chýše, plížily se džun-
glí nebo pohřbívaly ostatky nebožáků, které zde zanechali 
děsiví lidojedi.
Večery byly věnovány plnění tradičních zkoušek (troseční-
ci si mohli vyzkoušet např. výrobu sandálů, pěstování obilí, 
rozdělávání ohně nebo výrobu záchranného člunu).
Dny ubíhaly čím dál rychleji a než se kdokoliv z nás nadál, 
dospěl náš pobyt v tábořišti do velkého finále – závěrečné 
hry. Postupně se všem skupinám trosečníků podařilo ošálit 
vzbouřené námořníky, kteří se šťastnou náhodou na našem 
ostrově vylodili, a stanuli jsme na lodi, která nás zdárně 
dovezla zpět do domovského přístavu.
Co říci na závěr? Snad jen, že nováčci, kteří s námi le-
tos byli, zvládli svou úlohu na výbornou a to hlavně díky 
podpoře ze strany zkušenějších táborníků, kteří s námi  
na Kocourkáč již několikrát zavítali. Doufám, že dob-
rý pocit, který jsme si z Kocourkáče letos odvezli my ve-
doucí, sdílejí s námi i ostatní trosečníci. Tak doufejme,  
že se s námi zase za rok znovu vydáte do osamělého údolí  
s potokem, ve kterém, když vás večer za šera něco zatahá  
za palec, buďte si jistí, že je to račí klepeto.
Zase za rok uvidíme, kolik trosečníků vyslyší zvolání naší 
letošní ranní písně: „Vzhůru na palubu, dálky volají!“
Na úplný závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří letoš-
ní tábor podpořili věcnými dary.

Lenka Měšťánková

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
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Vábení Magické noci 
trubadúrů 10. 11. 2012
Česká gothic rocková legenda XIII. 
STOLETÍ vystoupí v Kralupech
Kulturní akce  s podtitulem „Musi-
ca – Magia – Theatrum“  se uskuteční  

v Kralupech nad Vltavou v komplexu kulturního a spole-
čenského střediska Vltava o podzimním magickém datu   
10. 11. 2012. Bude se jednat o dark indie happening s dramaturgií, 
ke které lze těžko 
hledat  ekvivalent 
nějakého všedního 
festivalového se-
tkávání. Milovníci 
temné romanti-
ky  a sympatizanti 
„alternativ a ira-
cionálna“ si při-
jdou určitě na své! 
Velkým tahákem 
sobotního dne se 
stane vystoupe-
ní české gothic 
rockové  legen-
dy – kapely XIII. 
STOLETÍ. Z Pol-
ska dorazí hvězd-
ní ARTROSIS. Kralupské publikum jistě potěší první příležitost vidět  
na prknech domácího jeviště na české i polské scéně úspěšné hudebně-
-divadelní těleso BRATRSTVO LUNY. Z Norska dorazí kapela atmo-
sférického kytarového virtuosa Petera Gutheho  – PLUTO AND THE 
PLANETS. Již také víme, že zde zahrají mostečtí CARPATIA CASTLE. 
Průvodcem Magické noci bude renomovaný hudební publicista PETR 
KORÁL, uměleckými patrony akce jsou: spisovatelka upířích románů 
JENNY NOWAK a vlčí guru JAROSLAV MONTE KVASNICA. Oba spi-
sovatelé pokřtí na Magické noci trubadúrů své nové knihy. Dalšími lá-
kadly a nositeli nevšednosti bude speciální středověký jarmark, besedy  

s uměleckými patro-
ny, vystoupení sku-
piny historického 
šermu a další pře-
kvapení. Vstupenky 
na festival můžete 
sehnat ze tří zdro-
jů: v předprodeji 
KaSS Vltava, v ob-
chodě NOSFERATU  
v Praze nebo objed-
nat na emailu bra-
trstvoluny@seznam.
cz. Veškeré další in-
formace k festivalu  
se dozvíte na strán-
kách hlavního po-
řadatele akce: www.
b r a t r s t v o l u n y. c o m  
a facebookovém pro-
filu BRATRSTVO 
LUNY. 

J.Kohm

Regionální 
muzeum Mělník
ŘÍJEN – LISTOPAD 2012

28. 9. – 28. 10.  Někomu život, někomu 
smrt – putovní výstava k 70. výročí Ope-
race Anthropoid – parašutistického výsad-
ku vojáků čs. zahraničního vojska s cílem 
uskutečnit atentát na zastupujícího říšské-
ho protektora R. Heydricha v roce 1942

4. - 28. 10. Zátiší: Tak to vidím já – vý-
stava prácí žáků výtvarného oboru ZUŠ 
Mělník pod vedením PaeDr. I. Wenkeové  
v atriu a kavárně

5. 10. –  4. 11. Rok na vsi – scenerie lidových 
zvyků a obyčejů v průběhu roku ztvárněné 
z figurek z kukuřičného šustí Jany Jarkov-
ské v malém sále

6. 10. Světový ptačí festival – vycházka Ho-
řínským parkem

17. 10. Houby Mladoboleslavska – před-
náška Mykologického kroužku Mělník  
v kavárně od 17:00 hodin.

28. 10. Den Středočeského kraje – zábavný 
program pro malé i velké návštěvníky (tvo-
řivá dílna, doprovodný program k výstavě 
Někomu život, někomu smrt…)

7. 11. Zajímavé nálezy z Českého středo-
hoří – přednáška Mykologického kroužku 
Mělník v kavárně od 17:00 hodin

různé
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Mělnické nemocnici 
roste porodnost, 
dosáhne 1000 porodů
Mělník 14. září 2012 – Více porodů než loni 
eviduje letos porodnice Nemocnice Mělník navzdory tomu,  
že ve všech krajích porodnost už čtyři roky klesá.  Na roz-
díl od celorepublikového trendu chtějí letos v Mělníku vý-
razně překonat loňské statistiky. Cíl tisíc porodů s největší 
pravděpodobností překonáme, věří primářka gynekologic-
ko-porodnického oddělení  MUDr. Mária Procházková.  
K poslednímu srpnu přišlo na svět už 699 dětí, za celý loň-
ský rok se narodilo 856 dětí.
V červnu, červenci a srpnu měli v mělnické porodnici na-
pilno. Každý měsíc tam totiž měli nad 100 porodů. V červ-
nu to bylo přesně 101, v červenci 111 a v srpnu 106 porodů. 
Novoroční předsevzetí, 1000 rodiček za rok, tak porodnice 
téměř určitě překoná. „Září a říjen bývají z hlediska porod-
nosti velmi silné měsíce,“ dodává primářka.
Přispívá k tomu zvýšený zájem rodičů z Prahy, Brandýsa 
nad Labem a Roudnice nad Labem. Tamní Podřipská ne-
mocnice od 1. září přerušila do konce roku provoz lůžkové 
části gynekologicko-porodnického oddělení. „Hospitali-
zační péči včetně porodů pro ně zajišťujeme po vzájemné 
dohodě my,“ vysvětluje Procházková. 
V roudnické Podřipské nemocnici se rodilo měsíčně 30 
dětí a Mělník je schopen se o všechny rodičky postarat. 
Ještě před změnou přijížděly do Mělníka rodit zhruba dvě  
až tři ženy týdně. Procházková předpokládá, že to nyní 
bude tak kolem pěti rodiček za týden. „Své druhé dítě 
jsem chtěla přivést na svět v Roudnici nad Labem,  
ale když je porodnice zavřená, vybrala jsem Mělník. Neli-
tuji, byla jsem velmi spokojená,“ říká třicetiletá Kristýna  
ze Štětí. Porodnost stoupá od nástupu nové primářky od-
dělení, která s týmem zavedla moderní porodnické postu-
py.  „Dobré jméno porodnice se buduje dva až tři roky,“ 

dodává lékařka. V Mělníku začala pracovat  
počátkem roku 2010. 
Mělnická porodnice individualizovala také 
péči o matky a děti, nabízí soukromí prostřed-
nictvím tří porodních boxů připomínajících 

spíše domácí prostředí a je velmi otevřená. Nebrání se pří-
tomnosti dul, alternativním porodům a akceptuje porodní 
plány v maximální možné míře, při zachování bezpečnosti 
pro rodičku i dítě. 
Ambulantní porody, kdy žena přijde do nemocnice jen 
přivést dítě na svět a po dvou hodinách odchází s novo-
rozencem domů, však v Mělníku nepodporují. Jsou v roz-
poru s doporučeními odborných společností, pediatrické  
a gynekologicko-porodnické. Rodičkám doporučují zůstat 
v zařízení 72 hodin. 
„Je to z mnoha důvodů. Objevit se mohou poporodní kom-
plikace, důležité je to i kvůli dětem,“ vysvětluje Procház-
ková. Dvě hodiny od porodu nejsou hotová všechna po-
vinná vyšetření, objevit se může novorozenecká žloutenka.  
Jde ale také o možné infekce nebo vrozené vady. 
Registrace není v porodnici nutná, doporučena je mezi  
36. a 37. týdnem. Nabízí předporodní kurzy a kurz pří-
pravy na kojení. Zavedla také laktační poradnu. Usiluje  
o získání tituly baby friendly hospital. 

Specializovaná 
prodejna 
přírodní konopné 
kosmetiky  

U Stadionu 704
Veltrusy
tel: 604 789 207, e-mail: lecive.konopi@seznam.cz

- dětská kosmetika

- pro normální pleť

- atopický exém, lupénku

- akné

- kožní plísně

- suchou a popraskanou kůži

- afty, opary, záněty dásní

- křečové žíly a otoky nohou

- bolesti kloubů a zad

inzerce

 převzato z tisk. zprávy Nemocnice Mělník
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3 000 Kč 2 500 Kč

1 500 Kč

Ušetřítena měsíčnísplátce3 460 Kč

Nám. J. Seiferta 698, 278 01  Kralupy nad Vltavou
tel.: 955 962 991
e-mail: expres.kralupynadvltavou@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz

Úvěry dohromady 
vám sloučí kdekdo.

Ale jen my vám 
hned dáme 
navrch 3 000 Kč.

Částka ve výši 3 000 Kč bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky s dobou trvání min. 60 měsíců, s pojištěním schopnosti splácet a aktivně užívaným účtem v UniCredit Bank. Celková výše sloučených úvěrů (bez poplatků za předčasné 
splacení úvěrů) musí přesáhnout částku 100 000 Kč. 
Reprezentativní příklad pro PRESTO Půjčku: Chci si půjčit 180 000 Kč • Doba trvání úvěru je 84 měsíců • Výše měsíční splátky 3 541 Kč včetně poplatku za správu úvěru ve výši 150 Kč • Úroková sazba (p. a.) 8,9 %. Úroková sazba 
je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a aktivně využívaného účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu) • Celková splatná částka 298 269 Kč z toho celková výše úvěru 181 000 Kč. Celková výše 
úvěru zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 000 Kč a poplatek za pojištění ve výši 30 408 Kč • UniCredit Bank hradí sankce za předčasné splacení sloučených úvěrů ve výši 4 500 Kč • Roční procentní sazba nákladů 
(RPSN) je 15,69 %; zahrnuje poplatek za pojištění schopnosti splácet, náklady za vedení účtu a úhradu sankčních poplatků uplatněných původními věřiteli za předčasné splacení sloučených úvěrů (sankční poplatky ve výši 5 % ze 
zbytkové jistiny úvěrů hradí UniCredit Bank přímo původním věřitelům a nejsou součástí celkových nákladů PRESTO Půjčky). UniCredit Bank si vyhrazuje právo poskytnout spotřebitelský úvěr při splnění podmínek daných bankou.

8614_UCB_Kralupy_SPLATKOMAT_TENIS_inzerce_A4_V01.indd   1 9/20/12   6:12 PM

inzerce
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INTERIÉRY LUBOŠ LIBICH
NABÍZÍME VÁM ZA NÍZKÉ CENY: lina, koberce, vinylové pod-
lahy, žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety, dveřní rolovací sítě, malířské práce, 
plovoucí podlahy, praní koberců a sedacích souprav. Shrnovací dveře na 
míru a fólie na okna.
Rychlé dodací lhůty, kvalitní práce se zárukou

10 let na trhu

ZAMĚŘENÍ A CENOVÉ NABÍDKY 
ZDARMA

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

adresa: Štěpána Bendy 584, Veltrusy 277 46

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět prodává slepičky snáškových ple-
men Tetra hnědá a Dominant žíhaný, 
kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!!
Stáří slepiček 15-18 týdnů – cena 
159-170 Kč/ks.
Prodej se uskuteční 
v sobotu 20. října 2012
Veltrusy – u restaurace Česká 
Koruna  
v 16:00 hodin

Případné bližší 
informace: 
728605840, 
728165166, 
415740719

ZAHRADNICTVÍ JELÍNEK 
RADÍ ČTENÁŘŮM

ZAHRADA NA PODZIM
Zahrada má v každém ročním období jiné nároky.  
Na jaře a v létě vše kvetlo a plodilo, nyní už jen sklízíme 
úrodu a musíme zahrádku připravit na příchod zimy. 
Trávníky a okrasné rostliny pomalu ukončují svůj růst 
a připravují se na období vegetačního klidu. Abychom 
rostlinám pomohli lépe přečkat zimu, je v tomto ob-
dobí vhodné dodat rostlinám větší množství draslí-
ku, který podporuje vyzrávání pletiv a tím i odolnost 
rostlin proti mrazu, u trávníků zvyšuje i odolnost proti 
výskytu plísně sněžné. Tato hnojiva je vhodné použít 
před ukončením vegetace v září – říjnu, za pěkného 
počasí příp. i v listopadu. V obchodech se již několik 
let objevují speciální podzimní hnojiva, která usnad-
ňují zákazníkům rozhodování, čím trávníky a okrasné 
rostliny pohnojit v podzimním období. Je to například 
Kristalon Podzim, Podzimní trávníkové hnojivo, Pod-
zimní hnojivo pro jehličnany a další.
Trávníky je vhodné v tomto období prořezat ostrými 
nožovými hráběmi a odstranit tak odumřelou část 
drnu.
Záhony v užitkové části zahrady je potřeba po sklizni 
vyčistit, zrýt a pohnojit, aby byly připravené na jarní 
výsadbu. K vyhnojení můžeme použít organická hno-
jiva (granulovaný kravský, koňský nebo slepičí hnůj), 
nebo hnojiva minerální (Cererit, NPK apod.), případ-
ně vysít zelené hnojení – hořčici či řepku.
   

Placená inzerce 
ve Veltruských listech: 

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

500,- Kč za 1/2 strany, 
250,- Kč za 1/4 strany. 

Vytvoříme i grafický návrh vaší 
reklamy dle zadaných podkladů 

(textů, loga apod.) 
za cenu 200,- Kč/kus.

Příplatek za lukrativní zadní 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.

inzerce
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Řeznictví a jatky Křivousy, Vel-
trusy, Obříství, Neratovice a Kly
Dnes jsem se znovu rozhodl napsat příspěvek do Veltrus-
kých listů, ne že bych vás chtěl seznámit s nějakou zásad-
ní změnou mezi vámi zákazníky a naším kolektivem,  
ale cítím potřebu poděkovat za to, že i v tak nestabilní době 
stále dobře prodáváme a vy jste spokojeni. Naše firma fun-
guje již 22 let. Na začátku jsem vsadil na kvalitu, na české 
tradice ve výrobcích, na to, že český zákazník se nenechá  
od vepřového bůčku, jaternic a černé polévky odstrčit ani 
akcemi všeho druhu, které naše české podnikání nenápad-
ně likvidují. A to nejen v potravinách. Naštěstí v tomto 
oboru rozhoduje chuť na zboží, zkušenost zákazníků, vůně 
výrobku a oko, které rychle rozpozná to pravé. Proto stále 
ještě děláme týden co týden 300 l dršťkové polévky, stále 
udíme maso na pátek ve tři hodiny a další zaběhnuté zvyk-
losti, které dělají jméno našim výrobkům a našemu kolekti-
vu. Rádi slyšíme zákazníky, že si čerstvé a kvalitní maso ku-
pují v našem řeznictví, že jsou spokojeni s kvalitou i cenou 
našich jídel, že když si chtějí pochutnat na uzenině, jdou  
do našich provozoven.
Myslím si, že máme své místo i vedle velkých supermarke-
tů, nadnárodních společností a obrovských dovozů masa 
za pomalého utlumení chovů prasat a skotu v naší zemi.
Přesto, že to dnes tak již nevypadá, poctivá práce, seriózní 
jednání, dodržování technologických postupů při výrobě 
se musí prosadit a prosadí před klamáním zákazníků. Čes-
ký zákazník se rychle naučí rozpoznat kvalitu a poctivou 
práci. Na to jsme před 22 lety věřili a věříme stále.
V současné době provádíme změny pro další zlepšení kva-
lity výrobků a zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců 
ve Veltrusech. To by se mělo promítnout do dalšího zvý-
šení kvality a vy byste to měli poznat za pultem. Stále je 
třeba hledat rezervy. Jsme rádi za každou připomínku, tře-

ba i kritickou. Kde se jinak máme dozvědět vaše názory,  
zda se  některá z našich prodavaček nepřestala držet zása-
dy – chovat se tak, aby se k nám zákazník rád vracel. Kaž-
dé uznání práce potěší, proto vám chci citovat část dopisu  
od pana PHDr. Vladimíra Musila z Hošťky, který napsal 
mimo jiné:

Takový dopis opravdu potěší. 
Závěrem vás chci seznámit s výsledkem rozboru našich 
uzenin a masných výrobků, které provádí Krajská veteri-
nární správa. „Bez závad, bez příměsí sóji, škrobu a separá-
tu. Obsah masa daleko vyšší než je norma. Splňují vyhlášku 
pro přirozeně bezlepkové výrobky.“
 Závěr veterinární lékařky MVDr. Lidmily Šteffelové je: vy-
soká kvalita výrobků. Takže na dopis pana Musila můžu 
směle odpovědět, že špekáčky, které mu tolik chutnají, mají 
ještě větší obsah masa, nežli odhadl.
Myslím, že jsem i vás tímto článkem potěšil, že si za své pe-
níze u nás nenakupujete masové náhražky. Chci vám všem 
zákazníkům poděkovat za to, že k nám chodíte nakupo-
vat, to je záruka dalšího rozvoje celé naší firmy jak na poli,  
ve chlévech, na jatkách, tak ve výrobě uzenin. 
Bez vás to nepůjde.
        
                                                      Ing. Kohout Václav 

SOUKROMÉ HOSPODÁŘSTVÍ A VEPŘOVÁ JATKA
 "KOHOUT a SYNOVÉ"

Zemědělská farma
• Vlastní chov prasat

• Vepřová jatka
• Výroba uzenin a zabijačkových specialit

Prodejny masa, uzenin a rychlého občerstvení
Veltrusy * Obříství * Neratovice * Křivousy                 

• Zajištění občerstvení na společenských akcích
• Grilovaná selata a kýty 

• Uzené a grilované krůty
• Maso na jehle – gyros
• Různé další speciality                                                                 

Nyní nabízíme!
 Prodej kachen z domácího chovu

inzerce
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Kupon můžete uplatnit u uvedeného poradce:
Ivana Hlaváčová 
tel: 725 397 119

Modrá pyramida nabízí:
•	spoření a investování
•	financování bydlení
•	půjčky na cokoliv
•	pojištění
•	bankovní služby
•	produkty pro právnické osoby

KUPON NA SMLOUVU PRO DĚTI ZDARMA

inzerce

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

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická 
srdečně zve širokou veřejnost na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. listopadu od 15 hodin
6. prosince od 15 hodin (+ studentské vánoční trhy pro veřejnost)
Více na: www.dgkralupy.cz, 315 727 311
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inzerce

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

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.
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inzerce

Internet , Servis počítačů , Telefonování

Baner 1m II..pdf   26.1.2012   11:15:34

"Zájemci o inzerci za výhodnou cenu pište na listy@veltrusy.cz. 
Uzávěrka příštího čísla VL je 15.11.2012."
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TRUHLÁŘSTVÍ
www.zakazkove-truhlarstvi.czTÝŘ

MODERNÍ TECHNOLOGIE

PŘÍZNIVÉ CENY

ŠPIČKOVÁ KVALITA
SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ

TRUHLÁŘSTVÍ TÝŘ, V CIHELNÁCH 622, 277 46 VELTRUSY

+420 602 149 243
+420 721 852 018

inzerce
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inzerce

20.10.201220.10.2012

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 9.00 - 14.00

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

·  Ochutnávky ovocných čajů �rmy Madami

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 20. 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

24.11.2012
zahájíme

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
a prodej vánočních 

stromků

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inzerát Jelínek A4 dýňování.pdf   1   9/5/12   3:12 PM


