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Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 15, číslo 2/2013, červen, cena 15,- Kč 

Vážení čtenáři, 

před vydáním každého čísla zpravodaje trávíme 

na úkor svého volného času spoustu hodin přípravou 

rozhovorů, článků a fotek, aby se vám do rukou do-

stalo zajímavé a někdy třeba i poučné čtení. O infor-

movanost občanů se snaží i jiní, například o. s. Vel-

trusy na svých webových stránkách. Někdo však je-

jich materiály zneužívá, doplňuje k nim své urážlivé 

komentáře a nepodložené smyšlenky a rozdává je 

pak nejen jako anonymní letáky do schránek, ale 

rozesílá je i adresně konkrétním osobám např. z ve-

dení obce. I na mou adresu dorazilo poštou několik 

takových zbabělých anonymů. Jakou hrdost má asi 

člověk, který je jejich autorem, že se nedokáže pod 

své názory ani podepsat? Místo toho pomlouvá 

a očerňuje jiné, včetně těch, kteří třeba už něco do-

kázali, nebo se o to aspoň snaží.  

V každém čísle VL vyzýváme občany, aby nám 

posílali články k uveřejnění. Pokud budete mít pro 

svá tvrzení důkazy, rádi váš příspěvek otiskneme, 

ale pokud se někdo nedokáže pod své výplody ani 

podepsat, tak šířením pomluv ničemu nepomůže. 

Nyní se Vám tedy dostává se do rukou nové číslo 

obecního zpravodaje, ve kterém se snažíme přinést 

informace pravdivé a zajímavé. Možná Vás překva-

pí úvodní obrázek, aspoň ty z Vás, kdo jste zvyklí 

na titulce vídat nějaké typické panorama z našeho 

městečka. Starousedlíci a pozorní pozorovatelé své-

ho okolí možná poznají, odkud ona fotografie staré 

zídky pochází. Všichni se pak o ní můžete něco víc 

dočíst v článku na straně 11. 

Nenechte si také uniknout pozvánky do divadla na 

straně 6, jsou určeny všem zájemcům o kulturu z řad 

široké  veřejnosti, cena vstupenek je dotovaná měst-

ským úřadem a navíc zahrnuje i cestu autobusem, 

který bude speciálně pro diváky z Veltrus vypraven. 

Kromě těchto článků se Vám pokoušíme nabídnout 

celou řadu dalších informací a zajímavostí z aktuál-

ního dění v obci i z její historie, tentokrát v jednom 

případě dokonce i pravěké (str. 10). Příjemné čtení 

přeje za celou redakci               

                       Jana Krejčová. 

 

ČERVEN 

1. 6. 8.30 - 12.00: dětský den pro veřejnost v MŠ 

8. 6.:  Vernisáž výstavy (4. 6. – 28. 6.) obrazů Josefa  

 Kosejka  
9. 6.:  Žabincový prolog – cyklistický závod  

 (RC  Havránek) 

12. 6. od 19 h.: Beseda s historikem Janem Holečkem 

  o veltruském zámku (klubovna ASPV) 

13. 6.: Zájezd do divadla ABC  
   („Bedřich Smetana: The greatest hits“) 

15. 6.: Bezva den (ZŠ, letní kino) 

22. 6. - 23. 6.: Soutěžní výstava růží (zámek) 

22. 6. - 30. 6.: Včelařská výstava (zámek) 

 

ČERVENEC 

Výstava obrazů J. Sytařové (červenec + srpen, Výstavní 

 síň L. Čepeláka) 

13. – 19. 7.: Tábor „rodiče + děti“ (RC Havránek  

     a ASPV; Kocourkův mlýn u Pacova) 

19. – 28. 7.: Dětský tábor ASPV  

    (Kocourkův mlýn u Pacova) 

 

SRPEN 

10. 8.: Dožínky hraběte Chotka (zámek) 
 

ZÁŘÍ 

Výstava fotografií Jiřího Štrunce  

 (Výstavní síň L. Čepeláka) 

26. 9.: Divadelní zájezd („Drž mě pevně, miluj mě  

   zlehka“; divadlo ABC) 

28. 9.: ASPV Petanque cup – 8. ročník (zámek) 

Pro konkrétnější informace o akcích kontaktujte příslušné 

spolky či instituce, sledujte web města www.veltrusy.cz , 

příp. pište na: kultura.sport@veltrusy.cz. 
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zprávy z radnice 

Střípky ze zastupitelstva  
Ze dne 18. 3. 2013 (místo konání: Hasičský dům ) 

Provozovatel skládky Strachov RNDr. Kratěna vysvětlo-

val, že její navážení je legální a představil následný podni-

katelský záměr vybudování sportovního a oddechového 

centra. Informoval o dokončení první etapy (zpevnění na-

vážky, odtokové poměry a zajištění svahu podorničí) 

do konce roku 2015. 

Čelil řadě dotazů a připomínek občanů, jako je platnost 

povolení k navážení, špatné dopravní značení, nedostatečné 

čištění silnice zablácené od vyjíždějících nákladních auto-

mobilů, nepřipravenost projektu rekultivace a následné 

údržby… Občané vyjádřili nedůvěru, co se týče provedení 

rekultivace a vybudování areálu, mají obavu, že nakonec 

zůstane jen hromada. Občané byli informováni p. Havlínem 

o chystané smlouvě mezi městem a provozovatelem sklád-

ky o jeho příspěvcích na účet určený k rekultivaci a na dru-

hý vedený pro město. 

Dále byli na zasedání zvoleni noví členové kontrolního 

výboru, schválen delegát na valnou hromadu DSO Svazek 

měst a obcí VKM, rozpočet ZŠ i MŠ Veltrusy, prominuto 

několik poplatků za odpady občanům trvale žijícím mimo 

Veltrusy a členům JSDH, kteří měli v loňském roce výjezd. 

Bylo schváleno spolufinancování projektu „Snížení praš-

nosti ve městě Veltrusy“. Nákup komunálního stroje z dota-

ce z OPŽP, SFŽP ve výši 1.765.000,- je zajištěn spolufi-

nancováním z vlastních zdrojů města ve výši 177.000,- Kč. 

Spolufinancování dalšího projektu dotovaného z ROPu 

ve výši 20. mil. Kč  „Revitalizace a dopravní zklidnění 

města Veltrusy“ bude zajištěno úvěrem od České spořitel-

ny, a.s. ve výši 10 .mil. Kč. 

Zastupitelé ještě vyhověli žádosti občanů o poskytnutí  

příspěvku na stravné veltruským dětem, které navštěvují 

soukromou MŠ, a to ve stejné výši, jaká je poskytnuta dě-

tem v obecní MŠ. 

Jednalo se také o proběhlé opravě a revizi 3 kamer 

a o nutnosti nainstalování tabulek zpravujících o tom, že je 

město monitorováno, následovala rozprava o opravě osvět-

lení v Palackého ulici od lékárny až k fotbalovému hřišti 

a v ulici Chotkově, o proběhlé revizi a opravě dětských 

hřišť, o rozvázání pracovního poměru se strážníkem (k 31. 

3. 2013 na vlastní žádost). Padl návrh požádat Českou poš-

tu o prodloužení pracovní doby alespoň v 1 dni v týdnu. 

Občané poukázali na to, že fámám lze předcházet pomocí 

lepšího informačního servisu na webových stránkách města 

a upozornili na nepořádek od kamionů u benzinové stanice. 

Ze dne 22. 4. 2013 (místo konání: Hasičský dům) 

Projednávala se výpověď nájemní smlouvy letního kina 

městu od NPÚ Praha, kritický stav kulturního domu a jeho 

možný pronájem, další právní kroky v kauze reklamované-

ho umělého kluziště v areálu AFK Veltrusy, nabídka veřej-

né aukce komodit (elektřina, plyn), jak pro město, tak pro 

občany, výběrové řízení na svoz komunálního odpadu 

na období od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2016 a závěrečný účet 

města za rok 2012, ten byl schválen bez výhrad. 

Hovořilo se o uzavírkách kvůli opravám přejezdů na trati 

Kralupy nad Vltavou – Neratovice (od 4. 5. do 6. 5. 2013), 

druhá uzavírka silnice II/608 bude částečná, řízená semafo-

rem, za přejezdem na trati Kralupy nad Vltavou – Neratovi-

ce ve směru na Kozomín (na přelomu června a července 

cca 12 dní). 

Host Ing. Hurdík představil záměr využití 11 zasíťova-

ných parcel v lokalitě „V ROVNÉM“ např. pro malovýro-

bu (truhlářství, šití apod.), dále pak prodejní místnosti 

(lehká zemědělská technika). Ing. Hurdík vyjádřil svůj ná-

zor, že každá obec by měla mít lokalitu (průmyslovou zó-

nu), nejlépe na kraji obce, s řemesly a službami, a tím se 

zvýší možnost pracovních míst. Některé pozemky má 

v úmyslu pronajmout, u ostatních záměr neupřesnil. 

V žádném případě současná legislativa neumožňuje stavbu 

velkoplošných skladových prostor, které se nacházejí 

v okolí dálnic. Námitku o navýšení dopravy v dané lokalitě 

spolehlivě nevyvrátil. 

Zastupitelé dále odsouhlasili prodej pozemku p. č. 815/9  

a prodej pozemku p. č. 413/6. 

O odkoupení pozemku (80 m2) mezi ulicemi Třebízského 

a Jungmannovou je více zájemců, prodej bude proveden 

formou dražby. 

Byli odhlasovány osoby pro komunikaci s výkonným po-

řizovatelem ÚP. Zastupitelé ještě odhlasovali příspěvek 

na úhradu mobilních toalet na akci ASPV „BĚH VEL-

TRUSKÝM PARKEM“, a SDH  Veltrusy na akci “Pálení 

čarodějnic“. Byl také schválen příspěvek na turnaj ve cvrn-

kání kuliček (pořádá SOKOL Veltrusy) ve výši 1.500,- Kč 

a na půlmaratón příspěvek 5.000,- Kč. 

Projednávala se ještě stížnost na hluk, nepořádek a odpad-

ky od řidičů kamiónů parkujících u čerpací stanice, pozván-

ka na zámek Veltrusy („cykloprohlídka“ zámeckého parku 

s komentářem k projektu „Schola naturalis“ dne 1. 5. 2013), 

stále parkující autobusy na chodníku v ulicích, žádost o ak-

tualizaci informací na webových stránkách, nové výběrové 

řízení na městského policistu, opravy toalet v letním kině, 

pozvánka na besedu 12. 6. o zámeckém parku a zámku 

v klubovně ASPV. 

Občané se ptali na pokračování revitalizace a vyvrácené 

obrubníky kolem parku u hřbitova, možnost měření rych-

losti na příjezdech do města, mj. v Šafaříkově ulici,na 

množství výkalů od psů a chybějící sáčky, řešení havarijní-

ho stavu v MŠ a ZŠ, informace ohledně skládky Strachov 

a na uzavření smlouvy o poskytování finančního příspěvku 

pro město Veltrusy a na aktuální situaci ohledně ukončení 

spolupráce s Ing. arch. Stránským, zhotovitelem ÚP. 

Ze dne 13. 5. 2013 (místo konání: Hasičský dům) 
Po delší diskuzi zastupitelé odsouhlasili jediný bod a sice: 

pokračování v přípravě projektu „Revitalizace a dopravní 

zklidnění centra města Veltrusy“ (příprava projektové 

dokumentace včetně rozpočtu a vyřizování stavebního 

povolení). 
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ředitelky ZŠ Veltrusy Mgr. Rackové 
Bude se podle současného počtu dětí v nejnižších roč-
nících nějak zásadně měnit celkový počet žáků školy? 
Do školy přicházejí nyní počtem silnější ročníky. Dosud 
jsou vždy dvě paralelní třídy (A, B) v ročníku. Pokud by 
přibývaly ještě třetí (C), mohl by nastat problém 
s počtem učeben. Zatím to ale nehrozí. 
Jaké je věkové složení členů pedagogického sboru? 
Do 30 let věku čtyři vyučující – ženy. Mezi 30 až 40 lety 
vyučují dva muži a osm žen. Nad 40 let šest učitelek  
a nad 50 let učí deset žen a jeden muž. 
 

ředitelky MŠ Veltrusy paní Kyselé 
Jak jsou naplněny kapacity MŠ a jaké jsou vyhlídky  
pro příští rok? 
Kapacita MŠ Veltrusy je v současné době zcela naplně-
na, tj. 108 obsazených míst. Právě probíhá přijímací ří-
zení pro školní rok 2013/2014, přihlášky k přijetí ode-
vzdalo 47 dětí, volných míst je 36–38 (dle schválených 
odkladů ŠD). Většinu veltruských dětí se nám tak podaří 
umístit. Každoročně se navyšuje počet předškoláků  
a tím i počet volných míst v MŠ pro další školní rok, pro-
to vidím další léta poměrně optimisticky. 
Najdou všechny veltruské děti možnost docházky  
do MŠ jeden rok před nástupem do školy? 
Samozřejmě, všechny veltruské děti, které jsou před 
nástupem do školy, nebo děti s odkladem ŠD, jsou přijí-
mány do mateřské školy přednostně. 
 

referentky vnitřních věcí MěÚ Veltrusy paní 
Krállové 
Co všechno si lidé mohou vyřídit ve vaší kanceláři, 
umístěné v přízemí MěÚ? 
Czech Point – výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku 
trestů, z bodového hodnocení řidiče, obchodní a živnos-
tenský rejstřík. 
Datové schránky – většinou nové přihlašovací údaje. 
Dále se zde provádí legalizace a vidimace (ověření pod-
pisu a listin). Je tu rovněž podatelna a pokladna, kopíro-
vání a faxování. V době voleb tu vydáváme voličské prů-
kazy. Také se zde prodávají Veltruské listy. Majitelé psů 
přihlašují, příp. odhlašují své čtyřnohé kamarády. Je tu 
k vyzvednutí pošta občanů, kteří mají úřední adresu. 
Které záležitosti k vám nejčastěji přivedou občany? 
Nejčastěji jsou to výpisy z Czech Pointu, legalizace a vi-
dimace. Dále různé poplatky, které musí uhradit měst-
skému úřadu a také různá podání a kopírování. 
V neposlední řadě sem lidé přijdou získat informace. 

Zákon o ochraně osobních dat je poměrně přísný – co 
byste tedy vzkázala občanům, kteří by chtěli třeba  
ve Veltruských listech připomenout jubileum někoho 
ze své rodiny nebo narození občánka? 
Aby se obrátili na redakci Veltruských listů, kde jim rádi 
zveřejní různá jubilea a výročí. A na paní matrikářku, 
pokud mají zájem, aby jejich děťátko bylo na akci vítání 
občánků. 
Chodívají vaši klienti na probíhající výstavy v síni Ladi-
slava Čepeláka? 
Ano, rádi se někteří podívají na aktuální výstavu, než je 
jejich žádost vyřízena nebo přijdou na řadu. Lidé si cel-
kově nově vybudovanou kancelář v přízemí velmi po-
chvalují. Obzvlášť pro starší občany je to velká úleva, 
když nemusí vystupovat do schodů. 
 

náhodně a anonymně několika nových obyva-
tel města 
Které služby, obchody a podobná zařízení postrádáte 
v našem městě? 
Nejvíce chybí dotazovaným bankomat (5 x zmiňováno) – 
nelze argumentovat počtem obyvatel Veltrus, lidé 
z okolních vesnic by si zvykli a též by vybírali. Chybí zaří-
zení pro děti a mládež (2x) pro jejich smysluplné vyžití. 
Dále chodníky (2x) a stávající chodníky jsou ve špatném 
stavu. Chybí přechody pro chodce. Česká pošta má ne-
kvalitní služby a krátkou otevírací dobu. Také občanům 
chybí drogerie. 
 
Jaké starosti nebo problémy s bydlením vám po přistě-
hování do Veltrus nastaly? 
Rozšiřování města o skladové haly. (2x) 
Zápach a hluk z České rafinérské. U fotbalového hřiště  
a přilehlého dětského hřiště zřejmě chybí záchod, lidé 
(diváci) chodí k plotům rodinných domků. 
V zimě delší dobu v ulici Palackého nesvítila světla pou-
ličního osvětlení, což vadí např. při cestě do práce. Špat-
né čištění silnic od sněhu v zimě, nedalo se projet  
autem, po sněhové kalamitě přišla obleva a nebylo mož-
né projít suchou nohou. 
Lepší využití vznikajícího parku kolem hřbitova. Řadové 
domky v jahodovém poli. 
Nesouhlas s rozšiřováním města u bývalého kravína – 
odtrženo od města. 
 
(Z odpovědí vyšlo najevo několik postřehů, které možná 
veltruským starousedlíkům unikají. I když otázky směřovaly  
k nedostatkům, respondenti také chválili – např. samoobslu-
hu a řeznictví s možností platit kartou nebo také večerku 
u Purnochů. Veltruské listy navázaly kontakt s novějšími spo-
luobčany a jsme rádi, že nám odpověděli.) 

 Helena Richterová a Jan Novotný 

rozhovor 
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Letní kino:  

současnost a vyhlídky 
 

Již nějakou dobu se staráte o provoz areálu veltrus-

kého letního kina; v čem taková práce (dnes, obecně / 

tady, konkrétně) spočívá? 

Martin Slouka: Tato práce spočívá především 

v zajištění dramaturgie, propagace a následného řízení 

provozu kina včetně kiosku s občerstvením. Ze všeho 

nejdříve je důležité sestavit dramaturgický program 

pro promítání. Filmové tituly jsou vybírané z nabídky 

všech distributorských společností, se kterými je samo-

zřejmě nutné mít nejprve uzavřenou smlouvu. Po sesta-

vení programu na celou sezónu se začne s přípravami 

propagace – pracuje se na webových a facebookových 

stránkách, dále je třeba oslovit regionální tisk a rádio 

s nabídkou mediálního partnerství. Pokud je vše ohledně 

partnerství dohodnuto, je možné přistoupit k tvorbě 

programových plakátů. Tisknou se dva formáty – velké 

plakáty se rozvážejí a vylepují na nástěnky v okolních 

obcích, menší letáky se pak distribuují prostřednictvím 

České pošty do schránek ve Veltrusích. Postupně také 

vylepujeme filmové plakáty, které k jednotlivým filmům 

dodává distributor. 

Pro zajištění celkového chodu letního kina je zapotřebí 

5–6 osob – samotné promítání filmů zajišťuje společně 

s pomocným technikem již několik desetiletí zkušený 

promítač, který je držitelem potřebného oprávnění. Pro-

dej vstupenek má na starost pokladní, která zahajuje pro-

dej již hodinu před začátkem projekce. Uvítání diváků 

a kontrolu vstupenek má na starosti uvaděč, který také 

dohlíží na pořádek v hledišti. Další dva lidé se starají 

o občerstvení, které je návštěvníkům k dispozici před 

zahájením projekce a po celou její dobu. 

Co Vás na práci těší, s čím se naopak musíte potýkat? 

M. S.: Na této práci mě především těší její pestrost 

a smysluplně trávený čas v příjemném prostředí Veltrus-

kého parku. Povzbuzením k další práci jsou pro mě pozi-

tivní ohlasy diváků a také zvyšující se návštěvnost kina. 

V prvním roce se odehrálo 30 filmů a návštěvnost byla 

860 diváků. Další rok byla propagace podpořena regio-

nálním tiskem a rádiem, což přispělo ke zvýšení ná-

vštěvnosti. Odehráno bylo 27 filmů a celková návštěv-

nost byla 1450 diváků za sezónu. Průměrná návštěvnost 

tedy byla 53 diváku na představení. 

Nejvíce se asi musím potýkat s možnou nepřízní poča-

sí, která může negativně ovlivnit celou sezónu. V minu-

lém roce nám však počasí přálo a pouze jeden promítací 

den vydatně pršelo již od dopoledne, přesto se film pro-

mítal, a to pro dva diváky, které ani tento vytrvalý déšť 

neodradil. Další nepříjemností, se kterou se momentálně 

potýkám, je neplatnost mé smlouvy s městem. Důvodem 

je vypovězení smlouvy mezi městem a NPÚ, ke které 

došlo na základě jejího porušení ze strany města. Nová 

smlouva podle NPÚ již nemůže být smlouvou nájemní, 

ale musí být smlouvou o spolupráci v kulturní oblasti, 

která městu umožní, mimo jiné i provoz filmových před-

stavení. Z důvodu změny smluvního vztahu mezi NPÚ 

a městem, se bude muset změnit také způsob provozová-

ní letního kina. Nadcházející sezona bude tedy z velké 

části závislá na městě a jeho ochotě podpořit filmové 

projekce. Vše se zatím stále řeší a projednává. Přestože 

je situace stále nejistá, rozhodl jsem se dohodnout s dis-

tributory zapůjčení několika filmů. Pokud by totiž rezer-

vace neproběhla takto s předstihem, zcela jistě by nyní 

nebyly kopie filmů volné. Potvrzeny jsou tyto filmy – 

Croodsovi, Atlas mraků, Království lesních strážců, 

Sedm psychopatů, Můj pes Killer, 96 hodin: Odplata. 

Jaké jsou – podle Vás – vyhlídky, co se týče další 

existence místního letního kina? 
M. S.: Budoucnost promítání je na základě nového 

smluvního vztahu závislá především na podpoře města, 

které má možnost čerpat dotace ze zdrojů k tomu urče-

ných, a to nejen na podporu filmových projekcí, ale také 

na možnosti technického řešení nastupující digitalizace. 

Co se týče samotného areálu, tak vyhlídky jsou zcela 

v kompetenci NPÚ, který již několik let vlastní všechny 

objekty v areálu. Dle vyjádření památkářů obnova části 

areálu s dnešním letním kinem nefiguruje v krátko ani 

střednědobém výhledu obnovy. V celkovém výhledu 

však je a podle posledních informací správy zámku Vel-

trusy se areál nechá dožít. 

MT 

rozhovor 
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divadlo 

Městský úřad Veltrusy a jeho kulturní a sportovní 

výbor vás zvou na divadelní představení Drž mě 

pevně, miluj mě zlehka do divadla ABC ve čtvrtek 

26. 9. 2013. Jedná se o premiérové představení 

divadla ABC podle brilantního románu Roberta Ful-

guma. Děj se odehrává v americké tančírně tanga, 

kde se setkávají lidé nejrůznějšího věku, pohlaví, 

národnosti, náboženského vyznání či sexuální ori-

entace. V tančírně Century jde totiž o jediné – tanec 

tanga. Je to místo překonávání obav a objevování 

nových možností. Tango zde totiž není pouhým tan-

cem, ale životní cestou, novým způsobem vnímání 

sebe i světa kolem - otevřením dveří v pokoji života. V této inscenaci se počítá s živou kapelou, 

tancem a celou řadou písní, takže příznivci hudebního divadla si jistě přijdou na své. 

Doprava diváků z Veltrus do divadla a zpět bude zajištěna autobusem, čas odjezdu upřesníme.  

Předprodej vstupenek bude zahájen 17. 6. 2013 na Městském úřadu.                                         HR 
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Výstavní síň Ladislava Čepeláka ve Veltrusích, Palackého 9 

Městský úřad Veltrusy ve spolupráci s výtvarnou 

skupinou „J“ a majiteli obrazů akademického  

malíře Josefa Kosejka (ve Veltrusích žil a maloval 

v letech 1947 až 1972) pořádá 

Od 4. 6. do 28. 6. 2013 výstavu  

       obrazů ak. malíře Josefa Kosejka 

Vernisáž se uskuteční v sobotu 8. 6. 2013 ve 14 hod. 

Výstava bude otevřena : 

Pondělí, středa – 8.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00 

Úterý, čtvrtek - – 8.00 až 12.00 a 13.00 až 15.30 

Pátek – 8.00 až 12.00. 

Mimo tyto hodiny je možné sjednat si návštěvu výstavy na tel.: 

315 781 143 u místostarosty pana Tomáše Čapka  

(resp.emailem na mistostarosta@veltrusy.cz).  Vstup zdarma. 

VŠICHNI OBČANÉ A PAMĚTNÍCI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI! 

CO JSTE MOHLI VIDĚT ANEBO VIDĚLI, SLYŠELI… 

Výstavní síň Ladislava Čepeláka, provozovaná Městským úřadem Veltrusy, ani v první 

půlce letošního roku nezahalí. Veřejnost tak měla příležitost se alespoň na chvíli v tiché vý-

stavní síni zastavit a prohlédnout si vystavená díla. Zvláště, když je síň díky zřízení kancelá-

ře v přízemí úřadu denně otevřená. 

V dubnu jsme mohli vidět výstavu Karla Kušky, rodáka z Pardubic, který žije již řadu let 

v Odoleně Vodě. Od realismu vedla jeho cesta k abstraktnímu výrazu. Zamyšlení paní Mar-

cely Kuškové nad vystavenými obrazy přítomné přesvědčilo, že tato zdánlivě divácky ne 

jednoduchá forma může být úzce spjata s lidskými prožitky, pocity a že může korespondovat 

s vnímáním diváka. Přednesem písně O. Hilmery doplnila vernisáž paní Jitka Lísková. 

O měsíc později byly veřejnosti představeny výtvarné práce dvou autorů, a to maxifotografie profesora Leona Li-

bora Laciny a oleje Mgr. Jiřího Knížáka. Knížákovy obrazy jsou expresivně 

realistické – lesy, louky, stromořadí, krajina, jakou mají lidé rádi, o čemž svěd-

čí i to, že některé obrázky už byly zamluvené. Vystavující fotograf, bohužel 

předčasně zesnulý, nám poskytl zajímavé dojmy z cest po světě. Dnešní foto-

grafie svou technickou dokonalostí a přístupností stírá rozdíl mezi miliony sou-

borů, které chrlí digitální kamery, a profesionální fotografií. Domnívám se,  

že fotografie pana Laciny patří k té druhé skupině.  

Je dobře, že můžeme u nás vystavovat velmi rozdílné autory a že své místo 

zde má i poctivá tvorba amatérů. Ve slově amatér je skryt výraz milovat a oni  

svou práci výtvarnou opravdu milují.            JN 

Karel Kuška 

Město Veltrusy srdečně zve širokou veřejnost na unikátní besedu – ve středu 12. června zavítá do klubovny 

ASPV jeden z největších odborníků na veltruský zámek – památkář Mgr. Jan Holeček. V rámci přednášky  

„Podoba veltruského zámku a parku ve světle dochovaných historických dokladů“  

se uskuteční projekce fotogra-

fií a poutavé povídání, které 

bude virtuální procházkou po 

zaniklých místech a stavbách 

z á m e c k é h o  a r e á l u .  

Přednášející mimo jiné prozra-

dí, jak vypadal veltruský  

zámek v dobách svého rozkvětu.    

 

 

B e s e d a  z a č í n á  

v 19 hodin, neváhejte 

s rezervací židle na:  

kultura.sport@veltrusy.cz 

Za Kulturní a sportovní výbor 

Filip Volák 

maxifoto L. L. Laciny 

kultura 
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Dne 14. 3. 2013 jsem se zúčastnila besedy s ultramaratóncem René Kujanem, nazvané  

Okolo Islandu za 30 dní. 

 

Běžec René Kujan zkusil 

uběhnout po 30 dní kaž-

dý den maraton a oběh-

nout tak Island. Svůj plán 

zvládnul na přelomu září 

a října 2012. Jeho projekt 

nebyl pouze výzvou, ale 

René běžel, aby podpořil 

pražský Sportovní klub 

vozíčkářů. René byl zraněn při automobilové nehodě před pěti 

lety, prodělal operaci páteře a lékaři mu předpovídali, že už nikdy 

nebude běhat. Ve svém projektu René slíbil věnovat za každý  

dokončený maraton okolo Islandu 1000,- Kč Sportovnímu klubu vozíčkářů. René je nazýván český Forest Gump, 

uběhl 1340 km za 30 dní a daroval SKV 83240 Kč. 

Při běhu kolem Islandu ho doprovázela jeho žena Bára a též měli 

na palubě doprovodného vozu své miminko, ještě ne roční. Manžel-

ka připravovala jídlo a dávala Renému masáže. 

Odstartovali z Reykjaviku směrem na východ. Nejhorší byl sedmý 

den, kdy bylo velmi větrno a deštivo a bylo velmi složité uběhnout 

42 km. Po tomto dni se vyčasilo a až do konce následovalo slunečné 

počasí, pro toto období roku neobvyklé. 

Po asi polovině trasy se o Reného a jeho konání začali zajímat  

žurnalisté a místní běžci a podporovali ho. Skupina místních běžců 

se na mnoho kilometrů k Renému i připojila. 

René doběhl podle plánu zpět do Reykjavíku. 

HR 

Hudební večer v klubovně ASPV 
Několika fotografiemi se vracíme k příjemné hudební akci: 

poslední dubnovou sobotu rozezněla multifunkční prostor 

klubovny ASPV zajímavá produkce. Nejdříve se svým triem 

(kytara se zpěvem, klarinet a perkuse) vystoupil čáslavský 

písničkář Marcel Kříž, v jehož tvorbě mohli posluchači 

nacházet prvky blues, folk-rocku i hospodského kabaretu. 

Výrazný hudební projev podtrhávaly silné příběhové texty, 

které rezonovaly někde mezi barem a životem. 

 

 

O něco jemnější tóny se poté s lehkostí  a za výrazného zpěvu 

Romany Žabkové postaral pražský kvartet Çava (hrající 

v obsazení: kytara, zpěv, perkuse, dechové nástroje). Kapela 

v rámci svého „akustického mezijazzí“ představila především 

svou poslední desku „Čarodějky“ (2009), publikum však potles-

kem oceňovalo i řadu instrumentálních (až virtuózních) sól.  

Povedený večer opět o kousek dále posunul možnosti využití 

tohoto místa, které pro tentokrát posloužilo jako komorní  

hudební klub.                   FV 

Marcel Kříž 

Çava  

kultura 
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Beseda s fotografkou Markétou Navrátilovou 
10. dubna v podvečer byla klubovna ASPV příjemně zapl-

něna lidmi i očekáváním. Do Veltrus z pražské Tróje zavíta-

la Markéta Navrátilová, která je mimo jiné známá tím, že je 

jedinou ženou na světě, která fotografuje nejslavnější cyklis-

tický závod Tour de France přímo z motocyklu. Během  

projekce zasvěcené publikum cestovalo na vlně úžasných 

snímků z prestižních závodů po celém světě – např. 

z Francie, Itálie, Malajsie i z tuzemska. Ve druhé části  

besedy byly promítány fotografie z loňských LOH 

v Londýně a také u těchto fotek bylo možné objevovat origi-

nalitu a nevšednost tvorby Markéty Navrátilové. Závěrem 

mohli přítomní shlédnout několik vybraných portrétů  

známých osobností ze sféry sportu, kultury, politiky  

a byznysu; to vše za mile skromného a místy dosti osobního 

komentáře této slavné fotografky.            FV 

Ve dnech 7. 3. 2013 – 4. 4. 2013 

bylo možné ve výstavní síni L. Čepe-

láka shlédnout výstavu nazvanou  

Cesta po západu USA. Vernisáž pro-

běhla 7. 3. od 17.00. Cestovatelé Jiří 

Rozinek a jeho partnerka Lenka Geb-

auerová přes hodinu s barvitým slov-

ním doprovodem promítali fotografie 

ze své cesty, kterou podnikli 1. 5. až 

23. 5. 2012. Vyjeli ze San Francisca, 

projeli čtyři státy – California, Neva-

da, Arizona a Utah, a vrátili se zpět 

do výchozího místa. Jejich dobro-

družství dokumentují přiložené foto-

grafie. Komu nestačí ochutnávka  

fotografií ve VL, může si všech 214 

fotek prohlédnout na adrese: 

www.jrozinek.cz.       HR 

Mono Lake a zasněžené vrcholky pohoří 

Siera Nevada 

General Sherman – největší strom na 

světě, 83 m vysoký, 2200 let starý 

Národní park Zion v Utahu, pohled z Angels Landing  Monument Valley při západu slunce, Navajo Tribal park, Arizona 

kultura 

http://www.jrozinek.cz/
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Dolní Povltaví patří do Pražsko-slánské oblasti, nejbo-

hatší oblasti pravěkých Čech. Sem patří i území dneš-

ních Veltrus a okolí. 

Lidé v pravěku pochopitelně neznali pojem katastrální 

území a usazovali se právě tam, kde to bylo pro ně  

výhodnější. Proto i já při vyprávění o pravěkém osídlení 

zdejších končin nebudu popisovat pouze nálezy 

z dnešního katastru Veltrus, ale zmíním se i o význač-

nějších nalezištích z blízkého okolí. Nejstarší nálezy  

kamenných nástrojů (750000 – 250000 let př. Kr.) jsou 

z nedaleké Velké Bučiny u Velvar, stejně tak jako nále-

zy o něco mladší (250000 – 50000 př. Kr.). Ty starší 

patří druhu Homo erectus neboli člověku vzpřímenému.  

Ty mladší pak známějším neandrtálcům. 

Nejstarší bezpečně datované nálezy od nás jsou 

z Podhořan. Na hraně terasy v místech, kde je dnes 

sklad ropy firmy Mero, se našly zbytky sídliště. Ty pat-

řily tlupě lovců a sběračů. Pazourkové nástroje zde na-

lezené jsou datovány do doby asi před 12000 lety.  

V případě tohoto naleziště se již jedná o naše přímé 

předky o člověka druhu Homo sapiens. 

Zatímco zde žily ještě několik tisíc let tyto tlupy stále 

stejným způsobem života, tak na Předním východě lidé 

začali pěstovat obilí a chovat dobytek. To s sebou při-

neslo řadu převratných změn v jejich životě. Začali si 

stavět pevné domy, budovali první vesnice, začali vyrá-

bět keramiku, tkát látky a řadu dalších novinek. Změny 

to byly tak zásadní, že jsou někdy nazývány 

„neolitickou revolucí“. 

Zemědělství jako nový způsob obživy se začalo spolu 

se svými nositeli šířit do Evropy a v polovině 6. tis. př. 

Kr. i k nám do středních Čech. Od té doby můžeme 

konstatovat, že zdejší končiny jsou trvale osídleny až do 

dnešních dnů. Pravěké předměty z 6. – 3. tisíciletí př. 

Kr. známe zatím pouze z blízkého okolí Veltrus. Nálezy 

patřící lidu s keramikou lineární (5500 – 5100 př. Kr.) 

jsou z míst na levém břehu řeky, z prostoru bývalé PTZ 

a okolí. Jde převážně o keramické zlomky. Z Vepřku, 

kde byl rozsáhlejší archeologický výzkum před stavbou 

dálnice, máme zbytky sídliště a dokonce i základy jed-

noho domu (zatím jediného na Kralupsku). 

I lidé následující kultury vypíchané (5100 – 4400  

př. Kr.) pokračovali v „bydlení“ na stejných místech. 

Základy domu tohoto lidu našli archeologové také nad 

Novými Ouholicemi. 

Ze čtvrtého tisíciletí př. Kr. jsou nálezy patřící lidu 

s keramikou nálevkových pohárů (3900 – 3500 př. Kr.). 

Je to kamenný sekeromlat z Lešan a sídliště z Nových 

Ouholic. Dále pak hroby a kamenné sekerky z prostoru 

okolo PTZ a z Vepřku. Ty patří lidu s kulturou šnůro-

vou a kulturou zvoncových pohárů (2800 – 2200 př. 

Kr.). 

Zatím nejstarší nálezy dokládající osídleni katastru 

dnešních Veltrus jsou až z 2. tis. př. Kr. Nevíme, proč 

tato místa nebyla osídlena již před tímto datem. Osobně 

se domnívám, že tehdy zde mohlo být třeba nějaké ved-

lejší rameno Vltavy nebo říční tůně. 

Na konci 3. tis. př. Kr. se zde objevuje kultura únětic-

ká (2200 – 1700 př. Kr.). Nálezy sídliště a kostrových 

hrobů jsou tedy zatím nejstaršími pravěkými nálezy ze 

zdejšího katastru. K nejzajímavějším z nich patří bron-

zová dýka se zdobenou čepelí, bronzová sekerka a jistě 

i zlaté ozdoby do vlasů (záušnice) nalezené zde hned  

ve čtyřech kostrových hrobech tohoto lidu. 

Hojně je tu zastoupena i kultura knovízská (1300 – 

950 př. Kr.). Sídliště na veltruském břehu je doloženo 

nálezem odpadní jámy a také celé nádoby. Domnívám 

se, že toto sídliště bylo součástí velkého a významného 

naleziště rozkládajícího se na protějším břehu řeky. Zde 

zabíralo hlavně prostor bývalé PTZ. Při výstavbě podni-

ku, ale i později, se zde našlo, mimo jiné, i 40 odpad-

ních jam. V nich spousta keramických zlomků, zvíře-

cích i lidských kostí, ale i celých nádob. 

Po kultuře knovízské následuje v našem pravěku kul-

tura halštatská. Její sídliště je z prostoru dnešních  

Veltrus doloženo nálezy keramických střepů. 

Někdy v 6. stol. př. Kr. přichází do naší země Keltové. 

První národ, jehož jméno známe. Přímo z Veltrus  

pochází zlatá keltská mince (stratér) nalezená zde již 

v roce 1863. Nálezy keramiky dokládají i keltské sídliš-

tě. Z prostoru bývalého pivovaru v Miřejovicích jsou 

známy nálezy pravděpodobně z keltského hrobu 

(hrobů?). Je to bronzová spona a nákrčník ze stejného 

kovu. 

Také v následující době římské, kdy na našem území 

žily germánské kmeny, máme několik nálezů. Nejstarší 

z nich je žárový hrob, který zde byl nalezen dokonce již 

v roce 1845. Šlo o nádobu se spálenými lidskými kost-

mi, která byla údajně přikryta stříbrnou (?) „pukličkou“. 

Na zdejším katastru byla nalezena i odpadní jáma,  

dokládající i existenci sídliště z té doby. Další germán-

ský žárový hrob byl nalezen ve Starých Ouholicích.  

Nedávno se nedaleko odtud našla i stříbrná mince 

(údajně z 2. stol. n. l.). 

Na okraji veltruského katastru, ale již ve Všestudech, 

Bronzová dýka, kultura únětická 

historie 
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se pak v roce 1960 podařilo archeologovi A. Knorovi 

zdokumentovat i vesnici našich předků Slovanů. Šlo  

o zbytky šesti, do země částečně zahloubených chat 

a několik jam sloužících pro uskladnění obilí. Desítky 

podobných zbytků slovanských chat jste mohli před ně-

kolika lety vidět při cestě vlakem do Prahy na levém 

břehu Vltavy v Roztokách. 

První vlna našich předků, příslušníků kmene Čechů, 

přišla do země přes území dnešního Polska a severní 

Moravu. To bylo někdy v druhé pol. 6. stol. n. l. Jejich, 

ale i naše pravlast ležela někde mezi Dněstrem  

a Bugem. O několik desítek let později přišli další  

příslušníci kmene Čechů, tentokrát z jihovýchodu. 

V následujících stoletích se stala vládnoucím rodem 

přemyslovská knížata a vývoj dospěl až do středověku. 

Při líčení dalších, středověkých událostí má již ale hlav-

ní slovo historie.  

      Václav Fencl 

amatérský archeolog   

spolupracovník kralupského muzea  

Keltové v čechách zlaté mince 

   Poznáte zbytky, které zachytila fotografie  

na jaře roku 2013? Pokrytá žlutozeleným 

mechem, zavalená z jedné strany navážkou, 

porostlou náletovými dřevinami – zídka, uto-

pená pod svahem vedle chodníku, vedoucího 

podél Šafaříkovy ulice ke hřbitovu a letnímu 

kinu. Ještě než se příroda zazelená, lze odtud 

vidět nejen pohozené odpadky, ale také neru-

šeně z mnoha míst pozorovat stáda daňků. 

Později to půjde už jen v některých místech  

a daňci se častěji budou pohybovat ve vzdá-

lenějších prostorách obory. 

   Ale zídku už nebude skoro vidět a její další 

osud je v plánech úprav parku a obory.  

Pamětníci si vzpomenou, že ještě než byl 

v 70. letech v akci Z vybudován zmíněný 

chodník, mající zlepšit cestu hlavně  

pro návštěvníky letního kina, šlo tuto trasu 

ujít tak, že se sešlo v místech, kde ústí Čela-

kovského ulice, po svahu dolů. Právě tam 

vedla pěšinka podél kamenné zdi. Nebyla nijak ideální, po deštích tu bývalo bláto, i tenkrát sem tam odhodil kdosi 

nějaký odpadek, svah od silnice býval stejně zarostlý jako dnes. Zídka ale oddělovala v těchto místech prostor obo-

ry a přes ni se dalo po celé její délce dívat do jinak nepřístupného světa pasoucí se zvěře a letitých stromů. Ta užit-

ková stavbička neměla asi žádnou uměleckou nebo historickou cenu. Je dodnes vidět, že byla stavěna z pískovce  

a různých dostupných kamenů i cihel, nahoře byla zakončena cementovou lomenou stříškou. Pamatuji se, že čas  

od času chátrala – někdo odtrhl kus stříšky, někdy třeba spadlý strom část zídky svalil a trvalo pak, než byl vzniklý 

otvor opraven. Kdo tudy chodil, zakončil krátkou procházku výstupem naproti hřbitovu kolem zděného podstavce, 

na němž je kovový křížek. V dobách, které nepřály projevům zbožnosti, kříž barvou případně maltou poopravoval 

zesnulý pan Čepelák. I dnes by zasloužila opravit! 

Při budování chodníku k letnímu kinu a hřbitovu byla pěšinka podél zdi zasypána navážkou tak, aby vznikl  

zpevněný podklad. Skoro celá zmizela pod svahem a pěší chodí horem podle vozovky. Obora je oddělena dřevěnou 

ohradou, zbytky zdi ztratily význam a pomalu mizí před očima. Její hodnota není srovnatelná s dalšími zmizelými 

památkami – bažantnicí, čínským pavilonem, ovčínem a dalšími, ale za zmínku přece jen stojí. Za pár let zmizí 

úplně.                  JN 

historie 
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Ze vzpomínek  

Josefa Václava Sterzingera 

Ve čtvrtém svazku Sborníku Společnosti Jaroslava 

Vrchlického (1918) publikoval filolog Josef Václav  

Sterzinger (1866 Veltrusy – 1939 Praha) – mj. autor 

mnohokrát vydávaného slovníku německo-českého – 

text Z mých vzpomínek na bratří pp. Koláře, kterýžto 

lze číst také jako pozoruhodný pramen k dějinám obce 

Veltrusy. „P. Alois Kolář byl farářem ve Veltrusích, 

mém rodišti, koncem let sedmdesátých“, počíná své  

líčení Sterzinger. Faráře Koláře prý na sebe upozornil 

v červnu 1878, kdy mezi ním (dvanáctiletým žákem 

místní školy obecné) a kardinálem Bedřichem Schwar-

zenbergem, který jej po biřmování na půdě školy zkou-

šel z náboženství, vznikla jakási rozepře, způsobená 

tehdy snad tím, že „urozený pan examinátor“ neuměl 

docela česky. Alois Kolář nabídl chlapci „hodnost“  

ministrantskou. Sám se prý těšil „dobré pověs-

ti“ (dovedl dodat útěchy, pomáhat i jinak potřebným 

bližním), krom fary a kostela v místní škole vyučoval 

náboženství. Sterzinger zmiňuje jménem farářovu hos-

podyni – „pannu Annu Trskovou“. Letmo se pisatel vra-

cí k tragédii své rodiny: „r. 1877 mé matce zemřely  

najednou všecky děti kromě mne“. Pokračuje: „Tu třeba 

podotknouti, že ve Veltrusích – tehdy ještě vsi – byl 

tenkráte veselejší život, než v nynějším městečku.  

Na Ostrově hospodařil na velkostatku sám hrabě Rudolf 

Chotek, tenkráte byl ještě na živu jeho nadějný dědic,  

o němž nikdo netušil, že jest jeho života na mále,  

a z Ostrova rozléval se život po celém vůkolí; také park, 

jenž jevil zbytky bý-

valé nádhery, vábil 

mnoho letních hostí  

a výletníků“. 

Krom Koláře vzpo-

míná Sterzinger na 

další dva své učitele 

na veltruské škole: 

„starého řídícího uči-

tele Štěpána Bendu, 

jenž odchoval několik 

generací tamější osa-

dy, a jehož neobyčej-

ný temperament do-

vedl se pohybovati 

mezi měkkostí, tryskající slzami z očí, a úžasnou kru-

tostí, kdy pod jeho ranami rákoskou tryskala z dětských 

rukou krev – i já jsem zakusil jednou takovou ránu, ne-

rozuměje ‚trojčlence‘, která s ‚diktandem‘ byla jádrem 

všeho vyučování“, a Františka Novotného – „mladého, 

nadaného a nadšeného učitele, pravého to aristokratic-

kého vzhledu mezi učitelstvem obecných škol“ (na ob-

rázku). V prosinci 1879 přibyl do Veltrus – na odpoči-

nek – bratr Aloise Koláře Antonín, též kněz. Žili zde 

společně do roku 1880, než se odstěhovali za službou 

na faru do nedalekého Vepřku. Veltruské farnosti se 

ujal kněz Tomáš Coufal. Sterzinger vzpomíná, jak za 

bratry do Vepřku jezdíval a jak jej, studenta pražského 

Akademického gymnázia, Antonín Kolář „denně připra-

voval z latiny“. To již byla léta Sterzingerova odpoutá-

vání od rodného prostředí směrem k širšímu světu. 

Zásadní význam pisatel přikládá náklonnosti, již mu 

věnovala farářova „důvěrnice“, „paní Božena Knorová, 

choť kupce ve Veltrusích“. Právě jejím prostřednictvím, 

resp. prostřednictvím její dcery Milady – „nyní sestry 

Ladislavy v klášteře 

veltruském“ – se 

Sterzinger seznámil 

s Emou, jednou ze 

sester básníka Vrch-

lického (na obráz-

ku). V roce 1920 

publikoval Sterzin-

ger ve Sborníku Spo-

lečnosti Jaroslava 

Vrchlického stať na-

zvanou Sestry Vrch-

lického. Vzpomínky 

počínající slovy: „V 

červenci r. 1880 se-

známil jsem se jako 

hoch sotva čtrnáctiletý na faře veltruské s Emou Frído-

vou, o nějaký rok starší, než jsem byl já. (…) Stýkali 

jsme se tehdy spolu po celé prázdniny na faře, v rodině 

paní Boženy Knorové, jejíž nejstarší, tehdy patnáctile-

tá, dcera Milada, přítelkyně mých dětských let, byla 

také přítelkyní Eminou, a v parku, skvějícím se zbyt-

ky bývalých půvabů a mocně působícím na mladé  

duše… Většinu prázdnin těch strávili jsme u stolku na 

pokraji nádherné louky, rozkládající se od hájovny  

a umělé jeskyně k oboře. Vidím v duchu stále ušlech-

tilý zjev Emin z těch dob, její štíhlé tělo, upjaté 

v zelený, přiléhavý šat se šňůrami, jak přichází cestou 

od hájovny k ‚našemu stolku‘. Slyším stále v duchu 

její hlas, zvonící stříbrným zvonkem. Poslouchal jsem 

ji tak rád, když mluvila o své rodině, o svém, tehdy již 

slavném bratrovi“. S Emou se Sterzinger vídal i dál  

po prázdninách, v domě v Salmově ulici, kde Frídovi 

bydleli. Příjemnou partii vzpomínky brzy Sterzinger 

překrývá záznamem částečného rozpadu veltrusko-

pražské idyly, mj.: „Paní Božena Knorová zemřela, 

mláda ještě, a Milada vstoupila do kláštera veltruského, 

jehož je nyní představenou“. 

 

Redakce VL ráda přijme a případně i uveřejní další 

materiály zejména k dějinám „kláštera veltruského“. 

         Mt 

historie 
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Přírůstky ve fondu městské knihovny 

z knižního veletrhu Svět knihy v Praze 
 

Česká literatura – beletrie 
Tereza Boučková: Šíleně smutné povídky – novinka 

s věnováním autorky naší knihovně 

Hana Whitton: Aphra – životní osudy první anglické 

profesionální spisovatelky – kniha s věnováním autorky 

naší knihovně 

Valja Stýblová: Lužanská mše – čtyřdílný román  

o významném českém architektovi a mecenáši Josefu 

Hlávkovi 

Iva Bittnerová: Utajené životy slavných Čechů (K. H. 

Mácha, V. Náprstek, J. Karásek ze Lvovic, S. K.  

Neumann, V. Dyk ad.) 

Chantal Poullain – Michaela Zindelová: Život na la-

ně – životní příběh známé herečky a šansoniérky 

s věnováním naší knihovně 

Karel Cubeca: Písky času – nejnovější dobrodružný 

román s věnováním autora naší knihovně 

Hana Doubková – Stanislava Chmelanová: Hrůza 

přichází ze tmy – detektivní příběhy 

 

Světová literatura – beletrie 
Colm Toíbín: Mistr – román jednoho 

z nejoceňovanějších současných irských spisovatelů 

Hilary Mantelová: Wolf Hall – román z tudorovské 

Anglie oceněný prestižní britskou Bookerovou cenou 

Terry Pratchett: Nefalšovaná kočka – humorné po-

střehy pro milovníky koček 

 

Detektivní a dobrodružné romány 
Val McDermidová: Bez krve na rukou; John Dun-

ning: Záhadné dědictví; Thomas Enger: Kamenný 

déšť; Alan Glynn: Krvavá země; Peter Klein: Ne-

zvěstný sázkař; Peter May: Skála; Ian Rankin: Do-

konalá vražda; James Rollins: Rodokmen smrti 

Společenská tématika 
Vanesa Rogers: Kyberšikana /pracovní materiály pro 

učitele a žáky i studenty/ 

Radkin Honzák: Jak žít a vyhnout se syndromu vy-

hoření 

Joshua Foer: Šetři se, Eisteine! /Jak si zapamatovat 

úplně cokoli/ 

Gordon Thomas: Tajnosti a lži /Dějiny manipulace  

a chemicko-biologických zbraní/ – dar 

 

Ruční práce 
Caitlin Sainiová: Sněhové vločky /100 háčkovaných 

vzorů/ 

 

Literatura pro děti a mládež 
Rybník a řeka. Moje první obrázková knížka 

Daniela Krolupperová: Rybí sliby. Pohádka 

z prostředí vodních toků a jejich okolí 

Holly Web: O ztracené Rosičce – o děvčátku a ztrace-

ném koťátku 

Markéta Zinnerová: Za humny je drak – pohádka  

o dobráckém drakovi 

Terry Deary: Shwindlova zločinecká akademie – díly 

Zlodějina pro začátečníky a Přepadení pro pokročilé 

Jana Frey: Mrazivý ráj – dívka obětí náboženské sekty 

 

Účastí na knižním veletrhu se fond naší knihovny rozší-

řil o 32 svazků. Z toho bylo 26 svazků zakoupeno z darů 

čtenářů. Všem dárcům děkujeme! 

 

Pro tyto a další knihy si můžete přijít 

každý pátek od 14 do 17 hodin 
                                                                                                                              

Jitka Lísková 

Na  fotografiích  je naše paní knihovnice Jitka Lísková a... 

...Tereza Boučková ...Chantal Poullain  ...Hana Whitton 

...Karel Cubeca 

kultura 
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Chci být jako vy 
Škola je již dlouhá staletí místem, které podstatně a vý-

znamně ovlivňuje život každého člověka. Každý z nás 

prošel povinnou školní docházku, na níž u většiny lidí na-

vázala dlouhá a důležitá etapa vzdělávání dalšího. Pro řa-

du z nás jsou školní léta dobou,  

na níž vzpomínáme velmi rádi – 

na kamarády, zážitky, společné 

výlety, ale i na učitele, kteří nás 

školními léty provázeli. Jsou ale  

i lidé, kteří na školní docházku 

nejlepší vzpomínky nemají, a to 

z nejrůznějších důvodů – kamará-

dy si nenašli, nerozuměli si 

s učiteli, byli i tací, jimž někdo ve 

škole fyzicky či psychicky ubližo-

val. Pro jiného byla škola místem, 

kde zažíval jeden neúspěch  

za druhým. Na takové roky se určitě nevzpomíná dobře, 

a tak není divu, že si tito lidé školu neoblíbili. 

Všechna tato fakta si současní učitelé uvědomují a sna-

ží se, aby se škola pro naše žáky stala místem a dobou, 

na kterou budou vzpomínat s radostným pocitem. Proto 

jsme se také v naší škole rozhodli přistoupit 

k nelehkému úkolu – podat žádost o grant vypisovaný 

EU prostřednictvím Středočeského krajského úřadu 

na podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřeba-

mi. Zřejmě jsme grant zpracovali dobře a navíc měli 

i potřebnou dávku štěstí – z 51 žádostí, které byly podá-

ny, jich jen 14 získalo finanční podporu. Mezi nimi byla 

i ta naše – a tak jsme mohli od 1. dubna 2013 začít 

s realizací grantu s názvem Chci být jako vy, který má 

napomoci rozvoji zájmových aktivit pro všechny žáky 

naší školy. V průběhu realizace grantu /do prosince 

2014/ budou realizována nejrůznější zájmová odpoledne 

– dílny, které budou dětem při-

bližovat zájmové aktivity vhod-

né ke smysluplnému naplnění 

volného času. Celkem bude dí-

len v průběhu projektu zrealizo-

váno 61. Od následujícího škol-

ního roku se také otevřou nové 

kroužky – tedy další nabídka ke 

smysluplné náplni volného ča-

su. Všechny děti, které budou 

mít zájem, by tak mohly nalézt 

přímo ve škole řadu možností 

pro své volnočasové aktivity. 

Současně budou mít děti možnost seznámit se napříč 

ročníky s novými kamarády v rámci celé školy. 

V projektu jsme nezapomněli ani na to, že škola staví 

nejen na vztahu žák – učitel, ale uvědomujeme si, že pro 

obě výše zmíněné skupiny jsou důležití také rodiče.  

Pro žáky jako nejbližší osoby, pro nás učitele jako part-

neři při výchovně-vzdělávacím procesu. Dnes už si 

téměř všichni uvědomují, že bez vzájemné spolupráce  

a pomoci není možné vychovat z našich dětí vzdělané 

a vnímavé jedince, kteří se dokážou vypořádat se všemi  

nástrahami života, a to ať už pracovními nebo osobními 

a společenskými. Proto jsou některé aktivity v rámci 

projektu zacíleny i na rodiče. 

O průběhu jednotlivých akcí pro-

jektu Vás budeme postupně infor-

movat. Zatím máme za sebou prv-

ní akci. Tou bylo Jarní setkání dě-

tí, učitelů a rodičů veltruské školy, 

které proběhlo na školním hřišti 

ve čtvrtek 2. května 2013. Společ-

ně jsme prožili krásné a pestré od-

poledne plné her, tvorby, povídá-

ní, ale i nejrůznějších dobrot, které 

z části vznikly v kuchyních někte-

rých našich maminek, ale z velké 

části také v kuchyňce školní a byly prací paní učitelek  

a školních dětí. Proběhly také první grantové dílny – 

např. několik různých dílen výtvarné tvorby, dílna jojo-

vání, dílna historického šermu nebo dílny sportovní. 

Bližší a podrobnější informace můžete najít na nové 

školní vývěsce, která bude průběžně aktualizovaná  

a v níž najdete podrobnější zprávy z grantového dění  

na naší škole. Další informace jsou k dispozici také  

na školních webových stránkách. 

A na závěr jedna pozvánka – v sobotu 15. června 

2013 proběhne v areálu Letního kina Veltrusy ve spolu-

práci ZŠ Veltrusy, SRPŠ Veltrusy a MěÚ Veltrusy  

tradiční charitativní akce veltruské školy Bezva den. Ta 

bude letos na základě hlasování všech žáků školy věno-

vána sdružení Psi pro život Tuchoměřice, které se věnu-

je výcviku asistenčních psů. Samozřejmě jako každoroč-

ně proběhne program na jevišti letního kina, v jehož 

rámci se budou prezentovat jednot-

livé ročníky školy, ale i spřátelené 

školy, školky a organizace. Jako 

doprovodný program budou 

k dispozici nejrůznější dětské atrak-

ce a občerstvení. Zveme všechny 

veltruské občany i  občany 

z okolních obcí, všechny rodiče  

i prarodiče, ale i všechny přátele 

veltruské školy, aby stejně jako 

v minulých letech přišli společně 

s námi strávit příjemné odpoledne  

a podpořit dobrou věc. 

Za žáky a učitele veltruské školy 

Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy 

naše skola 



strana  15 www.veltrusy.cz 

 

V roce 2013 oslaví Dvořákovo gymnázium již devadesáté výročí svého vzniku. Jsme velmi rádi, že Vás můžeme 

pozvat na oslavy 90 let Dvořákova gymnázia (zároveň i 20 let SOŠE), které se budou konat ve dnech  

20. a 21. září 2013. Doufáme, že Vaše povinnosti Vám dovolí významné jubileum školy oslavit spolu s námi.  

Dne 20. září 2013 se bude konat Den otevřených dveří nejen pro absolventy, ale i pro zájemce o studium  

na gymnáziu a SOŠE. Večer 20. 9. 2013 bychom Vás rádi pozvali na Celebrandum 90, které se bude konat v KD 

Vltava od 18 hodin. Slavnostní večer bude protkán řadou kulturních vystoupení. Bude se mimo jiné poslouchat 

hudba, tančit, vzpomínat a pěstovat nostalgie po dobách minulých...  

V sobotu 21. září 2013 odpoledne se pak uskuteční neformální setkání absolventů v prostorách gymnázia  

a především na školní zahradě. Během akce bude možné si nejen prohlédnout školu, ale rovněž se zúčastnit bohaté-

ho programu. Můžete se těšit na „retro hodiny" s bývalými profesory, delikatesy ze školní jídelny, zábavné zkouš-

ky a experimenty v jednotlivých učebnách, občerstvení na zahradě i ve třídách, studentské výrobky, ale hlavně  

a především na přátele a bývalé pedagogy, kteří se těší na setkání s Vámi! 

Další informace o programu jednotlivých dní sledujte, prosím, na www stránkách Dvořákova gymnázia 

www.dgkralupy.cz , nebo na plakátech a jiných inzertních plochách v Kralupech nad Vltavou. Pokud budete mít 

jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme na e-mailové adrese 90letDG@dgkralupy.cz či přímo v budově gymnázia 

na Dvořákově náměstí 800 v Kralupech nad Vltavou, případně také na telefonním čísle 315 727 311. 

 FV 

 

CENA GRAND PRIX ARCHITEKTŮ BYLA UDĚLENA VELTRUSKÉMU RODÁKU 
 
Prestižní hlavní cena Grand Prix architektů byla letos v dubnu udělena Patriku Hoffmanovi (1975), 

který prožil dětství a školní léta ve Veltrusích. 
Cena byla udělena za architektonický návrh přestavby a investici do průmyslového dědictví – Uhelný 

mlýn z roku 1900 v areálu Šroubáren 
v Libčicích nad Vltavou (viz obr.).  
Objekt je sevřený z jedné strany  
železniční tratí a z druhé Vltavou.  
Po dlouhá desetiletí zde žilo a praco-
valo více než 1600 lidí, na přelomu 
století však zůstal zanedbaný a opuš-
těný. 
Shoda hodnocení poroty byla abso-
lutní: adekvátně stanovená míra  
zásahů do nádherné stavby, příklad-
ná práce s detailem. Interiéry mlýna 
slouží i k výstavám a různým akcím. 
Považujeme za milou příležitost  
blahopřát architektu Patriku Hoffma-
novi k ocenění jeho díla a přát mu  
i další úspěchy v činnosti. A čtenářům 
doporučit udělat si výlet do nedale-
kých Libčic nad Vltavou a na rekon-
struovaný areál se podívat. 

Zdroj Týden.cz, Lidovky.cz  
      JN 

Uhelný mlýn 
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Schola naturalis –  

revitalizace zámku Veltrusy  

a centrum Evropské úmluvy o krajině 

Vážení a milí čtenáři, pozorovatelé projektu Schola 

naturalis, po třech měsících od vydání minulého čísla 

mohu opět všechny informovat o pozitivních posunech, 

které v realizaci projektu nastaly. 

Stavební práce probíhají oproti stavu před třemi měsí-

ci již jen na pěti objektech. Šestá aktivita, kterou bylo 

dokončení prací na rekonstrukci Mlýnského potoka, je 

již ukončena (viz přiložené fotografie) a po předání 

stavby dojde v nejbližší době ke kolaudaci. Společně se 

nyní můžeme těšit na rekonstrukci přivaděče, který – 

dle výpočtů projektanta – zajistí zvýšení vody o cca 30 

cm. Posun prací na pěti objektech domy u brány (dům 

lesního a dům lékaře), konírně, oranžerii i schodišti 

hlavní budovy je pozorovatelný i pro kolemjdoucí, pro-

tože stavební firma pracuje, vedle prací uvnitř objektů,  

i na fasádách. V nejbližších týdnech dojde 

k postupnému osazování schodišťových stupňů západ-

ního ramene hlavního schodiště. 

Také veřejné zakázky se vyvíjejí pozitivně. 

Byla vyhlášena veřejná zakázka na technic-

ký dozor stavebníka. Další dvě veřejné  

zakázky budou zveřejněny řádově 

v týdnech: jedna na všechny stavební práce 

(pro připomenutí – jedná se o rekonstrukci 

severozápadního křídla zámku, rekonstrukci 

severní stáje, rekonstrukci holandského sel-

ského domu, rekonstrukci dolního skleníku, 

rekonstrukci hájenky nad grottou, vybudo-

vání mobilní stáje pro ovce, rekonstrukci 

cest, rozšíření ohrazení a rekonstrukci přiva-

děče k Mlýnskému potoku) a druhá na zahradnické služ-

by (pro připomenutí se jedná o výsadbu historického sa-

du, výsadbu mezi pavilonem Marie Terezie a Červeným 

mlýnem a vybudování pařníků v kuchyňské zahradě). 

Poděkování patří všem, kteří nás přišli pod-

pořit na pravidelně pořádané akci „výroční 

setkání od počátku projektu“, a speciálně 

těm, kteří vydrželi až do zavírací doby  

v zámecké restauraci. 

Očekávám, že další vydání Veltruských  

listů zastihne projekt v době, kdy budou 

podepsány smlouvy k právě zpracováva-

ným veřejným zakázkám. 

19. květen 2013 Jaroslav Morávek 

čištěné rameno Mlýnského potoka v Egyptském pavilonu 

zrekonstruované křížení s produktovody 

dům lékaře 

zprávy ze zámku 
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Venku mrzlo, jen na veltruském zámku vládlo jaro 
Věřím, že vzpomínka na letošní dlouhou a tuhou zimu už vás příliš neláká. Tahle  

ale patří jedné velice příjemné akci, která vznikla vlastně „na koleně“ ve spolupráci 

zámku a spousty dobrovolníků, mezi nimi i RC Havránek. Jaro na zámku lákalo kon-

cem března nejen květinovou dílnou pro dospělé, ale i vkusnými stánky (fungujícími 

různě dlouho, podle otužilosti prodavačů), ochotnickým představením Honza málem 

králem, a především spoustou dílniček pro menší i větší. Moc nás těšil zájem dětí  

i rodičů o všemožné tvoření. Do budoucna oceníme i vaše nápady, připomínky a vy-

lepšení, napište! 

 

Zastávka v (ne)americkém Washingtonu  
Cestovatelských večerů se s velkým úspěchem ujal v poslední době kulturní výbor Veltrus. V letní přestávce mezi 

přednáškami, ve středu 29. května od 19.30, zařadil Havránek pro milovníky cestování další, snad příjemný  

pořad. Washington, D.C. – (Ne)americké hlavní město přiblížil náš stálý vypravěč David Šťáva. Díky němu  

víme, čím je Washington netypický, jestli ve Státech existují baťůžkáři, kde hledat stopy kapitána Johna Browna… 

 

Na kolech po nových i starých trasách 
Pro první jarní cyklovýlet Havránek sáhl po osvědčené trase do Zelčína. Přestože 1. máje nevládlo úplně nejvlíd-

nější počasí, sešlo se hodně malých i velkých cyklistů, jak můžete posoudit i podle videoklipu (odkaz najdete  

na stránkách Havránka). Dětem se nejvíc 

líbil přívoz… a hlavně teprve třídenní 

kůzlátka v zelčínském zooparku, která se 

víceméně ochotně nechávala chovat. 

Další květnová jízda byla plánovaná 

na sobotu 25. května, a to po nové trase 

z Mělníka podél Labe k Račickému kanálu. 

Počasí ji neumožnilo, a tak vás do Račic  

pozveme v náhradním termínu. Podrobnosti 

se dozvíte na našich stránkách. 

Žabincový prolog, tak trochu nevážný  

závod, si získal v minulých ročnících řadu 

příznivců. Můžete je rozšířit i vy, když přije-

dete do Všestud v neděli 9. června 2013 

v 9.30 k registraci svého nemotorového  

vozidla – kola, koloběžky, odstrkovadla  

nebo jiného vlastní silou poháněného stroje. 

Kostýmy vítány, nejsou však povinné. Dět-

ské kategorie odstartují hned po desáté hodi-

ně, společný závod dospělých po jedenácté. 

 

Havránek v červnu 
Největší ruch v Havránku utichá vždy  

koncem května, kdy se spousta rodin stěhuje 

na zahrady a chalupy. Protože je nám však 

líto opustit věrné návštěvníky, budeme se  

i letos scházet také v červnu, pokud to poča-

sí dovolí, venku na toulkách parkem. Sraz 

vždy ve středu 9.30 před branou parku, ná-

vrat do města po 11. hodině. Také čtvrteční 

herna s Pavlou bude i v červnu pokračovat. 

V kurzech angličtiny si děti připravují 

ukázkovou závěrečnou hodinu. Závěr škol-

ního roku oslavíme jako tradičně dortem, 

tentokrát zdobeným beruškou. 

naše spolky 
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Již tradičně se poslední dubnovou so-

botu v areálu letního kina sešli malí 

i velcí běžci, aby zde změřili své síly 

v jednom z prvních jarních běžeckých 

závodů. Na startu jubilejního  

patnáctého ročníku Běhu veltruským parkem se letos 

sešlo úctyhodných 262 závodníků, kteří odstartovali  

na tratích od 50 m pro ty nejmenší, až po vytrvaleckou 

trať o délce 10 km. 

Na nejdelší trati pro vytrvalce v délce 10 km 

v konkurenci 52 závodníků zvítězil Luboš Truhlář 

z Trisport teamu v čase 

33:45,3. Mezi ženami na trati 

dlouhé 5 500 m přesvědčivě 

zvítězila Radka Churáňová 

z TJ Lokomotiva Trutnov, 

m i s t r y n ě  r e p u b l i k y 

v maratonu, v čase 19:49,7. 

Stejně jako v minulých roční-

cích proběhla i soutěž tříd 

místní základní školy. Dort se 

podařilo vybojovat třídě 2A. 

V soutěži rodin zvítězili vel-

truští Novákovi. 

 

Poděkování patří všem sponzorům a podporovate-

lům, kteří přispěli cenami či občerstvením pro závodní-

ky: Ekokom, HECKL s.r.o., město Veltrusy, TZB – pro-

jekty, Řeznictví Kohout a synové, Promex s.r.o., P & P 

s.r.o. Praha, Hasicí přístroje Vítězslav Novák, Billa, Me-

ro, Večerka Purnoch, Samoobsluha Malík, Zahradnictví 

Jelínek, Stanislav Kohout, děkujeme také rodinnému 

centru Havránek, které zajistilo zábavu pro děti 

v dětském koutku. 

Kompletní výsledky 15. ročníku BĚHU VELTRUS-

KÝM PARKEM lze najít na aspv.veltrusy.cz. 

V neděli 12. května 2013 proběhlo na školním hřišti ZŠ 

Veltrusy regionální kolo závodů ASPV v atletickém  

víceboji. Své síly přišlo změřit celkem 72 závodníků 

z Veltrus, Neratovic, Kralup, Nelahozevsi a Záryb.  

Soutěžilo se ve sprintu, skoku dalekém, hodu a běhu. 

Kompletní výsledky najdete na aspv.veltrusy.cz. Děku-

jeme ZŠ Veltrusy za poskytnutí hřiště. 

Soutěž v přírodě  

 

V sobotu 18. května připravila ASPV Veltrusy regio-

nální kolo soutěže v přírodě „Medvědí stezkou". Jedná 

se o oblíbený outdoorový závod dvoučlenných hlídek  

po vyfáborované trati ve veltruském parku. Na trati bylo 

pro závodníky připraveno 11 stanovišť, na kterých plnili 

nejrůznější úkoly od překonání lanové lávky, vázání  

uzlů a jiných sportovních dovedností až po znalosti  

vlastivědy, zdravovědy nebo přírody. 

Závodů se zúčastnilo celkem 124 závodníků (62 star-

tovních hlídek) v kategoriích od nejmenších předškol-

ních dětí (ti běží závod s rodiči) až po seniory. 

První tři vítězné hlídky žákovských kategorií mají 

možnost postoupit do krajského kola, které se uskuteční 

24. – 26. května v Louňovicích pod Blaníkem. ASPV 

Veltrusy bude na krajském kole reprezentovat celkem  

25 závodníků. Všem přejeme co nejlepší umístění  

a krásné zážitky z celého víkendového programu. 

Kompletní výsledky okresního kola najdete na 

aspv.veltrusy.cz. 

 

sport 
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Milí rodiče, 

nenechte svoje ratolesti sedět u tv nebo pc!!! 

Přiveďte je na fotbalové hřiště každé úterý nebo čtvrtek od 16.30. 

Fotbalový klub TJ Veltrusy, oddíl přípravek, 

pořádá nábor dětí ročníky 2006 a mladší. 

Případné dotazy na tel. čísle 777151408 (p. Krečun) 

Vítězem 3. ročníku Regionální florbalové ligy (RFL) 

se stal tým Lujs Vytón vedený kapitánem Davidem  

Blahošem. Mezi 9 zúčastněnými týmy se florbalisté 

ASPV Veltrusy umístili na 5. místě, vylepšili tak loňské 

6. místo. 

Nejlepším střelcem základní části RFL se stal veltruský 

odchovanec Dan Štefl, který ve 14 zápasech nastřílel 33 

gólů. Jen o jednu branku méně (32) zaznamenal Jan 

Procházka, hráč ASPV Veltrusy. 

V Poháru RFL se tým ASPV Veltrusy probojoval až do 

finále, kde nestačil na Pink Guys (loňského mistra RFL). 

Připravované akce ASPV Veltrusy: 

- Letní dětský tábor 

ASPV Veltrusy pořádá již po šestnácté letní dětský  

tábor. Letos se opět s dětmi vydáme na Kocourkáč –  

stanový tábor uprostřed lesa na břehu potoka vybavený 

stany s podsadami. 

Dvě poslední místa na tábor máme ještě volná, takže 

kdo by s námi chtěl strávit deset dní plných her, nočních 

i denních bojovek, soutěžení a různého vyrábění v lese 

nedaleko jihočeského Pacova, má poslední příležitost se 

přihlásit. Podrobnější informace k táboru jsou zveřejně-

ny na nástěnce u vchodu do sokolovny, na internetových 

stránkách aspv.veltrusy.cz nebo je zašleme na vyžádání 

na adrese tabor@veltrusy.cz. 

- Předtáborový víkend 

Již po čtvrté chystáme pro účastníky letního tábora 

ASPV Veltrusy předtáborový víkend. Stejně jako minulý 

rok pro akci využijeme zázemí nové klubovny ASPV 

v budově sokolovny. Během víkendového pobytu mají 

děti příležitost seznámit se s nováčky, vyrobit některé 

rekvizity a ozkoušet si různé typy her. Děti čekají např. 

noční i denní bojovka, opékaní buřtů, přespání ve spacá-

ku a vyzkouší si i to, jaké to je si po jídle umýt svůj ešus. 

Na předtáborovém víkendu odtajníme téma letošní ce-

lotáborové hry!! A je se opět na co těšit  

- Ocelový Mars 

Zveme všechny sportovní nadšence na 13. ročník ama-

térského triatlonového závodu OCELOVÝ MARS,  

který letos proběhne v neděli 23. června 2013. Závodní-

ky již tradičně čeká 500 m plavání ve vojkovické  

pískovně, 30 km okruh na kole a 5 km běh veltruským 

parkem. Přijďte si vyzkoušet svoji sportovní formu 

v tomto trojboji. 

- Petanque cup 

Již poosmé zve ASPV Veltrusy amatérskou veřejnost 

na otevřený turnaj v petanque. Turnaj dvojic proběhne 

tradičně v malebných prostorách před veltruským zám-

kem a to poslední zářijovou sobotu 28. 9. 2013 od 9:00. 

Přátelská atmosféra a dobré občerstvení jsou zárukou 

příjemně stráveného dne. 

Více informací o chystaných i proběh-

lých akcích ASPV Veltrusy, stejně tak 

přihlášky a propozice jednotlivých sou-

těží a závodů najdete na aspv.veltrusy.cz. 
Martina Voláková 

Florbalisté ASPV Veltrusy (v bílém) na snímku  

se spřáteleným týmem „Zuřivé karety“ 

 

sport 

mailto:tabor@veltrusy.cz


strana  20 www.veltrusy.cz 

Sleva za dlouhodobou spolupráci 10 %   

 

Grafická úprava či vyhotovení inzerá-

tu podle podkladů – cca 100 – 200 Kč 

 

Objednávky a dotazy e-mailem na: 

 listy@veltrusy.cz 

Ceník inzerce – Veltruské 
listy od roku 2013 

Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou 
 

 
Prodej abonentek: 1. 6. – 30. 6. 2013 na poklad-

ně předprodeje (otevřeno denně od 15.30 – 20.00 
hod., tel.č. 315 726 101 – volejte po 15.30) 

Vstupenky na jednotlivá představení budou  

v prodeji až od července. 

Cena abonentky: 900,- Kč 

- 3 představení včetně Cimrmanů 

- přednostní právo na vstupenky 

- nejlepší Vámi vybraná sedadla budou stejná na 

všechna představení 

- káva, nebo voda na divadelním baru zdarma  

- ušetříte čas i peníze 

Abonentky není možné rezervovat. 
 
Úterý 22. října 2013 19.30  
A. Studio Rubín: Feder – Nadal 
Hrají: Marek Taclík, Jakub Prachař a Tomáš Ko-

lečko 
 
Posvátná tráva wimbledonského All England Clu-

bu přímo v A studiu Rubín. Dva nezničitelní hrdino-
vé dnešní doby tak, jak je možná neznáte. Pět setů 
autorského divadla, které se nebojí metafyzického 
obsahu: Tenisu!!! Bílé trenky, tvrdé údery, chytré 
kraťasy i halušky Rogerovy tchýně.  

 
19. nebo 20. listopadu 2013 19.30 
Divadlo Bez zábradlí – Blbec k večeři 
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušín-

ský, Veronika Freimanová, Jana Švandová,  

Zdeněk Žák, Jana Boušková 
 
V této bláznivé francouzské komedii platí, že "kdo 

jinému jámu kopá, sám do ní padá" a "kdo se smě-
je naposled, ten se směje nejlíp." Proto si dejte po-
zor, něž někoho prohlásíte za blbce a budete se 
chtít bavit na jeho účet. Může se vám stát, že  
blbcem zůstanete na posměch vy sám. 

 
Sobota 20. prosince 2013 19.00 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha – Af-

rika aneb Češi mezi lidožravci 
Hrají: Zdeněk Svěrák, Petr Brukner (nebo Miloň 

Čepelka), Bořivoj Penc (nebo Jaroslav Weigel), 
Jan Hraběta (nebo Genadij Rumlena), Jan Kašpar 
(nebo Marek Šimon), Václav Kotek (nebo Marek 
Šimon), Robert Bárta (nebo Petr Reidinger) 

  
V pořadí objevů čtrnáctá Cimrmanova hra nás 

zavede do nitra kontinentu téměř nedotčeného civi-
lizací. Čeští cestovatelé se tu setkají s podivným 
kmenem lidojedů a málem skončí na jejich jídelním 
lístku. Příslušníci tohoto kmene jsou zvláštní  
ve dvou směrech: svým vzhledem a svou neoby-
čejnou učenlivostí. Tyto vlastnosti umožnily Cimr-
manovi vyřešit jazykové a inscenační problémy  
s elegancí, jakou mu ostatní světoví dramatikové 
mohou jen závidět. Kdyby takové téma zpracoval 
dejme tomu G. B. Shaw, strávili by diváci v hledišti 
5 až 7 hodin. Cimrman tu vystačil (nepočítáme-li 
úvodní vědecký seminář) s pouhou hodinou.  
Poprvé v historii Divadla Járy Cimrmana vystupuje 
na jevišti i živé zvíře. 

kultura 

formát  rozměr v mm cena v 

Kč 

celá A4  189 x 262 1200 

celá A4 (obálka)   1500 

1/2 A4 189 x 129 700 

1/4 A4  92,5 x 129 400 

1/8 A4  92,5 x 62,5 250 

1/16 A4  44,25 x 62,5 150 
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Bylinky 
Pěstitelská sezóna je v plném proudu. A my kromě jiných 

rostlin pěstujeme bylinky. 

Můžeme je pěstovat na zahrádce v záhoně, na terase  

či balkonu v truhlících nebo ve speciálních květináčích  

na bylinky, nebo v takzvaných „petrželácích“. 

Pro bylinky vybereme světlé a teplé 

stanoviště. Na písčitých a chudších pů-

dách dobře poroste šalvěj, levandule, 

oregano či saturejka. Na vlhkém stano-

višti se bude dařit pažitce, mátě, kopru 

či kerblíku. Sázíme-li je do nádob,  

nasypeme na dno vrstvu drenáže 

(vhodný je keramzit). Drenáž usnadňuje 

odtok vody a brání uhnívání kořenů. 

Poté přisypeme speciální substrát pro 

bylinky a rostlinu do nádoby vsadíme. 

Po zasazení rostliny důkladně zalijeme. 

Po zakořenění (2-3 týdny po přesazení) začneme s přihnojo-

váním. Použijeme speciální hnojivo na bylinky, nejlépe  

na přírodní bázi. Složení hnojiva podporuje růst nových  

výhonků a listů, které sklízíme. Bylinky podle potřeby zalé-

váme, nejlépe menšími dávkami odstáté vody. 

Pokud nám bylinky napadnou mšice nebo jiní škůdci, nebo 

pokud se na listech objeví příznaky chorob, napadené části 

odstraníme a při větším výskytu použijeme k ošetření ekolo-

gické přípravky. 

Dle délky života můžeme rozdělit bylinky na jednoleté 

(bazalka, majoránka, saturejka zahradní aj.) a víceleté 

(pažitka, oregano, tymián, rozmarýn, máta, meduňka aj.). 

Bylinky ze Středomoří si u nás získávají stále větší oblibu 

(např. rozmarýn či vavřín - bobkový list). Tyto rostliny však 

v našich klimatických podmínkách špatně přezimují, a proto 

je musíme schovávat domů. V zimě je pěstujeme při teplo-

tách okolo 10-15°C, dopřejeme jim dostatek světla a snížíme 

zálivku. 

Bylinky mají rozmanité použití. Kromě 

využití v čerstvém stavu můžeme bylin-

ky sušit, zmrazit nebo konzervovat  

v oleji či octu. Bylinky sušíme na teplém 

a stinném místě s dostatečným proudě-

ním vzduchu. 

Používáme je v kuchyni k dochucení 

pokrmů, při pečení masa, do salátů, čajů 

a míchaných nápojů. Dále pak v kosme-

tice a ke koupelím. Využívají se i při 

aromaterapii a v léčitelství. 

Novinky a zajímavosti ze světa bylinek 

Zkuste tradiční mátu velmi netradičně. Pěstujte mátu čokolá-

dovou, ananasovou, pomerančovou, mandarinkovou, zázvo-

rovou nebo jahodovou. 

Barevné listy pro vaši zahradu - purpurová šalvěj a bazalka, 

žlutozelená mateřídouška, zlatá meduňka, šalvěj, dobromysl 

či tymián, stříbrná levandule, šalvěj i tymián, krémově žíha-

né listy šalvěje. 

Bylinky pro dobrou náladu - levandule, meduňka. 

Když vás bolí v krku, pomůže vám šalvěj, tymián i máta. 

Bylinné koupele pro povzbuzení - bazalka, levandule, máta, 

meduňka, šalvěj, rozmarýn, tymián. 
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Filmaři si Nemocnici Mělník oblíbili 
Mělník 9. května 2013 – V Nemocnici Mělník natáčela Česká 

televize Povídku Májová romance doktora Mráze v režii Víta Kara-
se. V hlavních rolích se objeví Tomáš Töpfer, Marika Procházko-
vá a Anna Polívková. Cyklus povídek by Česká televize měla od-

vysílat v průběhu příštího roku. 
Povídka, kterou filmaři natáčeli v Mělníku, je součástí osmidílného 

cyklu Škoda Lásky, který vzniká v tvůrčí producentské skupině Čes-
ké televize Josefa Viewegha. Kromě nemocnice se natáčelo ještě 
v historickém centru města a v mělnické Zádušní ulici.  

„Osmidílný cyklus filmových povídek natáčíme podle námětů 
známých českých spisovatelů, například Jaroslava Haška, Jaro-
slava Havlíčka, Petra Šabacha, Ireny Obermannové či Michala 
Viewegha,“ říká mluvčí České televize Michaela Fričová.  

Všechny příběhy spojuje téma lásky. Režie jednotlivých dílů se 
ujali například Petr Zahrádka, Jan Hřebejk nebo Vít Karas, který 

připravuje celkem pět povídek. „Celý 
projekt je o lásce v různých podobách. 
O lásce romantické, tragické, ale  
samozřejmě nebude chybět ani velká 
porce humoru,“ dodává Vít Karas.  

Praktický lékař Karel Mráz ordinuje ve skutečné chirurgické  
ambulanci mělnické nemocnice, kterou pacienti najdou na polikli-
nice. Denně jí běžně projdou desítky pacientů. Filmaři ji v povídce 
nijak neupravovali a využili skutečného zázemí.  

Každá povídka cyklu přináší jiný příběh a jiný úhel pohledu. 
V Májové romanci doktora Mráze si zahrají i obyvatelé Mělníka. 

N e m o c n i c e  M ě l n í k  k o m u n i k u j e  
s pacienty i přes Facebook 

Mělník 12. května 2013 - Mělnická nemocnice začala se svými 
pacienty a příznivci komunikovat prostřednictvím sociální sítě – 
Facebooku. Češi jsou podle výzkumů nejaktivnějšími uživateli 
Facebooku v Evropě.  Nemocnice by ráda prezentaci na sociál-
ních sítích využívala jako silný nástroj ke komunikaci s určitou 
cílovou skupinou a jako další krok k pacientům. 

Profil na Facebooku je podle vedení nemocnice dalším komuni-
kačním kanálem. Komunikace s pacienty,  poskytování informací 
a otevřenost v jednání patří mezi základní prvky PR Nemocnice 
Mělník.  

V současné době je potřeba prezentaci na webu doplnit 
i o moderní trendy v komunikaci. Na profilu na Facebooku najdou 
fanoušci další zajímavé informace ze života nemocnice, snímky  
a další zajímavé tipy o zdraví. 

Bc. Lucie Zikmundová, tisková mluvčí 
Mělnická zdravotní a.s., Nemocnice Mělník 

foto: Česká televize/Kryštof Kalina  

soutěž 

Fotosoutěž chovatelů  

domácích zvířátek 

Připomínáme: Byla vyhlášena a stále probíhá fotosoutěž o nejhezčího  

domácího zvířecího mazlíčka. Soutěžit mohou všichni, kdo na adresu  

listy@veltrusy.cz pošlou fotografii. V každém čísle bude otištěno několik 

došlých fotografií a na závěr roku porota vybere tři nejkrásnější fotky.  

Jejich odesilatelé budou odměněni cenami z obchodu pro domácí zvířáka 

paní Věry Krčmové. Děkujeme paní Krčmové, že odměnila všechny chova-

tele, kteří poslali fotografie do Veltruských listů čísla 1. 

Neváhejte a posílejte své příspěvky. 

pes Brit paní Šteflové  kocour Voříšek pana Oldřicha Rittera  

pes Berny paní Šteflové  

Kocourci Max a Filip, Simona a Pavel 
Korbovi  

mailto:listy@veltrusy.cz
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ROZVOZ JÍDEL OD 11.00—23.30  

 

PROVOZNÍ DOBA 
 

PO – ČT    10.00 – 24.00 

PÁ – SO    10.00 – 05.00 

NE   11.00 – 24.00 

inzerce 
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Na každou kuchyňskou 
sestavu sleva 10%  
a montáž 

 ČERVEN/ČERVENEC 


