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Úvodem
Soudě podle názvu, úvodníky by se měly 
sepisovat ne v den uzávěrky na horké židli, 
ale někde u vody. Sice s vědomím, co právě 
hýbe světem (v našem případě Veltrusy), 
ale zároveň s odstupem. Příroda tady u nás 
zatím tolik nezrcadlí všechny hrůzy světa 
a jeví se ke všemu utrpení až zoufale lho-
stejná. Třeba naší zahradě je úplně jedno, 
koho kde právě co bolí a trápí nebo komu 
ubližují: ona má momentálně právo bujet 
a plně ho využívá. Plevel zjevně ponejvíce.

Každý pátek si vychutnávám luxus 
vzdělávání. Páni učitelé se nás, studentů, 
vždycky zdvořile po anglicku optají, jak se 
máme, a my stejně zdvořile kontrujeme, 
že FINE. Co si taky stěžovat, že, jinde lidé 
trpí a my se válíme v posluchárně a před-
stíráme, že jsme schopni po čtyřicítce ještě 
pojmout nějaké vědomosti. Posledně ale 
naše spolužačka, známá svým reptáním 
za jakékoliv situace, britské dekorum po-
rušila a odpověděla jen velmi zdrženlivým 
„jakž takž”. Vzápětí jsme unikli do světa 
americké literatury, ke správnému psaní 
esejí a větné skladbě. Až později tak vyšlo 
najevo, že exhumace ostatků českého 
dobrovolníka, který měl v úmyslu zachrá-
nit ve svém kamionu skupinu ukrajinských 

dětí, se týká spolužaččina bratra, od 2. 
března pohřešovaného. „Jakž takž” znělo 
najednou docela jinak a předchozí han-
drkování o čárku ve větě jako by najednou 
vážilo jinak než obyčejně. Jen nejsem 
schopna rozhodnout, jestli míň, nebo víc.

Žádné převratné moudro z toho asi ne-
plyne, snad jen si zopakuju, že každý z nás 
by měl denně povinně na chvíli “k vodě”. 
Všechny noční můry, uzávěrky, výchovná 
opatření, dluhy, děsy, stresy, hrůzostrašná 
videa z Ukrajiny nebo Sýrie, počty kroků 
a kila navíc, trojky mínus, hádky o polohu 
WC prkýnka, výčitky a jinou veteš po ní po-
slat. Řeka je na tu chvíli bez výběru pohltá, 
rozředí a nakonec rozpustí docela. Jestli 
máte chuť, díky autorům článků v tomto 
vydání si můžete útěk „k vodě” dovolit i Vy: 
příkladně do časů, kdy se jezdilo s párou 
a Veltrusy měly nádraží, na Mont Blanc 
s (tehdy) třináctiletou Veltrušankou Klá-
rou, cvrnkat kuličky, do nových zámeckých 
expozic, s ASPV běhat do parku nebo jen 
tak relaxovat na nových odpočinkových 
místech ve městě… Jak pravil klasik české 
humoristické povídky, i taková „slabá 
útěcha na mý rozervaný srdce” může mít 
zrovna dneska velkou cenu. | kv

Plánované 
akce Veltrusy

červen
ST 01 – NE 05 | Dny Kralup
SO 04 | Hasiči: Guláš fest
ČT 09 | Koncert pěveckého sboru 

Tutti cantate (18:00, terasa 
kavárny Kafé z ruky)

NE 12 | Farmářské trhy v Kralu-
pech (9-13 h, Palackého n.)

SO 18 | Hasiči: Diskotéka v hasič-
ském domě (20:00)

ST 22 | ASPV: Olympijský běh
ČT 23 | ZŠ: Bezva den
SO 25 | ASPV: Ocelový Mars  

(triatlonový závod)

červenec
NE 10 | Farmářské trhy v Kralu-

pech (9-13 h, Palackého n.)

srpen
ÚT 02 | Jan Řepka a Bájsykl band 

(18:00 bistro Vedlepily)
NE 14 | Farmářské trhy v Kralu-

pech (9-13 h, Palackého n.)
SO 27 | Hasiči: Pohádkový les

září
SO 10 | Happening na starém  

mostě (začátek v 15:00)
NE 11 | Farmářské trhy v Kralu-

pech (9-13 h, Palackého n.)

říjen
SO 15 | Hasiči: Železný hasič
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ÚŘEDNÍ HODINY MĚÚ  
A KONTAKTY 

 ʂ podatelna, Czech Point, ověřování |  
PO a ST: 8–12 a 13–17:30 h 
ÚT a ČT: 8–12 a 13–15 h 
PÁ: 8–12 h

 - telefon: 317 070 294
 - e-mail: sobova@veltrusy.cz

 ʂ stavební úřad |  
PO a ST: 8–12 a 13–17:30 h 

 - telefon: 315 781 177
 - e-mail: kostal@veltrusy.cz

 ʂ matrika | upřednostněte, prosím,  
telefonický kontakt 
PO a ST: 8–12 a 13–16 h

 - telefon: 315 781 143
 - e-mail: prazakova@veltrusy.cz

 ʂ obecné informace |
 - telefon: 317 070 291
 - e-mail: asistentka@veltrusy.cz

Pokud je to možné, upřednostněte tele-
fonický či e-mailový kontakt před osobní 
návštěvou úřadu. Děkujeme.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

 ʂ MĚSTSKÁ POLICIE
 - telefon: 777 919 156 – 7
 - e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz

 ʂ HASIČI
 - telefon: 721 106 278
 - e-mail: jsdhveltrusy@seznam.cz

 ʂ TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
 - telefon: 728 233 228
 - e-mail:  kosek@veltrusy.cz

 ʂ VODOVODY A KANALIZACE
 - telefon: 840 121 121, 602 128 127

 ʂ ELEKTRICKÉ VEDENÍ (ČEZ)
 - telefon: 800 850 860
 - po registraci na cezdistribuce.cz/cs/

sluzba vám budou chodit upozor-
nění na plánované odstávky proudu 
e-mailem nebo SMS

 ʂ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / ROZHLAS
 - telefon: 728 233 228  

(technické služby)

KNIHOVNA

 ʂ PÁ: 14–17 h
 ʂ e-mail: knihovna@veltrusy.cz
 ʂ www.knihovnaveltrusy.wz.cz

PORADNY

 ʂ PRÁVNÍ PORADNA  
Bezplatné právní poradenství v základ-
ním rozsahu mohou využít občané 
Veltrus každou středu od 15 do 17 
hodin na MěÚ Veltrusy (1. patro, 
1. dveře vpravo). Právník se specializuje 
na: občanské, rodinné a pracovní právo. 
Doporučujeme rezervaci termínu:  

 - telefon: 606 683 404 
 - e-mail: hulav@seznam.cz

 ʂ SOCIÁLNÍ PORADNA funguje  
do odvolání e-mailem: 

 - poradenstviveltrusy@seznam.cz
 - nebo lze sjednat na telefonu  

315 781 042 (Věra Krčmová)

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Do Veltrus pravidelně dojíždí pečovatelka 
pro seniory či zdravotně postižené. Služba 
je podpořena z rozpočtu města. Více infor-
mací na webu města: veltrusy.cz/socialni-
-sluzby-0. Kontakt pro sjednání služby: 

 ʂ telefon: 731 917 804, 315 704 267

ZDRAVOTNÍ PÉČE  
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Odborná zdravotní péče v domácím 
prostředí (rehabilitace, aplikace injekcí, 
odběry, ošetření, převazy a další zdravotní 
výkony), péče o dlouhodobě nemocné...

 ʂ telefon: 724 810 714

SBĚRNÉ MÍSTO

Od dubna platí jarní provoz:
 ʂ úterý a čtvrtek: 15–18 hod
 ʂ sobota: 8–12 hod

SVOZ BIOPOPELNIC

Svoz biopopelnic od domu probíhá 
každé sudé pondělí.

BIOKONTEJNERY NA ŽÁDOST

Město nabízí občanům možnost přistavení 
biokontejneru na středeční odpoledne 
(žádejte nejpozději do úterý do 14 h). Pod-
mínkou je dodržování pravidel pro sběr 
bioodpadu (jen tráva a listí).

 ʂ telefon: 728 233 228

INFORMACE Z ÚŘADU
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OTEVÍRACÍ DOBA HŘBITOVA

Veltruský hřbitov je otevřen
 ʂ duben–říjen od 8 do 20 h

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
 ʂ začátek vždy v 18:30
 ʂ termíny na webu/fb
 ʂ hasičský dům,  

Seifertova 488, Veltrusy
 ʂ online přenos zasedání

INFORMACE Z MĚSTA
 ʂ WEB

 - veltrusy.cz
 - registrace k odebírání newsletteru: 

veltrusy.cz/sluzby/online-sluzby/ 
registrace-k-odberu-novinek

 ʂ MUNIPOLIS
 - registrace k odebírání novinek  

(informačním kanálem, který si sami 
zvolíte): veltrusy.munipolis.cz

 - možnost stažení mobilní aplikace
 ʂ FACEBOOK

 - @MěstoVeltrusy
 - @Kultura Veltrusy

KALENDÁŘ  MĚSTA
 ʂ Přehledný kalendář všech veltruských 

akcí a služeb (jedná se o veřejný google 
kalendář, který si občané mohou přidat 
do svých kalendářových aplikací):

 - veltrusy.cz/kalendar-mesta
 ʂ Kalendář svozu jednotlivých druhů 

odpadu:
 - veltrusy.cz/trideny-odpad

TESTOVÁNÍ NA COVID 
V KRALUPECH

 ʂ covid-kralupy.cz
 ʂ parkoviště u zimního stadionu 

v Kralupech n. Vlt.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

 ʂ +420 974 801 802 – Вам потрібна 
інформація чи допомога? – infolinka 
Ministerstva vnitra

 ʂ +420 226 288 400 – asistenční infolinka 
Středočeského kraje – provozní doba 
od 30. dubna: 

 - po – pá 8 až 17 hod
 - so a ne 8 až 15 hod 

i

MĚSTSKÝ ÚŘAD – kontakty a důležité informace
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Milí sousedé  
a čtenáři Veltruských listů,
snad každý den slýchám od svých dětí otázku 
„Jak ses měl dneska v práci?“ nebo od svých 
známých „Co je nového ve Veltrusích?“. Jsou 
to prosté, ale skrytě zapeklité otázky, na které 
není snadné stručně odpovědět. Stále se něco 
děje, staví a vyřizuje. 

Na stránkách tohoto čísla našich Listů se 
můžete dočíst o aktuálních posunech dvou 
nejvýznamnějších investic posledních let 
– nového lékařského domu (Palackého 117) 
a komunitního centra (v Chotkově 65). Často 
také dostávám otázku „Kdy už to bude hotové 
a otevřené?“ Tak ve stručnosti: jak se dočtete 
na této stránce vpravo, přízemí lékařského 
domu bylo zkolaudováno, v současnosti si 
obě lékařky vyřizují změnu adresy provozov-
ny a postupně se již začínají stěhovat – ordi-
novat začnou během června, vše se dozvíte 
včas od města i od lékařek. 

Zároveň též pokračují přípravy prostor 
pro zubařské ordinace v patře budovy. 
V závislosti na administrativním procesu 
i na tom, jak se bude dařit vybavit zubařské 
ordinace vybranému zájemci, můžeme před-
pokládat zahájení provozu nového stomato-
loga během letošního podzimu. 

Dále je v přízemí nového lékařského domu 
k pronajmutí hezká provozovna s potřeb-
ným zázemím – mělo by se jednat o nějakou 
(doplňkovou) zdravotní službu. Více infor-
mací najdete v inzerátu na str. 11.

Na místě původního Domu služeb 
(v Chotkově č. p. 65) probíhá čilý stavební ruch 
– pokračuje zde kompletní přestavba tohoto 
domu na nové komunitní centrum s knihov-
nou, které by mělo být hotové během letních 
měsíců. Předpokládanou podobu nového 
KC včetně jeho okolí (venkovních úprav) si 
můžete prohlédnout na str. 5. Jsem rád, že již 
teď se hlásí první zájemci z řad místních spol-
ků, kteří by nové prostory chtěli v budoucnu 
využívat.

Během příštích týdnů a měsíců též dojde 
ke kvalitativnímu posunu v lokalitě parku 
u hřbitova – jednak bude započata další, 
rozsáhlejší etapa oprav staré hřbitovní zdi, 
jednak bude v parku instalován mobiliář 
a věřím, že bude vybrán dodavatel herních 
prvků do jižní části tohoto prostoru, který 
byl vybrán hlasováním veřejnosti v projektu 
„Orlen Unipetrol lidem“.

Vážení spoluobčané, závěrem mi dovol-
te již tradičně poděkovat všem, kteří se 
i v dnešní nelehké době snaží o to, aby byly 
Veltrusy příjemným a živým místem pro 
život – ať už jde o dobrovolnou pomoc při 
organizaci nějaké sportovní či společenské 
akce, o vaši účast na úklidové brigádě či „jen“ 
o to, že se staráte o okolí svého bydliště, aby 
to u vás (i tím pádem I U NÁS, ve Veltrusích) 
hezky vypadalo. 

Milí sousedé, přeji vám klidné, slunečné 
léto, dětem (i učitelům) krásné prázdniny 
a všem alespoň nějaké důvody k úsměvům.

Filip Volák, starosta@veltrusy.cz

SLOVO STAROSTY

Podařilo se...
... zkolaudovat přízemí nového lékařského 
domu včetně parkovacích míst na dvoře
Lékařky mají podepsané nové nájemní smlouvy a během června by se měly přestěhovat 
do nových ordinací. O jejich otevření budete včas informováni.

Čekárna pro pacienty

Dvůr lékařského domu s parkovacími místy pro lékařky a jednoho invalidu

Přípravna praktického lékaře

... zkolaudovat 
a otevřít komunika-
ci a parkoviště kolem 
hřbitova
Jednosměrná komunikace kolem hřbito-
va prošla úspěšně kolaudačním řízením 
a od 11. května 2022 je v provozu.

... oživit veřejný pro-
stor dřevěnými so-
chami a mobiliářem
Během květnového Řezbářského sympó-
zia vzniklo pod rukama devíti šikovných 
řezbářů několik dřevěných výtvorů, které 
zdobí (nebo teprve ozdobí) veltruské veřejné 
prostranství. Více se dozvíte na str. 16-17.

... odvodnění části ulice Nové  
a rekonstrukce vsaku v ulicii Jahodové
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Pracuje se na...
... rekonstrukci komunitního centra
V komunitním centru se montuje vzdu-
chotechnika, bylo vybouráno schodiště 
do podkroví, které se bude nově betonovat. 
Pokračuje repase vnitřních oken, montují 
se sádrokartony v přízemí, kde vznikne 
technická místnost a toalety. V patře 
bylo dokončeno broušení sádrokartonů 
v prostoru budoucí knihovny, zvenku se 
nahazuje omítka. 

 Vzduchotechnika v přízemí

... dokončení  
podkrovní části  
lékařského domu
V patře nového lékařského domu zbývá 
k dokončení položit podlahové krytiny 
(lino), namontovat osvětlení ordinací a vy-
bavit zázemí stomatologa. Výtah do patra 
už je nainstalovaný a plně funkční.

| bb

Budoucí ordinace zubařky

Výtah do patra

Tento projekt je spolufinancován  
Ministerstvem pro místní rozvoj  
a Evropskou unií – Evropským fondem  
pro regionální rozvoj v rámci  
Integrovaného regionálního  
operačního programu. 

Zateplení a příprava na sádrokartony

Tento projekt je spolufinancován Evrop-
skou unií – Fondem soudržnosti v rámci  
Operačního programu Životní prostředí.

Akce bude podpořena ze Středočeského fondu  
podpory kultury a obnovy památek.

Hotové sádrokartonové stropy a prosklená stěna v budoucí knihovně

... přípravách  
7. ročníku  
Happeningu  
na starém mostě

10. ZÁŘÍ 2022

PŘIJĎTE ZNOVU SPOJIT BŘEHY  
VELTRUS A NELAHOZEVSI

NA STARÉM MOSTĚ
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Venkovní úpravy kolem komunitní-
ho centra dostaly jasné obrysy
ATELIÉR ING. ARCH. PATRIKA HOFFMANA VYPRACOVAL PROJEKT VENKOVNÍCH ÚPRAV 
U BUDOUCÍHO KOMUNITNÍHO CENTRA, KTERÉ BEZPROSTŘEDNĚ NAVÁŽOU NA REKON-
STRUKCI DOMU.

Cílem projektu je vytvořit 
reprezentativní otevřený pro-
stor napojený na okolí a po-
skytnout zázemí komunitní-
mu centru včetně prostoru pro 
venkovní odpočinkový pobyt 
před vchodem a na zadní tera-
se směrem do ul. Chotkova. 

Terasa je zbavena bariéry 
v podobě zídky s plotem do uli-
ce Chotkovy a Fr. Šafaříka. 
Nová zídka je dominantním 
prvkem, který má za úkol 
vyrovnat výškově terén, 
zároveň poslouží jako po-
sezení s lavičkou a ohraničí 
zelenou plochu kolem vzrostlé 
lípy. Aby se minimalizovaly 
zásahy do prostoru kořenů 
a tím i riziko narušení stability 
stromu, byl původní rozsah 
zídky podstatně zmenšen a na-
hrazen ocelovým obrubníkem 
a svažením terénu. Venkovní 
plocha terasy přímo rozšiřuje 
samotné komunitní prostory 
směrem ven. 

Do ulice Palackého pak 
pokračuje reprezentativní 
zpevněná plocha, jejíž součástí 
je šest parkovacích míst včetně 
jednoho stání pro invalidy. Veš-
keré plochy jsou bezbariérové. 
V prostoru jsou také stojany 
na kola.

Chodníčky jsou realizovány 
ze žulových kostek a ohraniče-
ny žulovými obrubníky. Vznik-
ne zcela nový chodník podél 
komunitního centra v ulici 
Fr. Šafaříka. Chodník mezi ul. 
Palackého a Chotkovou osvětlí 
dvě nové lampy. 

Dešťová voda je svedena 
částečně do zatravňovací dlaž-
by a částečně do štěrbinových 
žlabů, které jsou napojeny 
na dešťové svody do podzemní 
zhruba 80kubíkové nádrže 
(pozůstatek po historické 
prádelně). Ta bude využívána 
na zálivku.

| bb | zdroj: Dokumentace 
venkovních úprav KC 

 – Technická zpráva
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Střípky ze zasedání zastupitelstva
NÁSLEDUJÍCÍ ODSTAVCE OBSAHUJÍ VYBRANÁ USNESENÍ A TÉMATA ZE ZASEDÁ-
NÍ, KTERÁ SE USKUTEČNILA 30. 3. 2022 A 4. 5. 2022. KOMPLETNÍ ZÁPISY A PŘE-
HLEDY USNESENÍ NAJDETE NA WEBU MĚSTA veltrusy.cz/zapisy-ze-zasedani-0.

3. 3. 2022 (37)
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MŠ A ZŠ

Zastupitelé schválili účetní závěrku 
MŠ Veltrusy s výsledkem hospodaření 
-25.474,77 Kč s tím, že rozdíl bude vyrovnán 
příspěvkem od zřizovatele na provoz MŠ 
v roce 2022. Schválena byla i účetní závěrka 
ZŠ Veltrusy s výsledkem hospodaření 
+764.538,23 Kč z hlavní činnosti (bude pře-
vedeno do rezervního fondu) a +20.719 Kč 
z vedlejší činnosti (bude převedeno do fon-
du odměn). 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA

Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku 
města Veltrusy za rok 2021 s výsledkem 
hospodaření + 13.099.830,51 Kč. Zisk bude 
použit jako finanční rezerva pro další roky. 
Zároveň bylo bez výhrad schváleno celo-
roční hospodaření města a závěrečný účet 
města za rok 2021.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1

Bylo schváleno první rozpočtové opatření 
především v souvislosti s humanitární 
pomocí Ukrajině.

SPOLEČNÝ ŠKOLSKÝ OBVOD ZŠ 
A MŠ
Zastupitelé souhlasili s vytvořením společ-
ného školského obvodu jen pro 2. stupeň 
ZŠ pro celou obec Vojkovice a část obce 
Nelahozeves (Podhořany, ulice Nádražní, 
Příčná, Vltavská, Zahradní, Nová, Zaga-
rolská od křižovatky se silnicí II/608 až 
k autobusové zastávce ‚Nelahozeves – Tu-
kové závody‘). Zároveň zamítli žádost obce 
Postřižín o vytvoření společného školského 
obvodu z důvodu naplněnosti veltruské 
ZŠ. Zamítnut byl kvůli naplněnosti i návrh 
obce Spomyšl na vytvoření společného 
školského obvodu MŠ. 

PŘÍSPĚVEK PRO TENISOVOU 
AKADEMII
Zastupitelé schválili finanční příspěvek 
ve výši 5.000 Kč na akci Sportovní den 
mládeže s TAJV ve Veltrusích.

PŘÍSPĚVEK PRO KRALUPSKOU 
CHARITU
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek 
ve výši 50.000 Kč kralupské Charitě, který 
bude použit na provozní výdaje spojené 
se zajištěním koordinace s ukrajinský-
mi uprchlíky v rámci ORP Kralupy nad 
Vltavou.

DAR OD SPOLEČNOSTI ORLEN

Zastupitelé schválili přijetí finančního 
daru ve výši 1.000.000 Kč od společnosti 
ORLEN Unipetrol RPA, s. r. o. na vítězný 
projekt v rámci kampaně „ORLEN Unipet-
rol lidem“. Více na straně 8.

PRONÁJEM PROSTOR V LÉKAŘ-
SKÉM DOMĚ
Zastupitelé schválili záměr pronajmout 
nebytové prostory v přízemí lékařského 
domu v Palackého ulici 117, a to za účelem 
provozování lékařských služeb. 

4. 5. 2022 (38)
GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA

Zastupitelé města schválili rozdělení 
dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci 
Grantového programu pro rok 2022. Více 
najdete na straně 7.

POČET ČLENŮ  
ZASTUPITELSTVA
I pro příští volební období schválili zastupi-
telé stávající počet 11 členů zastupitelstva.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2

Bylo schváleno rozpočtové opatření číslo 2, 
kterým došlo k přesunu mezi investičními 
položkami rozpočtu.

NÁJEMNÍ SMLOUVY  
V LÉKAŘSKÉM DOMĚ
Zastupitelé odsouhlasili pronajmout 
prostory v nově zrekonstruovaném lékař-
ském domě MUDr. Marii Hájkové za cenu 
8.442 Kč měsíčně a MUDr. Ingeborg Voká-
lové za cenu 9.273 Kč měsíčně.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PRO 
ZDRAVOTNÍHO KLAUNA
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí 
finančního daru ve výši 5.000 Kč organizaci 
Zdravotní klaun, o. p. s.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK  
NA NÁKUP HANDBIKU
Zastupitelé souhlasili s poskytnutím 
finančního daru ve výši 20.000 Kč panu 
Kolskému na nákup nového handbiku.

PŘIJETÍ DOTACÍ  
ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ze 
Středočeského Fondu kultury a obnovy pa-
mátek na akci Happening na mostě ve výši 
93.100 Kč a dotace na vybavení knihovny 
výpočetní technikou ze stejného fondu 
ve výši 65.000 Kč. 

KOMUNITNÍ CENTRUM

Zastupitelé souhlasili s uzavřením Dodat-
ku č. 4 ke Smlouvě o dílo se společností 
KAZIKO a. s. a s navýšením ceny zakázky 
na 22.131.390,54 Kč vč. DPH. Zároveň od-
souhlasili zadání zakázky na realizaci ven-
kovních úprav (přístupové cesty, veřejné 
osvětlení, parkovací místa) v rozsahu do 2,3 
mil. Kč bez DPH také firmě KAZIKO, a. s. 

REKONSTRUKCE STŘECHY 
ÚŘADU
Zastupitelé souhlasili se zadáním zakázky 
„Rekonstrukce střechy Městského úřadu 
Veltrusy“ firmě Marek Valach, stavební 
klempířství za cenu 626.159 Kč vč. DPH.

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI

Zastupitelstvo souhlasilo se zadáním za-
kázky „Oprava hřbitovní zdi“ firmě KAZIKO, 
a. s., za cenu 1.539.472,81 Kč vč. DPH.

| sd
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V grantovém programu rozdělí 
město letos 327,5 tisíc korun 
Grantová komise zasedala 
letos 21. 4. 2021 ve složení: 
Barbora Šťastná, Lukáš Kohout 
a Bohumil Běhounek. Granty 
do výše 50 tis. Kč schvaluje sta-
rosta na základě doporučení 
grantové komise, vyšší částky 
schvaluje zastupitelstvo.

Město letos přijalo 18 
žádostí: 13 žádostí na pořádá-
ní akcí a 5 žádostí na činnost 
spolků.

Na první oblast, která se 
týká podpory pořádání kultur-
ních, společenských a spor-
tovních akcí, bylo vyčleněno 

celkem 100 tis. Kč a neúspěš-
ným žadatelem byl letos pouze 
Klub seniorů, který nedodržel 
pravidla grantového progra-
mu. I tak mu zůstává možnost 
žádat o individuální dotaci 
na konkrétní akce. Schváleny 
byly dotace v celkové výši 
39.500 Kč. 

Na celoroční činnost bylo 
vyčleněno 300 tis. Kč, bylo 
vyhověno všem žádostem 
v celkové výši 288.000 Kč.

| bb

ŽÁDOSTI NA AKCE:

 ʂ ASPV Veltrusy – 6.000 Kč 
na Běh veltruským parkem

 ʂ ASPV Veltrusy – 6.000 Kč 
na pořízení tábor. triček

 ʂ ASPV Veltrusy –  5.000 Kč 
na Pétanque cup 

 ʂ Klub seniorů –  4.500 Kč 
na setkání ke Dni matek

 ʂ SDH Veltrusy – 6.000 Kč 
na hasičský ples

 ʂ SDH Veltrusy – 6.000 Kč 
na mikulášskou besídku

 ʂ SDH Veltrusy – 6.000 Kč na 
Železného hasiče

ŽÁDOSTI NA ČINNOST:

 ʂ AFK Veltrusy – 75 tis. Kč 
na úhradu energií, pro-
voz, údržbu a opravy areálu

 ʂ ASPV Veltrusy – 28 tis. Kč 
na energie v sokolovně

 ʂ RC Havránek, z. s. – 40 tis. Kč 
na provoz rodinného centra

 ʂ SDH Veltrusy – 75 tis. Kč 
na činnost dětského hasič-
ského oddílu SDH Veltrusy

 ʂ TJ Sokol Veltrusy – 70 tis. Kč 
na provoz, údržbu a opravy 
tělocvičny a hřiště

Ochrana životního prostředí  
je pro systém ASEKOL prioritou
Život bez elektrospotřebi-
čů si v dnešní době lze jen 
těžko představit. Obklopují 
nás a staly se součástí na-
šich každodenních činností. 
Elektrozařízení však obsahují 
množství materiálů, které 
pocházejí z neobnovitel-
ných zdrojů. Jejich těžbou je 
významně zatěžováno životní 
prostředí. Pro zajištění sběru 
a recyklace vysloužilých 
elektrozařízení si naše město 
vybralo ke spolupráci kolek-
tivní systém ASEKOL. Správná 
recyklace výrobků totiž přináší 
životnímu prostředí význam-
nou úlevu. Jakým rozsahem 
Veltrusy přispěly k lepšímu 
životnímu prostředí, se dozví-
dáme z environmentálního 
vyúčtování zpracovaného 
společností ASEKOL. Díky 
zodpovědné recyklaci vznikají 
úspory ve spotřebě elektrické 
energie, primárních surovin, 
vody, okyselování prostředí 
a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentál-
ního vyúčtování vyčísluje pří-
nos našeho města k ochraně 
přírody v roce 2021. Vyplývá 
z něj, že díky množství námi 
odevzdaných elektrozařízení 

jsme uspořili 11,47 MWh elek-
třiny, 1.010 litrů ropy, 159,41 
m3 vody a 3,14 tun primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emi-
se skleníkových plynů CO2 ekv. 
o 37,43 tun, a produkci SO2 ekv. 
(který zapříčiňuje okyselování 
prostředí) o 284,41 kg.

Každý kus vytříděného 
elektra se počítá, což dokazuje 
příklad 100 vytříděných note-
booků, které uspoří 10 MWh 
elektřiny. Takové množství od-
povídá 3leté spotřebě elektřiny 
rodiny žijící ve standardním 
bytu. Za 100 kg vytříděných 
elektrospotřebičů se ušetří 
takové množství ropy, které 
by stačilo na výrobu benzínu 
pro cestu z Prahy do Paříže. 
Děkujeme všem, kteří pečlivě 
třídí odpad a přispívají tak 
k ochraně životního prostře-
dí.

Environmentální vyúčto-
vání je vypočítáváno po-
mocí studie životního cyklu 
výrobku (tzv. LCA – Life Cycle 
Assessment), která vypovídá 
o dopadech výroby a recyklace 
jednotlivých elektrozařízení 
na životní prostředí. 

| Zdroj: Environmentální 
vyúčtování společnosti Asekol
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Veltrusy vybudují s podporou  
ORLEN Unipetrol hřiště za hřbitovem
VE ČTVRTEK 28. DUBNA 2022 BYLY ZVEŘEJNĚNY VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO 
PROJEKT, KTERÝ BUDE PODPOŘEN MILIONEM KORUN OD SPOLEČNOSTI ORLEN 
UNIPETROL. VE VELTRUSÍCH SE BUDE STAVĚT NOVÉ HŘIŠTĚ ZA HŘBITOVEM.

Ve Veltrusích shromáždila 
anketa kampaně ORLEN Uni-
petrol lidem celkem 522 hlasů:

 ʂ 333 hlasů (tedy téměř 64 % 
z celkového počtu) získalo 
vybudování dětského 
a cvičebního hřiště v parku 
za hřbitovem

 ʂ 127 hlasů bylo pro vnější 
úpravy kolem nového 
komunitního centra

 ʂ 62 hlasů obdržel projekt 
revitalizace veřejného 
prostoru v Družstevní ulici 
včetně cvičebních prvků.

Předpokládá se, že realiza-
ce projektu včetně všech 
potřebných příprav (vyjádření 
dotčených orgánů, výběr 

dodavatelské firmy) si vyžádá 
zhruba půl roku.  Vzhledem 
k tomu, že ještě není hotová 
projektová dokumentace, není 
k dispozici ani přesný rozpočet 
ani termín dokončení. Snahou 
bude zrealizovat vítězný pro-
jekt do konce roku 2022. Město 
počítá se spoluúčastí a investicí 
do mobiliáře a oplocení, pří-
padně i s doplněním menších 
herních prvků.

Paralelní projekt Unipetrol 
lidem probíhá také v Kralu-
pech nad Vltavou, kde si obča-
né nejčastěji přáli vybudování 
venkovní posilovny a rozšíření 
dětského hřiště v městské 
části Mikovice. Skupina ORLEN 
Unipetrol daruje na realizaci 

obou projektů každému z měst 
částku ve výši jednoho milionu 
korun. Projekt ORLEN Unipe-
trol lidem patří mezi úspěšné 
aktivity, jimiž se skupina snaží 

udržovat úzké vztahy s lokál-
ními komunitami založené 
na oboustranné důvěře. 

| bb

Krajské střípky
Tentokrát budou střípky více 
lokální, protože některá roz-
hodnutí krajské samosprávy se 
dotýkají Kralupska, a dokonce 
i přímo Veltrus. Začnu ale 
na západ od nás.

Zasedání krajského zastu-
pitelstva v pondělí 30. května 
navštívila ministryně životního 
prostředí Anna Hubáčková 
(KDU-ČSL). Důvodem její 
návštěvy bylo informovat 
zastupitele o průběhu procesu 
vyhlášení národního parku 
v části současné chráněné 
krajinné oblasti Křivoklátsko 
a zodpovědět jejich případné 
dotazy. Tento záměr, který 
měly ve svých volebních pro-
gramech snad všechny strany 
sedící v parlamentu, vyvolává 
u místních obyvatel stále 
velké obavy, které bohužel 
nedokázala rozptýlit ani snaha 
středočeské radní pro životní 
prostředí a zemědělství Jany 
Skopalíkové (Piráti). Ta objela 

s předstihem všechny dotčené 
obce, aby jim předala dostup-
né informace, posbírala jejich 
připomínky a námitky a ty 
následně předala ministerstvu. 
Bohužel v době počínající kam-
paně do komunálních voleb se 
racionální argumenty ztrácejí 
ve vypjatých emocích.

Dobrou zprávou pro Veltru-
sy je, že Rada Středočeského 
kraje na svém jednání 26. 
5. vyjádřila svůj nesouhlas 
s dokumentací k záměru 
„Úpravy povrchu terénu 
v pískovně Zlosyň“. Ve svém 
usnesení požaduje prodloužit 
dobu biologické rekultivace 
povrchu pískovny minimálně 
na 7 let oproti navrhovaným 
3 až 5 letům. Místo osázení 
běžnou trávou požaduje 
použít hluboko kořenící, suchu 
odolné jeteloviny. Tento porost 
by měl být 4x až 5x ročně 
sekán a ponechán ladem, aby 
se po oněch 7 letech mohlo 

pole vrátit do půdního fondu 
v původní kvalitě. Otázky ale 
vyvolává zavážení pískovny 
inertním materiálem a do-
prava s tím spojená. Majitel 
ve své dokumentaci sice uvádí, 
že 90 % dopravy zavážení 
pískovny obstarají vozy, které si 
pojedou pro vytěžený materi-
ál. Nikde ovšem neuvádí, jak 
toho chce docílit. Sám žádnou 
autodopravu neprovozuje, 
ani nedoložil, že by to měl 
s nějakým dopravcem smluvně 
ošetřeno. Problém bude také 
tento závazek kontrolovat.

 Velkou vlnu kritiky zejmé-
na přímo v Kralupech zvedlo 
podzimní rozhodnutí Středo-
českého kraje zrušit místní 
střední odbornou školu 
a učiliště, respektive přesu-
nout výuku do škol v Nerato-
vicích a částečně na Mělníku. 
K tomu mělo dojít již od nad-
cházejícího školního roku. 
Přes ubezpečování ze strany 

zřizovatele, že vše probíhá 
podle plánu, poslední týdny 
ukázaly, že tomu tak ve skuteč-
nosti není. To přirozeně znovu 
rozjitřilo emoce zejména u stu-
dentů a jejich rodičů. Mnozí 
z nich změnili školu třeba 
i před závěrečným ročníkem, 
pedagogové si našli nová 
místa, nově přijímaní studenti 
již počítali s tím, že do prvního 
ročníku nastoupí v Neratovi-
cích. Radní pro školství Milan 
Vácha (STAN) nyní hledá cestu, 
jak celou situaci vyřešit. Času 
je ale málo a situace je více než 
komplikovaná. Prosté odložení 
tohoto kroku o jeden rok se 
v tuto chvíli zdá jako nereál-
né. Jaké a jestli vůbec nějaké 
důsledky politické bude mít 
tato zpackaná akce, na to si 
budeme muset ještě počkat.

| lk
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Máte nepotřebný nábytek 
či vybavení domácnosti?

Uklízeli jsme Veltrusy
První dubnovou sobotu se 
město Veltrusy opět připojilo 
k celorepublikové úklidové 
akci. Děkujeme všem dob-
rovolníkům, kteří se i přes 
chladné počasí dokázali 
zapojit a vyrazili nezištně 

uklízet naše město a jeho 
blízké okolí. Poděkování 
patří též dětem a učitelům 
veltruské základní školy, kteří 
se této tradiční akce zúčastnili 
v předchozím týdnu.

| text a foto: bb

V září se uskuteční komu-
nální a senátní volby
Volby do zastupitelstev obcí 
a třetiny Senátu Parlamentu 
ČR jsou vyhlášeny letos  na dny 
23. a 24. září 2022. Případné 
druhé kolo pro volby do Senátu 
se uskuteční ve dnech 30. září 
a 1. října 2022.

Veltruské listy poskytly před 
čtyřmi lety prostor pro před-
stavení všech kandidátek usilu-
jících o pozice v zastupitelstvu, 
letos ovšem termín připadá 
na dny po uzávěrce zpravodaje. 
Jednotlivé kandidátky se proto 
budou muset letos s propagací 
spolehnout na vlastní zdroje.

Do zastupitelstva obce 
může kandidovat občan ČR 
i států EU, který dosáhl nej-
později v den voleb 18 let a má 

v dané obci trvalé bydliště. 
Může kandidovat za určitou 
politickou stranu nebo jako 
nezávislý. V druhém případě je 
ovšem potřeba doložit petici 
podepsanou voliči, kteří svým 
podpisem kandidaturu nezá-
vislého podpoří.

Voliči pak na volebních 
lístcích křížkují buď celou 
stranu, jednotlivé kandidáty 
napříč stranami nebo kom-
binovaně. Vždy mohou udělit 
maximálně tolik hlasů, kolik je 
členů zastupitelstva. V případě 
kombinace křížků pro stranu 
a pro jednotlivce se od hlasů 
pro stranu odečítají hlasy 
jednotlivců.

| bb

Auto pro Esterku
MÁTE CHUŤ PODPOŘIT VELTRUSKÉ  
SOUSEDY V NELEHKÉ SITUACI? PŘISPĚJTE 
JAKOUKOLI ČÁSTKOU NA DONIO.CZ.

Esterka je 9letá holčička z Vel-
trus, která se narodila se vzác-
nou genetickou vadou zvanou 
Charge syndrom. Kvůli tomu 
má spoustu vrozených vývojo-
vých vad, mentální postižení, 
dodnes nemluví běžnou řečí 
a má problém s rovnováhou. 
Potřebuje stále péči druhé 
osoby a speciální školu, kterou 
má ale vcelku daleko. Rodiče 
ji denně vozí cca 80 km, aby 
měla co nejlepší péči.

Esterka je tedy závislá 
na dopravě osobním autem, 
které ale právě dosluhuje 

a na nové (nebo i zánovní) 
nemá rodina dostatek peněz. 
Do auta je potřeba poskládat 
i speciální kočár pro Esterku 
a klec pro psího mazlíčka.

Máte-li možnost rodině 
Esterky přispět na pořízení 
auta, můžete tak udělat skrze 
dobročinnou sbírku na plat-
formě donio.cz (donio.cz/
nove-auto-pro-esterku), kde je 
zveřejněn její příběh. 

| bb | zdroj donio.
cz 

| foto: rodinný archiv
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Veltrusy uctily památku padlých
8. KVĚTNA SI PŘIPOMÍNÁME JEDNU Z HLAVNÍCH HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ 
NAŠICH DĚJIN, DEN VÍTĚZSTVÍ, TEDY KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY. STAROSTA 
FILIP VOLÁK, MÍSTNÍ PAMĚTNÍCI A ČLENOVÉ KULTURNÍHO VÝBORU SE V TENTO 
DEN SEŠLI U PAMÁTNÍKU NA NÁMĚSTÍ, ABY UCTILI PAMÁTKU OBĚTÍ VÁLEK. 

V současné době, kdy je nám tak blízká 
Ukrajina těžce zkoušená v boji za svobo-
du a demokracii, se tento pietní akt jeví 
opět o něco aktuálnějším a potřebnějším 
a hodnota slova mír se nebývale zvyšuje. 
Je naší povinností si připomínat osudy lidí, 
kteří padli, aby následující generace mohly 
svobodně žít. Starosta zdůraznil, že v po-
hledu na Rusy ve čtyřicátém pátém a dnes 
je propastný rozdíl. 

Karel Morávek, jeden z pamětníků, 
kterému bylo na konci války 9 let, zavzpo-
mínal nejprve na bratry Svobodovy. Jejich 
matka bydlela tehdy s Morávkovými na ná-
městí v domě, který dnes již neexistuje  
(v současné době na jeho místě stojí tra-
fika). Jeden z bratrů byl nasazen na práci 
v Německu a právě se vrátil domů. „Šel 
za svým bratrem i přes matčiny obavy. 
Myslel si, že se mu nemůže nic stát,” vylíčil 
pamětník situaci, která se stala 6. května. 
Paní Svobodová zanedlouho viděla oba 
syny, jak je Němci vedou pod puškami 
ven z města. „Ženské ji musely držet 
a utěšovat,” dodal Morávek. Oba bratři byli 
zastřeleni v místech, kde se dnes nachází 
benzinová pumpa. Na památku tam byl 
postaven malý pomník.

Další obětí posledních válečných dnů 
byl Karel Hnyk, kterého zastřelili nacisté 
v blízkosti starého mostu, kde se podílel 
na stavbě barikády. Němci se ještě nevzdá-
vali a stříleli po všech, kdo se jim stavěl 
na odpor. Nejen v Praze, ale jak je vidět, 
i v malých městech dostával protiněmecký 
odboj na poslední chvíli značně krvavý roz-
měr. „Karlu Hnykovi se podařilo nakrátko 
ukrýt do kanálové propusti, ale nacisté ho 
našli a na místě zastřelili,” vyprávěl Karel 
Morávek. Jan Novotný (tomu bylo na konci 

války 12 let) 
doplnil, že 
část povstal-
ců pomohly 
ukrýt 
a zamasko-
vat jeptišky 
v klášteře. 
Jeptišky 
mluvily 
údajně dob-
ře německy 
a působily 
důvěryhod-
ně, proto se 
jim podařilo 
zájem nacis-
tů odvrátit. 

Václav 
Panocha byl další obětí těchto posledních 
povstaleckých dní. „Narodil se 6. prosince 
1913 v Kralupech nad Vltavou v rodině 
klempíře, ve Veltrusích se vyučil cukrářem 
a stal se vedoucím oldskautů,” dozvídáme 
se z wikipedie. Během války se oženil a měl 
malou dcerku. „V květnu 1945 (bylo mu 31 
let) se připojil ke všeobecnému povstání, 
během kterého se dne 5. května účastnil 
zajišťování zbraní ve veltruském zámku. 
Německá posádka zámku si vysílačkou po-
volala pomoc a během vzniklé přestřelky 
Václav Panocha padl v blízké aleji.” Václav 
Panocha je pohřbený na veltruském hřbi-
tově a v blízkosti zámku má malý pomník. 
Ve Veltrusích je po něm pojmenována 
jedna z ulic (spojnice mezi ul. Palackého 
a ul. Boženy Němcové). Posmrtně mu byl 
také udělen Československý válečný kříž 
1939 (československé vojenské vyznamenání, 
které bylo udělováno za účast v boji, který byl 

zahájen v roce 1939, a za prokázání vynikají-
cího činu v nebezpečí života nebo za obětování 
života, pozn. red.).

Oba pamětníci vzpomínali také na at-
mosféru, která od 5. května v obci panova-
la. „Rozhlas začal vysílat už jen česky, takže 
všichni věděli, že se něco děje,” uvedl Jan 
Novotný. „Bylo to volání o pomoc, výzva 
k povstání,” doplnil Morávek. U konzumu, 
který býval tam, kde je dnes obchod u Pur-
nochů, byla vývěska Dělnické tělovýchovné 
jednoty (tzv. DTJ), na které visela fotka 
Masaryka. „Kdo to nezažil, si těžko dovede 
představit tu euforii z osvobození, kterou 
tady lidi tehdy zažívali,” vzpomínali oba 
pamětníci. „Radovali jsme se z příchodu 
Rusů, ale kdyby tehdy přišli Američani, 
bylo by to to samé…”

| text a foto: bb
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           Město Veltrusy

PRONAJME  
NEBYTOVÉ PROSTORY (36 m2)  
v novém lékařském domě  
k provozování zdravotnických služeb  
(např. fyzioterapie, rehabilitace, masáže apod.)

kontakt: 724 181 109, starosta@veltrusy.cz

           Město Veltrusy

HLEDÁ UKLÍZEČKU 
NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK  

vhodné jako brigáda 
nástup od 1. 7. 2022

kontakt: 724 181 109, starosta@veltrusy.cz

INZERCE

Parkovné u hřbitova  
je možné platit kartou
NA PARKOVIŠTI U HŘBITOVA JSOU V PROVO-
ZU DVA NOVÉ PARKOMATY, VE KTERÝCH JE 
MOŽNÉ PLATIT KROMĚ MINCÍ A SMS TAKÉ 
PLATEBNÍ KARTOU ČI MOBILEM. PARKOMAT 
PŘIJÍMÁ KORUNY I EURA.

I nadále platí, že parkovné 
pro návštěvníky hřbitova 
na max. 1 hodinu je zdarma. 
I přesto je potřeba si vyzved-
nout parkovací lístek (dvojitým 
zmáčknutím zeleného tlačítka 
OK) a umístit ho za přední sklo 
vozidla.

OSOBNÍ AUTOMOBIL  
A MOTORKA:
Letní sezóna (duben-září)

 ʂ pracovní dny 50 Kč na den
 ʂ víkendy a svátky 70 Kč 

na den
 ʂ celý víkend 110 Kč

Zimní sezóna (říjen-březen)
 ʂ pracovní dny 30 Kč
 ʂ víkendy a svátky 50 Kč
 ʂ celý víkend 90 Kč

KARAVANY  
A AUTOBUSY:
Letní sezóna (duben-září)

 ʂ 200 Kč na den
Zimní sezóna (říjen-březen)

 ʂ 150 Kč na den 

Během letošního léta bude 
zprovozněn také parkomat 
u městského úřadu, parkovné 
se ale bude platit jen o víken-
dech a státních svátcích. | bb

Sbor Tutti cantate zpíval 
pro UNICEF
Pěvecký sbor Tutti cantate 
vystoupil ve středu 23. března 
2022 v evangelickém kostele 
v Libčicích nad Vltavou na jed-
nom z benefičních koncertů 
pro UNICEF, z jehož výtěžku 
byly podpořeny děti ve válce. 
Vystoupilo zde celkem pět sbo-
rů a ukrajinská hymna, kterou 

zazpívaly na závěr všechny 
společně, měla patřičnou sílu.

Sbor chystá další vystoupe-
ní v rámci muzejní noci v kra- 
lupském muzeu 2. června 
a poté na terase kavárny Kafé 
z ruky ve čtvrtek 9. června 
od 18 hodin. Přijďte se podívat! 

| bb

jednotka sboru  
dobrovolných hasičů veltrusy  

hledá  
nové kolegy/ně

požadujeme:
věk minimálně 18 let

bydliště nejlépe ve veltrusích
čistý trestní rejstřík

fyzickou zdatnost
dobrý zdravotní stav

řidičský průkaz B a C výhodou

kontakt:
Stanislav Sopčák
velitel jednotky
tel. 721 106 278
jsdhveltrusy@seznam.cz
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Pálení čarodějnic  
pod taktovkou hasičů
Vážení spoluobčané, v letoš-
ním roce jsme po dvouleté 
odmlce mohli společně s Vámi 
opět oslavit filipojakubskou 
noc spojenou s tradičním 
pálením čarodějnic.

Zábavné odpoledne a večer 
se mohl uskutečnit jen díky be-
nevolenci a zapůjčení pozem-
ků od jejich majitelů, manželů 
Havlínových, pana Šťastného 
a též z velké časti pozemků 
města Veltrusy. Celou akci 
jsme tak mohli přesunout více 
vpravo z pohledu od náměstí, 
stejně tak jako využít městem 
nově zakoupený pozemek 
za bývalou restaurací na Růž-
ku.

Po delší odmlce, způsobe-
né nařízeními vlády ohledně 
pandemie Covid 19, jsme si 
na přípravách dali opravdu 
záležet a z velkého množství 
vašich kladných hodnocení 
je vidět, že jsme opravdu nic 
nepodcenili.

Je sice pravdou, že hranice 
nedosahovala až takové výšky 

a mohutnosti jako v letech 
minulých, a to především 
z důvodu blízkosti zámeckého 
parku, ale troufám si říci, že 
byla zcela určitě jednou z nej-
vyšších v kralupském okolí.

Odpolední zábavu odstar-
tovali čarodějové a čaroděj-
nice mladších ročníků, a to 
ty školou a školkou povinné 
či ještě mladší. Na čarodějné 
louce je čekalo plnění několika 
nelehkých soutěží a kou-
zelných překážek, za jejichž 
splnění a překonání byli od-
měněni malinovým lektvarem 
a špekovým mlsem, který si 
mohli vlastnoručně opéci 
na ohníčku. Celkem nás svojí 
návštěvou poctilo 196 soutěží-
cích dětí a některé z čaroděj-
ných kostýmů, do kterých byly 
oblečeny, opravdu braly dech 
všem přihlížejícím.

Již během odpoledne 
se pozvolna plnily prostory 
celého areálu a s ubíhajícím 
časem se též stupňovala 
nervozita z hlavního hřebu 

celého večera, kterým bylo 
zapálení hranice. Nervozitu 
přihlížejících zdárně přiživoval 
i moderátor celé akce Petr PzV, 
který výběrem skvělé hudby 
a vybraným komentářem 
stupňoval intenzitu k danému 
vrcholnému zážitku.

Úderem třicáté minuty 
po dvacáté hodině, po zaklína-
cím tanci starého černokněž-
níka, vytryskly žhavé fontány, 
jež probudily v život protiv-
níka všech hasičů největšího, 
OHEŇ. Všem přítomným se až 
zatajil dech z běsnícího živlu 
v plné síle a mnozí v duchu 
projevili svůj respekt všem 
hasičům za odvahu při jejich 
práci. 

Zásluhou členů jednotky 
města Veltrusy pod velením 
Stanislava Sopčáka jste si 
však mohli v klidu vychutnat 
jedinečný zážitek a pozorovat 
upálení zlé čarodějnice až 
do konce. Když máte oheň pod 
kontrolou, je dobrým sluhou, 
v opačném případě pak velmi 

zlým pánem.
Vážení spoluobčané, velmi 

si vážím vaší návštěvy, která 
pro náš sbor velmi mnoho zna-
mená. Věřím, že jste si celý den 
v naší společnosti do sytosti 
užili a že nás přijdete podpořit 
i na další akce, které pro vás 
připravujeme. Vaše podpora 
a účast je totiž největším 
oceněním naší práce, práce pro 
Vás, občany našeho krásného 
města, kterou pro Vás rádi, 
nezištně a ve svém volném 
čase děláme.

Na závěr mi dovolte podě-
kovat i všem členům našeho 
sboru, kteří se na této akci 
podíleli. Jste jedineční a jsem 
hrdý, že mohu být vaším 
starostou.

Děkuji Vám a těším se naše 
společná setkání na dalších 
akcích Sboru dobrovolných 
hasičů Veltrusy. 

| Antonín Pražák, starosta SDH

721 106 278
724 594 627

hasicimestaveltrusy 
@seznam.cz

ČERVEN

18
SRPEN

27
ŘÍJEN

15DISKOTÉKA  
V HASIČSKÉM DOMĚ

soustředění děti: 9.-17. 7.
příměstský tábor: 18.-22. 7. a 25.-29. 7. POHÁDKOVÝ LES ŽELEZNÝ HASIČ
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Z HISTORIE

Historie sboru dobrovolných hasičů 
ve Veltrusích (4. díl)
ČTVRTÉ POKRAČOVÁNÍ HISTORIE SBORU LÍČÍ OBDOBÍ OD SAMETOVÉ REVOLUCE 
DO ROZPADU SBORU V ROCE 2017. 

Tak jako všude, jsou v každém 
spolku léta bohatá i léta chu-
dá, kdy sbor stagnuje a jeho 
aktivita je skoro nulová. Mění 
se složení sboru a vždy trvá ně-
jakou dobu než se vše rozpohy-
buje k lepším výsledkům.

Po změně politického reži-
mu našeho státu se o bezpro-
blémový chod našeho sboru 
začal starat nový výbor. Ten se 
snažil navázat na historii sboru 
a práci svých předchůdců, což 
nebyl úkol v této zmatené 
době vůbec lehký.

Nově zvolený výbor se toho 
chopil velmi úspěšně, a to 
ve složení: starosta Václav Klo-
fát, místostarosta Miloš Sůra, 
pokladník František Štibinger, 
velitel Vladimír Novotný, stroj-
ník Jiří Vopálenský, preventisté  
Vladimír Florián st. a Vladimír 
Horal, referent CO Jiří Tříska 
a členové výboru ing. Oldřich 
Libich, Vladimír Koudelka a Jiří 
Husák.

Zakoupil pro soutěžní 
družstva tílka a pro zásahové 
družstvo oblečení s nápisem 
Hasiči. Bylo také zakoupeno 
několik kvalitních hadic.

Hlavním úkolem výboru 
bylo však zajistit údržbu 
hasičského domu, a proto byl 
z finančních důvodů nucen 
pronajmout spodní klubovnu 
(dnešní šatna jednotky) a zad-
ní část garáže, ze kterých se 
dočasně stala prodejna květin 
a opravna ručních hasicích 
přístrojů.

Dále příležitostně prona-
jímali sál Hasičského domu 
na různé akce, čímž společně 
získávali peníze potřebné 
na provoz. V této době měli 
členové sboru více brigád-
nické práce než té hasičské. 
A to kvůli přestavbě topení 
na plynové, s čímž souvisela 
i stavba nového plechového 
komína vedle budovy ve dvo-
ře. Vzhledem k tomu, že tou 
dobou disponoval sbor starou 
a vysloužilou technikou jako 

většina sborů, museli členové 
neustále provádět údržbu 
v rámci svých možností, pro-
tože na novou techniku nebyly 
peníze.

Za pomoci okresní správy 
a městského úřadu se poda-
řilo opravit rozbité čerpadlo 
na Tatře 138, jejíž oprava 
spolykala částku 23.000 Kč.

Dalším milníkem v historii 
sboru se staly ničivé záplavy 
v létě roku 2002, při kterých 
došlo i ke zboření několika 
domů v ulici Maršála Rybalka. 
Členové sboru obětavě po-
máhali při likvidaci následků 
a škod způsobených povod-
němi a svou pomoc nabízeli 
nepřetržitě 24 hodin denně.

Z hasičské zbrojnice se 
stala základna pro shromaž-
ďování humanitární pomoci 
a prostředků k likvidaci škod. 
V sále hasičského domu vznik-
la noclehárna pro občany 
postižené povodní a dočasně 
bez přístřeší.

V roce 2003 se však někteří 
členové sboru přestali zto-
tožňovat s názory výkonného 
výboru, a proto byl tento výbor 
přehlasován a odvolán. Jen 
díky duchapřítomnosti pana 
Václava Klofáta jako starosty 
sboru došlo k přepsání majet-
ku a budovy hasičského domu 
do majetku města.

Město touto smlouvou 
převzalo veškeré náklady 
a závazky spojené z provozem 
hasičského domu na sebe, 
čímž se předešlo jeho de-
vastaci, chátrání a nedej bože 
prodeji.

To se však nedá říci o fun-
gování sboru. Noví členové 
zvolení do výboru v čele se 
starostou Jiřím Budínem 
dostali sbor tam, kam nepadl 
za posledních 120 let.  Neroz-
vážnými investicemi a špat-
ným hospodařením zmizely 
z účtu veškeré léta střádané 
finance, předané výboru 
jeho předchůdci, jakož i akcie 

Hasičské pojišťovny, kterých 
byl sbor vlastníkem. Zmizely 
i veškeré dokumenty o histo-
rii sboru včetně kroniky.

Ze sboru začali odcházet 
členové, kteří nemohli přihlížet 
tomuto počínání, jež vedlo 
k neodvratitelné zkáze sboru. 
Ve sboru zůstalo pouze 6 členů 
a jen díky tomu nedošlo ze 
strany Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska ke zrušení 
sboru dobrovolných hasičů 
Veltrusy.

Velký zlom a naděje 
na vzkříšení sboru nastal až 
koncem roku 2010 a začát-
kem roku 2011, kdy se parta 
asi 10 nadšenců a zbyteček 
stávajících členů rozhodly 
navrátit sboru dobrovolných 
hasičů Veltrusy jejich zašlou 
slávu a pozvednout čest 
sboru na úroveň svých předků. 
K tomuto činu však velkou 
měrou přispěla 
i skutečnost, že se 
změnou zákona 
o požární ochraně 
obcí město 
nabylo povinnost 
zajistit si požární 
ochranu vý-
hradně ze svých 
prostředků nebo 
spoluprací s jiným 
sborem za úplatu.

Tato skutečnost rozdělila 
sbor na dva samostatné 
subjekty a to na Sbor dobro-
volných hasičů jako podružný 
spolek Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska a na Jednot-
ku města, které je jejím zřizo-
vatelem a je plně v kompetenci 
města.

V roce 2011 se začal sbor 
opět zvedat z popela předcho-
zích let a díky nadšení a elánu 
pár věrných a několika nově 
příchozích se zformoval v řád-
ně fungující sbor. Novodobé 
vzkříšení nebylo vůbec lehké, 
ale i přes počáteční porodní 
bolesti navracel sbor tomuto 
spolku čest a vážnost.

V srpnu roku 2011 se 
sboru za velké podpory města 
a sponzorů podařilo uspořádat 
důstojné oslavy 130. výročí 
sboru, které se konalo v are-
álu letního kina. Celý sbor se 
rozrostl na počet 40 řádných 
členů a to i díky návratu dlou-
holetých členů neoprávněně ze 
sboru vyloučených.

Rok 2013, kdy Veltrusy po-
stihly další povodně, se znovu 
výrazně zapsal do dějin sboru. 
Jen díky vystavěné protipovod-
ňové hrázi neměly tak fatální 
následky jako povodně v roce 
2002.

Při odstraňování následků 
povodní nabídli svou spoluprá-
ci při organizaci prací i bývalí 
profesionální hasiči, a to pře-
devším díky svým kontaktům. 
Pomohli tak k rychlejšímu 
odstranění a likvidaci škod 
po povodni.

Na valné hromadě v lednu 
2014 byl z funkce starosty od-
volán Antonín Pražák a do této 
funkce byl zvolen Jiří Šlechta. 
Následně byl vyměněn celý 
výkonný výbor sboru a byli vy-
loučeni někteří ,,nepohodlní“ 
členové sboru. Sbor až do roku 
2017 sice fungoval, ale zpravi-
dla jen sporadicky, jelikož byl 
pod nadvládou jedné osoby. 
Po zcela nestandardním ukon-
čení funkce starosty sboru se 
skoro celý sbor opět rozpadl.

Bezchybně fungovala pouze 
jednotka města pod vedením 
Martina Floriána.

... pokračování příště 
| foto: archiv sboru
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POZVÁNKY

úterý 2. srpna 2022 18:00
bistro Vedlepily, Veltrusy

Jan Řepka  
                    & Bájsykl Band

Město Veltrusy  
pořádá koncert

Jarní  
       koncert 
čtvrtek 9. 6. 2022 v 18:00

terasa kavárny Kafe z ruky, Veltrusy
Koncert se uskuteční pouze za příznivého počasí.

Vstupné dobrovolné

Členové  
pěveckého sboru  

Tutti cantate
zvou na svůj

220523_Tutti-cantate.indd   1220523_Tutti-cantate.indd   1 30.05.2022   21:2130.05.2022   21:21

  www.ZAMEK-VELTRUSY.cz   |

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA AKCI

SLAVNOST RŮŽÍ
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

11. 6. 2022 | 10.00–17.00

PARK:
PROJÍŽĎKY KOŇSKÝM POVOZEM

 10:00–16:00 dle jízdního řádu
VSTUPNÉ: 15min 80 Kč, 60 min základní 230 Kč, zvýhodněné 180 Kč, dítě 6-17 90 Kč  

SUŠÁRNA OVOCE A OKOLÍ:
PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST ZDARMA

 O sušárně, sadu a historii pěstování ovoce
10:00, 11:00, 14:00 a 15:00 

OVOCNÁŘSKÁ PORADNA ZDARMA
Po ukončení přednášky poradna: choroby, škůdci a pěstování jádrovin

10:00–16:00

Kavárna Kafe z ruky bude mít po celý den připraveno speciální tematické občerstvení inspirované růžemi

V průběhu konání Slavnosti růží můžete navštívit také prohlídky hlavní zámecké budovy a zámeckého laboratoria
Aktuální informace a ceny najdete na webu zamek-veltrusy.cz

PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST ZDARMA
Komentovaná prohlídka výstavy růží 10:00 a 13:30 

Představení publikace o zámeckém parku, následuje komentovaná prohlídka parku – malý okruh
11:00–12:30 a 14:00–15:30

Vyhlášení výsledků soutěžní výstavy růží 16:30

ZÁMEK A OKOLÍ:

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA RŮŽÍ VSTUP ZDARMA
Své růže můžete přihlásit do soutěže do 10. 6. 2022 do 16:00

E-mail: chlupacek.tomas@npu.cz, tel.: 602 452 444

ŠLECHTA A JEJÍ VZTAH K PŘÍRODĚ 
 Prohlídky v severozápadním křídle zámku 10:00–16:30

VSTUPNÉ: základní 150 Kč, zvýhodněné 120 Kč, dítě 6-17 60 Kč

Z Á K L A D N Í
Š K O L A

V E L T R U S Y
V Á S  Z V E

N A  T R A D IČN Í
C H A R I T A T I V N Í

A K A D E M I I

Bezva denBezva den

N A  Š K O L N Í M  HŘ I Š T I

23. 6. 2022
od 15 hodin
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Sousedské setkání v dešti
Na středu 20. dubna připravili 
členové kulturního výboru sou-
sedské setkání v parčíku. Jeho 
účelem bylo poznat uprchlíky 
z Ukrajiny, kteří našli dočasně 
ubytování ve Veltrusích, a na-
bídnout jim pomocnou ruku. 

Přípravy byly trochu odlišné 
od akcí, na které jsme zvyklí. 
Sehnat tlumočníka, nabrífovat 
spoustu informací, zjistit, jaké 
kroužky by mohly ukrajinské 
děti navštěvovat. Místní spolky 
jsou naštěstí všechny vstřícné.

Setkání se naplánovat dá, 
počasí ale bohužel ne. Takže 
všichni trochu promokli, ale 
u ohně se to nakonec zvlád-
nout dalo. 

Podle oficiálních informací 
měly Veltrusy tou dobou 24 

přihlášených Ukrajinců (v době 
uzávěrky zpravodaje 25). 
Na setkání jich postupně přišlo 
zhruba patnáct, ne všichni byli 
ale ubytovaní přímo ve Veltru-
sích. Přicházejí ale i místní – 
s koláčem, domácím chlebem, 
Ukrajinka Tajana připravila 
domácí boršč. 

„Potřebuji si najít práci, 
jsem zahradnice,“ zněla prosba 
ukrajinské ženy, která do parčí-
ku přišla jako první. Kolegyně 
obvolala zahradnictví v okolí, 
ale všude už mají plno. Nebo 
potřebují někoho, kdo ovládá 
češtinu. Tam směřoval další 
častý dotaz: „Kde můžu navště-
vovat kurz češtiny zdarma?“ 
S kurzem jsme odkázali na kra-
lupskou charitu, stejně tak se 

zajištěním oblečení a další ma-
teriální pomoci. Tlumočnice 
z charity se dokonce na chvíli 
zastavila, aby zodpověděla 
dotazy příchozích v rodném 
jazyce. 

Snad se nám podařilo 
předat pro začátek potřebné 
kontakty a přinejmenším 
vyjádřit naši podporu. 

Veškeré informace pro 
Ukrajince a rodiny, které je 
ubytovávají, shromažďuje 
město na webu: veltrusy.cz/
pomoc-ukrajine. S jakoukoliv 
prosbou o pomoc je možné 
se kdykoliv obrátit na vedení 
města či kulturní výbor: kultu-
ra@veltrusy.cz. 

| text a foto: bb 

“Bigbítový dunění” 
 na Závisti
Stalo se již tradicí, že na pod-
zim a kolem Velikonoc se 
u nás Veltrusích hraje bigbít. 
Po dvouleté nucené pauze 
jsme na tento zvyk opět navá-
zali 22. dubna v sále restaurace 
Na Závisti. Více než stovku 
hudby chtivých fanoušků celý 
večer bavily kapely Made in ga-
rage a Žízeň, které se střídaly 

ve zhruba hodinových blocích. 
Pro druhou z kapel se navíc 
jednalo o comeback po mnoha 
desetiletích. A i když to bylo 
občas slyšet, všichni jsme si to 
moc užili. Věřím, že se na pod-
zim zase u nějakého bigbítové-
ho dunění potkáme. 

|  text: lk |  foto: kk

Z Veltrus na Antarktidu
26. května se uskutečnila 
ve Veltrusích cestopisná 
beseda, která nás přenesla 
až na vzdálenou Antarkti-
du. Přednášet přijela Lenka 
Ondráčková z Ústavu geografie 
Přírodovědecké fakulty Masa-
rykovy univerzity v Brně, která 
se v rámci své dizertační práce 
zúčastnila 3měsíční vědecké 
expedice na Antarktidu, kde 
má Česká republika vlastní 
výzkumnou stanici na ostrově 
Jamese Rosse (viz foto vlevo – 
červené kontejnery). 

Cesta se sice uskutečni-
la před více než 4 lety, ale 
vyprávění a nadšení lektorky 
bylo tak živé, jako by se právě 
vrátila. Už jen líčení dese-
tidenní cesty na výzkumnou 
stanici bylo velmi dramatické. 
Po zhlédnutí videa z poslední-

ho úseku cesty – plavby chil-
ským armádním ledoborcem 
přes rozbouřený Bransfieldův 
průliv – by člověk snadno pod-
lehl dojmu, že něco takového 
nemůže skončit dobře. Ale 
může, Lenka stála před námi...

Zajímavostí se příchozí do-
zvěděli spoustu. Kdo si na ten-
to nejvíce zaledněný kontinent 
dělá nárok a jaká zde platí 
pravidla, jaké druhy výzkumu 
se zde provádějí, jakou zde 
potkáme faunu a floru, před 
jakými zvířaty je potřeba se 
umět bránit a jak. 

Lenka představila jednotli-
vé členy české expedice, jakou 
měl kdo úlohu a jakým výzku-
mem se zabýval. Podotkla, 
že se v jistém ohledu jedná 
o celkem náročný sociální 
experiment, který by si zaslou-

žil větší „otužovací“ přípravu 
členů. Tým musí každopádně 
táhnout za jeden provaz. 

Počasí je zde velice nevy- 
zpytatelné, často trvá několik 
dní, než můžou polárníci vůbec 
vyjít ven. Při silném větru létají 
vzduchem i kamínky. A vel-
kým tématem je samozřejmě 

globální oteplování, na tomto 
zaledněném území je totiž 
velmi dobře pozorovatelné 
a měřitelné. 

Děkujeme Petru Hüblovi 
za poskytnutí zázemí kavárny 
a Lence za poutavé vyprávění. 
| text: bb | foto: Lenka Ondráčková
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Za čtyři dny osm soch pro Veltrusy
DEVĚT ŘEZBÁŘŮ SE PO ČTYŘI DNY VĚNOVALO V PROSTORU ZÁMECKÉHO HOS-
PODÁŘSKÉHO DVORA SVÉMU ŘEMESLU, ABY MĚSTU A ZÁMKU ZANECHALO SVÁ 
DÍLA NA OŽIVENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU.

Myšlenka uskutečnit řezbářské 
sympozium zrála v hlavách 
členů kulturního výboru již 
několik let. Ve Veltrusích sochu 
téměř nepotkáte, takže prostor 
pro tvorbu byl v tomto ohledu 
veliký. A když se Jana Krejčová, 
členka výboru, seznámila se 
sochařem Alešem Hvízdalem, 
absolventem Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové, tento 
projekt začal získávat jasnější 
obrysy. Aleš měl kontakty 
na šikovné lidi, kteří umějí 
pracovat se dřevem, Jana se 
pustila do organizace ze strany 
města a koordinovala celou 
akci se zámkem. 

Řezbáři měli na své půso-
bení čtyři dny. Ve čtvrtek 12. 
května pro ně byly na hospo-
dářském dvoře zámku Veltrusy 
nachystané předem vybrané 
kusy dřeva ze  zámeckého par-
ku, ze kterých měli tvořit. Do-
předu znali také lokality, které 
měly jejich výtvory obohatit. 
Většina z devíti řezbářů přijela 
tedy do Veltrus již s konkrétní 
představou, do čeho se pustí. 
V neděli 15. května se pak 
uskutečnilo slavnostní předání 

děl s komentovanou prohlíd-
kou. Instalace výtvorů proběh-
la v následujícím týdnu.

Kolemjdoucí mohli po celé 
čtyři dny práci řezbářů průběž-
ně sledovat, a nebylo jich málo. 
Některé turisty upoutal hluk 
motorové pily, někdo o akci 
věděl a cíleně se přišel podívat. 
„Dneska tu byl jeden starší 
pán z Veltrus, přišel se s námi 
pobavit. Říkal, že je moc zvě-
davý a že se moc těší, až budou 
sochy ve městě,“ říká Daniel 
Marko, jeden z řezbářů, který 
se spontánně pustil do výroby 
mobiliáře – jasanové lavičky 
s andělským křídlem, která na-
konec našla své umístění před 
hřbitovem. Daniel je vystudo-
vaný designér a konstruktér 
nábytku na střední umělecko-
průmyslové škole na Žižkově, 
ale v současné době pracuje 
s roboty a zabývá se 3D tiskem 
z betonu.

Jediná žena mezi řezbáři, 
Vanda Kovaříková, je student-
kou pražské AVU a žákyní 
Vladimíra Skrepla, jednoho 
z nejvlivnějších výtvarných 
umělců své generace. „Vanda 

je sice malířka, ale používá 
mnoho technik a začíná 
i s tvorbou soch. Ráda po-
zoruje, co vytvořila příroda, 
a hledá motivy, které nějakým 
způsobem akcentuje a jiné, 
nedůležité, zase upozadí. Tím 
vzniká taková směsice přírod-
ních a jejích vlastních motivů,“ 
představil umělkyni Aleš. 
Vanda vytvořila značkovací 
žlábek z kořene javoru, který 
bude sloužit k ochraně záhonu 
hortenzií na náměstí Antonína 
Dvořáka před psím značková-

ním. Svůj výtvor ale nejprve 
použije ve škole na obhajobu 
své klauzurní práce. 

V parčíku u školy našlo 
své místo autíčko a stoleček 
z kořene od autorů Marka 
Čihaře a Michala Panocha. Oba 
prvky mají poskytnout místo 
k oddechu ve stínu vánočního 
smrku. „Autíčko má kolečka 
aretovaná v pozici, která mu 
neumožňuje odjet z místa, 
pouze s ním otáčet. Navíc má 
malé překvapení,“ doplnila 
za tvůrce Jana Krejčová. 

Ke škole byl také umístěn 
ježek v kleci, se kterým si 
pohrál Honza Troják. Honza 
se věnuje instalacím v přírodě, 
dělá land artové projekty. Pro 
tuto instalaci využil různé dru-
hy dřeva, je zde zkombinována 
lípa a jasan. „Ježek je koncipo-
ván tak, aby si hrál se světlem 
a aby se při procházení okolo 
měnily jednotlivé průhledy,“ 
popsal autor svůj úmysl. 

Luční kobylku z dílny 
Jakuba Golla a viklan Adama 
Velíška můžou lidé spatřit 
v zadní části parku u hřbitova. 
Jakub i Adam jsou sochaři 
z Akademie výtvarných umění, 
kde studovali u profesora Jana 
Hendrycha. „Jakubovy sochy 
jsou převážně plné, působí 
velmi hmotně. Málokdo umí 
takhle pěkně vytažené tvary,“ 
uvedl Aleš při komentované 
prohlídce děl. Adamův zhruba 
500kilogramový viklan je mož-
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né jednoduchým pohybem 
rozpohybovat jako houpačku. 

Skořepinu z plodu obřího 
pravěkého stromu představil 
její autor, architekt Jakub 
Nepraš. „Já vlastně nevím, 
co to je, našli jsme to v parku 
a domníváme se, že je to slup-
ka z nějakého plodu,“ uvedl 
Jakub Nepraš při představová-
ní díla. Doplnil, že je potřeba 
tuto památku na pravěký les 
ukrýt zpátky na její původní 
místo, možná ji tedy lidé spíš 
nenajdou. Jedná se o jediné 
dílo, které zůstane v areálu 
zámeckého parku. 

Prostorově nejnáročnější 
je 8,5 m dlouhý covidový 
sloup vytvořený z kmene olše 
Alešem Hvízdalem, který 
bude vztyčen v prostoru před 
budoucím komunitním cent-
rem, až bude dokončena jeho 
rekonstrukce. Sloup navazuje 
na tradici mariánských či mo-
rových sloupů, měl by připomí-
nat historickou etapu covidové 
epidemie a zároveň sloužit 
městu jako ochrana. „Sloup se 
směrem vzhůru zužuje a má 
rovné stěny, se kterými si příro-
da sama pohraje, při sesychání 
dřeva se budou postupně vlnit 
a kroutit,“ vysvětluje Aleš.

Závěrečný den řezbářského 
sympozia doplnily dva koncer-
ty. Zahrát na kytaru a zazpívat 

přijela původem veltruská 
buskerka Michaela Miková 
v triu Pedro & Little Mouse 
a také rakovnická zpěvačka 
a básnířka Blondýna.

Řezbářům patří obrovské 
díky za jejich nápady na obo-
hacení Veltrus, za jejich 
nadšení a fyzicky náročnou 
práci ve velkém horku. Dě-

kujeme také zámku Veltrusy 
za spolupráci na organizaci 
akce i pomoc s instalací prvků 
ve městě.

| text a foto: bb

ZAŽILI JSME VE VELTRUSÍCH
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ZÁMEK A PARK

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSYCo je na našem starém zámku 

nového?
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH PROHLÍDKOVÝCH OKRUHŮ V HLAVNÍ ZÁMEC-
KÉ BUDOVĚ, NOVÉ EDUKAČNÍ PROGRAMY I UKONČENÍ VÝSTAVY HISTORICKÝCH 
KOČÁRŮ. UPLYNULÝCH 12 MĚSÍCŮ NA ZÁMKU VELTRUSY BYLO VE ZNAMENÍ 
NEJEN ZMĚN A NOVINEK ALE TAKÉ OBNOVY, PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A BOHUŽEL 
I TŘÍ NIČIVÝCH VICHŘIC. CO VŠE SE PODAŘILO ZREALIZOVAT? 

 STAVEBNÍ OBNOVA 
A ÚDRŽBA
 Úprava a zatraktivnění zámku 
a okolních prostor je v plném 
proudu. Aktuálně se projek-
tuje adaptace havarijních 
prostor pro potřeby nového 
návštěvnického centra. To by 
mělo vzniknout v úřednických 
domcích naproti Špýcharu. 
Bude zahrnovat pokladny, 
prodejnu suvenýrů, zázemí pro 
průvodce, veřejné WC, šatnu, 
sklady a mnohé další. 

Dalším projektem, na kte-
rém se pracuje, je oprava 
a úprava horních skleníků 
v zahradě a jejich okolí. Prosto-
ry kolem oranžerie se rovněž 
dočkají zahradnických úprav.

V koordinaci s městem 
Veltrusy byl položen nový 
asfalt na příjezdovou silnici 
k zámku před parkovištěm 
P2. Na přívodních sloupech 
elektrického vedení byla inves-
torem nainstalována ochrana 
proti popálení ptáků. Odstávka 
elektřiny byla využita k proře-
zání stromů v blízkosti drátů 
elektrického vedení.

RESTAUROVÁNÍ

Završila se velmi náročná 
památková obnova hlavní 
zámecké budovy, která prošla 
náročnou rekonstrukcí, a to 
doslova od sklepa až po půdu. 
Od zajištění statiky po povod-
ni v roce 2002 přes stavební 
obnovu, opravy krovů a střešní 
krytiny, přes obnovu podlah, 
oken, dveří, restaurování 
kamen, štuků, maleb i fresek 
až po instalaci původních 
tapet. Papírové (čínské) tapety 
jsou citlivě nainstalovány 
na své původní místo v Malém 
čínském kabinetu a vzácné 
hedvábné tapety byly vráceny 
do Staré ložnice s erby. Budova 
byla poprvé elektrifikována 
a rekonstrukcí prošly i systémy 
protipožární a bezpečnostní 
ochrany. Restaurování se do-
čkala také sala terrena a hlavní 
schodiště do zámku. Rukama 
restaurátorů všech myslitel-
ných specializací prošlo přes 
2 000 položek vybavení – tedy 
kulturního mobiliáře. 

NÁVŠTĚVNICKÝ  
PROVOZ
Od dubna 2021 bylo možné 
na zámku postupně otevřít 
jednotlivé prohlídkové okruhy 
veřejnosti. S ohledem na stále 
probíhající pandemii nemoci 
covid-19 bylo ale možné zámek 
navštívit jen v omezeném re-
žimu a za přísných podmínek. 
Jedním z otevřených okruhů 
byla samoobslužná prohlíd-
ka v severozápadním křídle 
zámku za pomoci mobilní 

aplikace. Návštěvníci se díky 
mobilní aplikaci mohou bě-
hem prohlídky zaměřit na to, 
co je nejvíce zajímá. Záleží jen 
na nich, kolik času v expozici 
stráví. Aplikaci navíc namluvil 
hlavní zámecký průvodce 
Václav Legner, jehož podoba 
s některými členy rodu Chotků 
je až zarážející. To nicméně od-
halí návštěvníci sami na konci 
samoobslužné prohlídky.

Největší událostí bylo beze-
sporu slavnostní otevření hlav-
ní zámecké budovy za přítom-

nově položený asfalt na příjezdové cestě (foto: Jan Bulín)

Restaurování v hlavní zámecké budově (foto: Ivana Nohejlová)

Slavnostní otevření hlavní zámecké budovy (foto: Ivana Nohejlová)
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nosti senátora Petra Holečka, 
náměstka pro řízení sekce 
kulturního dědictví a příspěv-
kových organizací Ministerstva 
kultury Vlastislava Ourody, 
starostů Marka Czechmanna, 
Filipa Voláka, Martina Exnera 
a Jakuba Bryndy. Slavnostního 
zahájení se zúčastnili i zástup-
ci generálního ředitelství NPÚ 
a zástupci Územní památkové 
správy a Územního odborné-
ho pracoviště. Nechyběli ani 
památkáři, historici a další 
specialisté, kteří se na samot-
né opravě zámku podíleli. 
Návštěvníky přivítali průvodci 
v historických kostýmech, kteří 
je provedli hlavní zámeckou 
budovou v rámci kostýmované 
prohlídky. V každé místnosti 
čekala jedna historická posta-
va, která reprezentovala dobo-
vé služebnictvo zámku. Nově 
otevřeny byly dva okruhy: „Zla-
té časy ve službách císařovny“ 
a „Rodinný život pana hraběte“, 
které v kombinaci s dříve ote-
vřeným okruhem „Aristokra-
cie: začátek konce“ představují 
historii zámku od vybudování 
po otevření pro veřejnost, ságu 
rodu Chotků se zámkem spoje-
nou, a to vše na pozadí historie 
Českých zemí. 

Složitost procesu obnovy 
zámku mohou návštěvníci oce-
nit v unikátním vzdělávacím 
okruhu – Laboratorium neboli 
naučná dílna památkové péče. 
Čtyři sály jsou věnované de-
gradaci, metodám průzkumu, 
obnově a preventivní konzer-
vaci. Laboratorium se nachází 
v bývalém špýcharu a nabízí 
jedinečnou příležitost nahléd-
nout podrobněji na práci archi-
tektů, restaurátorů, památkářů 
a mnohých dalších profesí. 

 Zámek za rok 2021 navštívi-
lo celkem 23 674 návštěvníků. 
Nejnavštěvovanějším prohlíd-
kovým okruhem byla prohlíd-
ka hlavní zámecké budovy, 
a to Zlaté časy ve službách 
císařovny, kam se vypravilo 
celkem 9 720 osob. Hned 
za tímto okruhem je Rodinný 
život pana hraběte, který si 
vybralo 4 380 návštěvníků. 
Samoobslužnou prohlídku 
Aristokracie – začátek konce 
navštívilo 3 250 návštěvníků 
a 1 364 si vybralo tento pro-
hlídkový okruh s průvodcem. 
Na kole s průvodcem v rámci 
Cykloprohlídky se vypravilo 
celkem 326 návštěvníků a koň-

ský povoz a jeho vyhlídkovou 
jízdu po parku využilo 407 
návštěvníků a dalších 466 se 
svezlo na povozu v rámci kratší 
jízdy.

 Po dvanácti letech byla 
v září ukončena výstava 
historických kočárů, které byly 
následně ze stodoly odvezeny 
pryč. I tak si je během loňské 
sezóny stihlo prohlédnout 
1 316 návštěvníků. Stodola, 
ve které byla tato výstava, 
aktuálně prochází opravami.

KULTURNÍ  
A SPORTOVNÍ AKCE 
V areálu parku byla uspo-
řádána řada sportovních 
a kulturních akcí, mimo jiné 
Miřejovický půlmaraton, Běh 
veltruským parkem nebo 
Železný hasič junior. Celkem 
se v prostorách parku a zám-
ku i s ohledem na restrikce 
související s pandemií nemoci 
covid-19 uskutečnilo 25 akcí 
pro veřejnost a 46 svateb. 

Slavnostní otevření dvou 
prohlídkových okruhů v hlavní 
zámecké budově se uskutečni-
lo 24. a 25. července. 

5. listopadu zámek spoluor-
ganizoval tradiční Dušičkovou 
vzpomínku, která zahrnovala 
krátkou divadelní insce-
naci v podání Jakuba Jukla 
a Václava Legnera před kaplí 
Ferdinanda Kinského a násled-
né položení květin u kostela 
Narození sv. Jana Křtitele. 

11. listopadu byl zámek 
u příležitosti Dne veteránů 
mimořádně otevřen pro 
veřejnost. 

Od 19. do 21. listopadu 
se uskutečnila Brontosauří pra-
covní víkendovka. 

20. listopad byl ve znamení 
Adventního tvoření, v rámci 
kterého byly připraveny vánoč-
ní a adventní dílničky pro děti 
i dospělé.

29. ledna 2022 byla znovu 
zahájena zámecká sezóna ote-
vřením prohlídkového okruhu 
Aristokracie – začátek konce 
a zámeckého Laboratoria. 

2. dubna byla zahájena 
hlavní zámecká sezóna ote-
vřením prohlídkových okruhů 
v hlavní zámecké budově. 
I při této příležitosti si mohli 
návštěvníci užít jedinečné kos-
týmované prohlídky, během 
kterých byly propojeny oba 
prohlídkové okruhy v jeden.

EDUKACE 
Edukační centrum Schola 
naturalis rozšířilo nabídku 
vzdělávacích programů. 
Naši lektoři věnovali čas, kdy 
nemohly probíhat programy 
pro děti, k tvorbě šesti nových 
programů, a to Výprava 
za lesními zvířaty, Lidové 
zvyky, Zachraňte zámek, Proč 
se zámek zamyká, Proč se 
staráme o staré věci a Barokní 
šifra. Pro potřeby edukace jsou 
využívány prostory Laborato-
ria, zámku i zámeckého parku. 
Programy jsou uzpůsobené 
různým věkovým kategoriím 
od dětí z mateřských škol až 
po středoškoláky. Školy si 
můžou objednat i vícedenní 
programy, během kterých je 
možné ubytovat žáky a stu-
denty přímo v areálu zámku. 
Za loňský rok jednotlivými 
programy edukačního centra 
prošlo celkem 1 357 žáků a stu-
dentů. 

PÉČE O ZELEŇ A PARK

 Uplynulých dvanáct měsí-
ců přineslo několik vichřic 
a silných větrů, které lámaly 
stromy v parku. Celkem jich 
od května 2021 do dubna 2022 
popadalo 87. Z toho 15 stromů 
spadlo do vodního toku. 

512 m3 zpracovaného dřeva 

bylo prodáno. 7 stromů ošetřil 
arborista. Celkem bylo ošetře-
no 450 ovocných stromů. Alej 
byla posekána oboustranně 
celkem čtyřikrát. Jednalo se 
o celkem 11 km posekané 
plochy. Nádvoří dvacetkrát, 
další menší plochy v rozsahu 
cca 5 hektarů byly posekány 
celkem osmkrát a velké plochy 
v rozsahu přibližně 20 hektarů 
dvakrát.

Dobrovolníci v parku strávili 
celkem 960 hodin. Jednalo 
se o firemní dobrovolnictví, 
práci spolků a volnočasových 
sdružení.

Na přívodních sloupech 
elektrického vedení byla inves-
torem nainstalována ochrana 
proti popálení ptáků. My jsme 
na zámku nezbytnou odstávku 
elektřiny využili k prořezání 
stromů v blízkosti drátů elek-
trického vedení.

Součástí péče o zeleň a park 
bylo i tvarování živých plotů, 
výsevy a výsadby na nádvoří 
a v okolí zámku a zásobní 
zahrady. Byla také změněna 
koncepce údržby okolí zámku 
a oranžerie. Stále probíhá pro-
jektování obnovy původního 
stavu čestného dvora. 

JINÉ 

Na zámku proběhlo také pravi-
delné protipovodňové cvičení. 
Aktuálně se zpracovává studie 
proveditelnosti na protipovod-
ňová opatření.

| Žaneta Svobodová
pracovnice PR zámku Veltrusy

 Žáci během edukačního programu v zámeckém Laboratoriu 
(foto: Ivana Nohejlová)

Následky vichřice  
(foto: Pavel Ecler)
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Měli jsme 100 let nádraží!  
aneb Vlakem až „do Veltrus“ (1. díl)
ČAS KOČÁRŮ, DOSTAVNÍKŮ A ZAPRÁŠENÝCH CEST PRO BLÍZKÉ I DALEKÉ CÍLE 
SE CHÝLIL KE KONCI. TŘÍROHÝ KLOBOUK SE STÁVAL MINULOSTÍ A NA HLAVÁCH 
NĚKTERÝCH MUŽŮ SE OBJEVILA NOVÁ POKRÝVKA, TA ŽELEZNIČNÍ, KTERÉ SE 
OD ROKU 1922 ŘÍKALO „KASTRŮLEK“. NOSIL JI I VLASTA BURIAN VE FILMU PŘED-
NOSTA STANICE.

NÁDRAŽÍ VELTRUSY

V roce 1850 se na nové želez-
niční trati Praha-Lovosice 
otevřela vlaková stanice 
u vesniček Podhořany a Hleď-
sebe. Nesla jméno nejbližší 
významné obce, která se na-
cházela dva kilometry odsud 
–  Veltrusy!

Stanici navrhl v roce 1850 
architekt Anton Jüngling 
(1798–1887?) jako jednopatro-
vou výpravní budovu obdél-
ného půdorysu s valbovou 
střechou. I na železnici se 
stavělo stylově, a tak móda 
pozdního klasicismu nemoh-
la stavbu minout. Budova se 
zachovala v této podobě bez 
větších změn, bohužel bez 
architektonických prvků, které 
byly nešťastně odstraněny při 
generální opravě v roce 1960. 
Nádražní budovy byly původ-
ně budovány v jednotném 
stylu, až do konce 19. století. 

Prvotní uspořádání veltrus-
ké železniční stanice ve formě 
hlavní budovy, skladovací 
budovy (v roce 2021 zbourána 
v původní podobě s kvalitními 
detaily!) a vodárny bylo pozdě-
ji rozšířeno.

Personál veltruské stanice 
známe až z roku 1924, kdy se 
uvádí jako inspektor a před-
nosta Evžen Brzezina. Reviden-
tem a staničním úředníkem byl 
Leodegar Skácel, adjunktem 
a staničním úředníkem Jaro-
slav Kočí a Václav Nápravník, 
úředními čekateli Stanislav 
Kácl, Rudolf Sedlecký a Gustav 
Valenta, skladmistrem pak 
Václav Rydvan a ještě jeden vý-
pomocný staniční mistr, jeden 
písař, pět staničních dělníků 
a pět výhybkářů.

Ze třicátých let 20. století 
se dochoval soupis místností 

veltruské výpravny: předsíň, 
chodba, sklep pro olej, chodba 
a hala, čekárna II. a III. třídy, 
telegrafní kancelář, osobní 
pokladna, úřadovna před-
nosty, příruční sklad staniční, 
zavazadla, záchod, schodištní 
chodba, předsíň a sklep. Dále 
tři byty s kuchyněmi, sklepy, 
pokoji a půdami. V jednom 
bytě spíž a ve druhém předsíň.

A JAK TO VŠECHNO 
ZAČALO?
První železniční tratí na na-
šem území byla koněspřežná 
železnice Linec – České Bu-
dějovice, jejíž první část byla 
zkušebně uvedena do provozu 
v září 1827, přičemž česká 
část měřila 63 km. Její vznik 
podporoval sám nejvyšší český 
purkrabí hrabě Karel Chotek. 
Druhá, Lánská „koněspřežka“ 
o celkové délce 51 km, byla 
v provozu od jara 1830 (zkušeb-
ní úsek již v roce 1828). Na celé 
délce trati museli být koně 
přepřaháni, a tak se zvažovala 
i výměna za silnější tyrolské 
voly. Vzhledem k tomu, že se 
ale kočí s voly často nedomlu-
vil, nápad se neosvědčil. Vůl 
prostě zůstane volem, a tak 
např. v roce 1852 zaměstnávala 
„koněspřežka“ na 663 koní. Její 
provoz vydržel až do roku 1870.

Po nástupu průmyslové re-
voluce ve 40. letech 19. století 
byla habsburská monarchie 
s dopravou trochu pozadu. 
Říční a silniční doprava se 
zásobováním a přepravou 
pracovních sil situaci částečně 
zachraňovala, ale… Naštěstí se 
do popředí začala prosazovat 
pára se svojí první lokomoti-
vou, vyrobenou v Anglii v roce 
1803. Železné kolejnice jí 
připravilo již 18. století. Přesto 

nejslavnější lokomotivou, 
která se stala předobrazem 
výroby dalších strojů na ně-
kolik desetiletí, byla slavná 
Stephensonova Raketa z roku 
1829, postavená čtyři roky 
po zahájení provozu první 
železnice na světě. A kde jinde 
než v Anglii, kolébce parního 
pokroku. V našich zemích se 
tak stalo v roce 1839 vlakem 
z Vídně do Břeclavi.

První pravidelná želez-
niční parní doprava na celém 
našem území byla zahájena 
1. září 1845. Ale již 20. srpna 
vítal první slavnostní vlak 
z Vídně a Olomouce do Prahy 
ve stanici Záboří také hra-
bě Jindřich Chotek, majitel 
veltruského a novodvorského 
panství. Přítomni byli i kut-
nohorští horníci, hutníci, 
měšťané a ostrostřelci. Vztah 
k železnici měl i jeho syn 
hrabě Rudolf Chotek, který 
dokonce předsedal První české 
vzájemné pojišťovně Pražsko-
-duchcovské dráhy. Pozadu 
nezůstal ani další z Chotků, 
hrabě Karel, který přesvědčoval 
Vídeň o nutnosti další dráhy, 
a to i z mezinárodního hle-
diska. Jednalo se o třetí trasu 
Severní státní dráhy z Prahy 
do Drážďan se zastávkou IV. 
třídy ve stanici Veltrusy.

Radost z pokroku ale nemě-
li všichni! Kouř lokomotiv prý 
otráví ovzduší, ptáky v povětří 
i zvěř v lese. Slepice přestanou 
snášet vejce a krávy dojit. Ko-
leje naruší zemi tak, že nebude 
rodit obilí. Člověku se rychlým 
pohybem vlaku překrví mozek 
až k smrti nebo k chorobným 
záchvatům zuřivosti. Mnozí se 
obávali, že je kouřící obluda 
připraví o nejlepší kus pole, 
louky nebo odřízne pozemky 
od statků a stodol. To byl i prv-

ní úkol při stavbě železničních 
tratí, výkup pozemků za ro-
zumné peníze. Ztráta nemovi-
tostí byla obětí, kterou mnozí 
lidé museli přinést za výhodu 
civilizace, za pokrok.

V některých krajích vzrostl 
odpor k železnici až k menším 
sabotážím. Kradly se např. 
návěstní tyče a kolíky. Za odci-
zenou trasovací tyč se platila 
pokuta 5 zlatých, nebo se 
trestala 5 dny vězení, za odci-
zený kolík 1 zlatý, nebo jeden 
den vězení.

PRAHA – VELTRUSY – 
DRÁŽĎANY
Ještě při plánování naší „Levo-
břežky“ nastal problém, kudy 
samotnou dráhu vést a jakým 
způsobem přemostit řeku 
Vltavu v Praze. 

V císařském nařízení vyda-
ném naším dobrotivým čes-
kým králem 29. listopadu 1842, 
spolu se souhlasem Saska, bylo 
rozhodnuto o vedení trati při 
levém břehu Labe a Vltavy. 

František I. železnici ne-
chtěl, ale Ferdinand Dobrotivý 
ano. Holt není Habsburk jako 
Habsburk a není syn jako otec, 
naštěstí!

Kancléř Metternich údajně 
vyjádřil obavu, že nového 
spojení do Drážďan využijí 
především darebáci a revolu-
cionáři k šíření podvratné čin-
nosti. A když vlaky zabrousily 
až do hlavního města monar-
chie, Karel Havlíček Borovský 
hovořil dokonce o železném 
připoutání k Vídni!  

Úvodní projekt trati z Pra-
hy do Drážďan navrhl a vypra-
coval inženýr Jan Perner, který 
v době zahájení výstavby již 
nežil. Další podrobnosti řešili 
generální inspektor Alois 



21červen 2022

Z HISTORIE

Negrelli a vrchní inženýr 
Kajetán Kopp.  

Stavba pražsko–drážďanské 
jednokolejné trati (v letech 
1867 až 1940 postupně dvojko-
lejná) byla zahájena v polovině 
roku 1845 podnikatelskými 
firmami „Bratří Kleinové“ 
a „Vojtěch Lanna“. Původní 
název byl Severní státní dráha, 
větev pražsko–drážďanská.   

Nejnáročnějším úkolem 
stavby byl v Praze most přes 
Vltavu a ostrov Štvanici 
z Karlína do Buben. Tento 
most – viadukt, později zvaný 
Negrelliho, je dlouhý více než 
jeden kilometr. Patřil ve své 
době k největším železničním 
stavbám v Evropě. 

Stavba dráhy se však potý-
kala i se změnami projektu, 
stagnováním prací v revoluč-
ním roce 1848, námitkami 
hlavně ze strany bohatších 
vlastníků a archeologickými 
nálezy.  

Na jaře 1847 se postavil 
stavbě do cesty pískovcový 
útvar mezi stanicemi Kralupy 
a Nelahozeves. Projekt navr-
hoval prokopat tento masiv 
227,5 m dlouhým tunelem, 
řešením pracným, zdlouhavým 
a drahým. Vodorovné vrstvy 
houževnatého pískovce vylučo-
valy použití střelného prachu. 
Pracovalo se ručně, kladivy, 
klíny, sochory.  Dva a půl roku 
se parta havířů a kameníci rvali 
se skálou. 

Na stavbě dráhy pracovalo 
22 tisíc dělníků a stála cca 12 
milionů zlatých. Dělník v teré-
nu dostával sotva 20 krejcarů 
denně, bez podpory v nemoci 
a bez placené dovolené. Boch-
níček chleba stál 12 krejcarů, 
máz piva 6 krejcarů.

I přes problémy stavba ni-
kdy úplně neustala, a tak byla 
uskutečněna první zkušební 
jízda 3. května 1850 na úseku 
z Prahy do Lovosic. V Ne-
lahozevsi ji pozoroval velký 

milovník vlaků, malý Antonín 
Dvořák. Ten později prohlásil, 
že by dal všechny své symfo-
nie za to, aby mohl vynalézt 
lokomotivu. Každopádně si 
pamatoval čísla všech lokomo-
tiv, které stanicemi Veltrusy 
a Nelahozeves projížděly! 
A tak vznikla legenda, že svoji 
slavnou Humoresku napsal 
ve vlaku do Prahy, inspirován 
jeho rytmem. Vlakem ovšem 
jezdil rád i milovník veltruské-
ho parku Jaroslav Vrchlický. 
Je tedy více než pravděpodob-
né, že veltruské nádraží rád 
využíval.

Konečně 1. června 1850 
v 6 hodin ráno byl vypraven 
slavnostní otevírací vlak 

z Prahy do Lovosic, ve kterém 
byl přítomen generální ředitel 
státních železnic Francesconi, 
sekční rada Pichler a všichni 
čtyři vrchní inženýři, kteří 

stavbu vedli, a mnoho dalších 
zástupců krajů. Při vítání vlaku 
byl v Lovosicích přítomen 
i hrabě Karel Chotek, který vlak 
velmi rád využíval k cestám 
do zahraničí. 

Od září 1850 se už vozilo 
přes nádraží Veltrusy z Ústí 
do Prahy i uhlí, ale ostatní ná-
kladní doprava byla zahájena 
až 15. listopadu 1850.

A bylo také nutno nevěřícím 
lidem připomenout, že „jest 
již arciť výslovně vyřknuto, že 
s těmito smíšenými tahy nejen 
osoby, ale i zboží všelikého 
druhu a náklady dovážeti se 
budou“. A jen se upřesňuje, že 
i přes „štaci veltruskou“.

Celá trať z Prahy do Drá-
žďan, jako naše první mezi-
národní spojení (jezdilo se 
i Vídeň - Berlín), byla slav-
nostně otevřena 8. dubna 
1851. A hlásilo se a písemně 
upozorňovalo, že „vlaky budou 
o půl sedmé hodině ranní, 
o druhé hodině s poledne 
a o čtvrt na desátou hodinu 
večír odcházeti a z Drážďan 
do Prahy okolo půl šesté ranní, 
okolo třetí odpolední a okolo 
půl desáté večír dojížděti“. 
Tedy 3x denně.

6. dubna 1851 za zvuků 
státní hymny vyjel po páté ho-
dině ráno z Prahy do Drážďan 
slavnostní vlak s významný-
mi osobnostmi z Prahy, Brna 
a Vídně. Vezly jej lokomotivy 

1851: Mapa s umístěním nádraží Veltrusy

1850: detail plánu nádraží

po roce 1850: První vývěstní jízdní řád Praha-Podmokly 
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Austria a Bohemia, které byly, 
stejně jako i všechny stanice, 
ozdobené prapory bílé, zelené, 
černé a žluté barvy a květi-
nami. Mezi cestujícími byli 
arcivévodové rakouští Albrecht 
a Josef. Přes sněhovou vánici 
přihlíželo kolem trati mno-
ho zvědavců. Kromě vojska, 
ostrostřelců i národní gardy 
přispěla svým dílem i církev, 
která posvěcovala koleje, 
nádražní budovy a zařízení. 
Ve Veltrusích to učinil veltruský 
pan farář. V půl jedenácté vlak 
přijel do Podmokel (Děčín). 
Po odsloužení mše a podání 
občerstvení odjel vlak v 11 ho-
din zpět přes Veltrusy do Prahy, 
kde byl večer připraven banket 
ve Španělském sále Pražského 
hradu. Další den kolem 10. 
hodiny se někteří hosté vraceli 
vlakem do Saska. 

V těchto časech se lokomo-
tivě říkalo samotažnice, samo-
vozka, ohňokol, zeměparník, 
samotah nebo kolejovka. 
Strojvůdci mašinista, fajrák, 
rousňák, čadař, ředitel tahu. 
Výpravčímu ouředník ruchu, 
jistec, zastavovatel. Průvodčí 
byl hamař, hamovník, kon-
duktor. Vlak byl třen nebo tah, 
brzda, bremza, hama a hamu-
lec. Výhybka veksle, přepojka 
či střídadlo. Vlak nepřijížděl 
na nádraží, nýbrž na dražiště, 
dražen či dražín.

TA VŮNĚ ŽELEZNIC

Lokomotivy a vozy byly prvot-
ně anglické i americké, poz-
ději vlastní výroby rakouské 
a české. První u nás doložená 
lokomotiva, ještě na rozesta-
věné trati, je Planian, a násle-
dovaly další jako Orléan, Wien, 
Kouřim… a jejich maximální 
rychlost byla do 53 km/h.

V lokomotivách se topi-
lo původně koksem, poté 
dřívím. Asi od roku 1848 
bylo po mnohých zkouškách 
postupně zaváděno i levnější 
uhlí. V šedesátých letech ho 
odebírala dráha Vídeň – Praha 
– Podmokly ročně 1 milion tun! 
Parní lokomotivy spotřebova-
ly téměř 1/3 světové spotřeby 
uhlí. V ČR to činilo 20 % těžby.

První vozy železnic se 
nápadně podobaly kočá-
rům a dostavníkům, jelikož 
z nich technicky vycházely. 
Osobní vozy čtyř tříd byly 
vesměs domácí, tedy vídeňské 

výroby. Byly zařízené podle 
anglického vzoru s převzetím 
řady konstrukčních detailů 
tehdejších cestovních kočárů, 
protože železniční vozy byly 
vyráběny v dílnách na kočáry. 
Vozy I. třídy měly tři oddíly s 18 
polštářovanými, látkou pota-
ženými sedadly a zasklenými 
okny. II. třída byla kožená s 24 
místy s koženými záclonami 
a nezasklenými okny. III. třída 
dřevěná, bez oken, se střechou 
na sloupkách, s plátěnými zác-
lonami. IV. třída bez lavic a bez 
střechy. Od roku 1850 se ve vo-
zech svítilo olejovými lampami 
nebo svíčkami ve speciálních 
držácích. Na vytápění bylo 
použito lahví s horkou vodou 
v otvorech v bočnicích vozu 
pod sedadly, později zahřátého 
písku. Používal se dále plyn, 
teplý vzduch, pára, kamna 
na uhlí, nafta a nakonec od 90. 
let 19. století elektřina.

Kdo chtěl někam jet vla-
kem, musel to předem nahlásit 
na policii a získat o tomto 
úkonu potvrzení. Musel mít 
s sebou tzv. cestovní knížku 
a lístek bylo třeba zakoupit 
o den dříve.  Jízdné bylo jen 
o něco málo vyšší než dostav-
níkem. 

Jízdenek bylo tenkrát 
k dispozici stejné množství 
jako počet míst ve vlaku, byly 
tedy zároveň také místenkami. 
Jinak to ani nebylo možné, 
jelikož tento provozní řád za-
kazoval stání za jízdy (s výjim-
kou 4. třídy, jejíž vozy neměly 
žádná sedadla).

Na území naší země se 
první jízdenky objevily 
v roce 1832 na koněspřežné 
železnici z Českých Budějovic 
do Lince. Byly z tenkého papí-
ru a do předtištěných kolonek 
se dopisovaly názvy nástupní 
i cílové stanice, den a hodina 
odjezdu, registrační číslo 
a výše jízdného. Nověji byly 
zavedeny jízdenky s předtiště-
ným názvem nástupní a cílové 
stanice a s vyznačením vozové 
třídy.

Do roku 1853 šlo koupit 
jízdenku pouze na konkrétní 
vlak. Pokud vám ujel, měli jste 
smůlu, jízdné se nevracelo. 
Tento „dostavníkový systém“ 
byl pak nahrazen paušální 
platností jízdenky pro určitou 
trať. A nějaké ty slevičky? 
„Saisonní“ lístky v roce 1907 
z Prahy do Veltrus pro 40 osob 

za pouhých 65,50 
korun za první 
a 32,80 korun 
za druhou třídu. To 
se to pak hromadně 
cestuje! Mimocho-
dem uvádět cenu 
na jízdenkách bylo 
nařízeno až v roce 
1910, ale uváděla se 
již dříve.  

Naše známé 
a snad všemi 
milované lepen-
kové, kartonové 
jízdenky se začaly 
v Rakouském císařství použí-
vat po roce 1860, (u nás 1865) 
souběžně s doposud používa-
nými papírovými jízdenkami. 

Později byly barevně 
odlišeny podle vozových tříd. 
Zpočátku měl karton (přířez) 
jízdenky pro první třídu barvu 
žlutou, pro druhou zelenou, 
pro třetí hnědou a pro čtvrtou 
barvu modrou, která byla 
po zrušení čtvrté třídy pou-
žívaná pro dělnické jízdenky. 
Byly též zavedeny tzv. peronky, 
vstupenky na nástupiště. Stály 
30 až 60 haléřů. V 1. polovině 
50. let 20. století byla zrušena 
3. třída a došlo ke změně barev 
jízdenek – hnědá barva byla 
pro 2. třídu, zelená pro 1. třídu.

A co se na železnici smělo 
a co nesmělo? Na nástupiště 
bylo možné jít z čekárny až 
po příjezdu vlaku, čekárna byla 
mezi nástupištěm a poklad-
nou. Zaujmout místa ve vlaku 
v příslušné třídě měli lidé 
ve chvíli, kdy zazvonil staniční 
zvonec. Před odjezdem měl 
průvodčí všechny vozy bez-
pečně uzavřít a sami cestující 
měli dohlédnout na to, zda 
tak učinil a případně ho vyzvat 
k nápravě. Pasažéři neměli 
příliš opouštět vlak ve stani-
cích, avšak nebyly v něm dosud 
záchody (až koncem 60. let 
19. století), takže se tomu 
nedalo zcela zabránit. Lidé 
neměli ve vlaku dělat totéž co 
dnes, tedy opírat se o dveře, 
stát na plošinách, nahýbat se 
z oken, stoupat na lavice. Ne-
směli přelézat opěradla a v se-
dadlových vozech nesměli ani 
vstávat. Jízdenky kontroloval 
průvodčí hned po nástupu 
do vozu. V každé další stanici 
cestující projeté jízdenky 
odevzdávali. Černý pasažér za-
platil dvojnásobek a také mohl 
být z jízdy vyloučen. Podobně 

mohla být odepřena přeprava 
opilcům a jiným neslušným 
osobám. Kouřit se nesmělo 
v 1. třídě, jinde se souhlasem 
cestujících.   

Aby vlaky jezdily podle 
jízdního řádu, bylo potřeba 
sjednotit na dráze čas. V době, 
kdy mechanické hodinky 
nebyly samozřejmostí, platil 
pro dráhu místní vídeňský čas. 
Podle něj byly seřízeny všechny 
hodiny na trati.

Zaměstnanci drah měli 
povinně od roku 1857 tmavo-
modré stejnokroje, a dokonce 
dva. Jeden pracovní a druhý 
slavnostní, jehož součástí byl 
i dvourohý klobouk a kord!

| text a podklady:  
Kamil Kristen Brzák 

Polovina 19. století:  
jízdenka Praha-Veltrusy

Inzerce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Na jaře školáci vyrážejí ven
Po velmi náročných covidových letech 
jsme se v tomto pololetí mohli konečně 
vrátit k obvyklé výuce, a to nejen na poli 
učebním, ale i v oblasti zážitkové peda-
gogiky, tzn. že jsme mohli začít podnikat 
řadu dříve běžných školních zážitkových 
aktivit. Mezi nejoblíbenější a také nejsnáze 
dostupné aktivity patří spaní ve škole. Vel-
ká část tříd strávila ve škole nejen sportov-
ně zaměřené odpoledne, ale i netradiční 
noc. Program třídní učitelé přizpůsobují 
zájmům a věku dětí. Většinou se hrají nej-
různější sportovní hry, ale na řadu přijdou 
i bojovky v prostorách školy, opékání buřtů 
nebo noční hra na školní půdě. 

Některé třídy sice nespí ve škole, ale 
vyrazily na školu v přírodě. Přípravy jsou 
vzhledem k hygienickým podmínkám 
náročnější než v dřívějších letech, ale 
děti se těší na tyto výjezdy mnohem víc 
než dříve, protože podobné aktivity byly 
dlouho ze zdravotních důvodů nedostup-
né. Řada dětí má poprvé možnost strávit 
týden mimo svou rodinu. Školy v přírodě 
žáků prvního stupně opakovaně proběhly 
na chatě MUHU v Jizerských horách. 
Šesťáci naopak vyrazili na jih Čech, kon-
krétně na Šumavu. 

V rámci výuky se také mohly konečně 
začít realizovat exkurze, které názorně 
doplňují probírané učivo. Například žáci 
9. ročníku vyrazili na jednodenní exkurzi 
po stopách Karla Hynka Máchy. Navštívili 
město Litoměřice a také vystoupali na vrch 
Radobýl, odkud Mácha zpozoroval požár 
v Litoměřicích, jehož hašení se mu nako-
nec zřejmě stalo osudným. 

Po delší pauze se také letos vracíme 
k pořádání charitativní akce Bezva den. 
Tato velká školní akce spojená s vystou-
peními žáků školy proběhne ve čtvrtek 
23. června 2022 od 15 hodin. V době 
uzávěrky Veltruských listů zatím žáci školy 
ještě nerozhodli, komu výtěžek z letošní 
akce věnujeme. I přesto už nyní zveme 
všechny čtenáře Veltruských listů, aby se 
přišli podívat na vystoupení našich žáků 
a zároveň podpořili dobrou věc.

Současně se pilně chystáme i na školní 

rok 2022–2023. Žáci 9. ročníku vykonali 
přijímací zkoušky a jsou přijati na vybrané 
střední školy. Místo nich nastoupí do školy 
žáčci noví – prvňáčci. Letos se jich k nám 
do školy přihlásilo celkem 68. Nakonec 
ale do školy od září nastoupí pouze 53 
dětí. Stejně jako již několik předchozích 
školních let provázela zápis do prvního 
ročníku nervozita související s kapacitními 

možnostmi naší školy. 
Zájem o školní docházku 
převýšil naše prostorové 
a kapacitní možnosti 
a nemohli jsme přijmout 
všechny žáky. Naštěstí 
se ale letos bez problé-
mů dostalo alespoň 
na všechny děti veltruské 
a děti ze spádových 
vesnic. Zamítnout přijetí 
bylo nutné pouze u žáků, 
kteří nežijí v našem 
spádovém obvodě. 

Informacemi o zápisu 

dětí do 1. ročníku jsme se opět dostali 
k letitému školnímu problému, a tím je 
potřeba přístavby pro naši školu. I přes 
naše opakované urgence a snahu se tento 
úkol znovu nepodařilo posunout výrazně 
vpřed, a tak se, bohužel, ani v průběhu 
letošního školního roku s přístavbou školy 
nezačalo. Stále tak jsme nuceni podřizovat 
školní práci našim prostorovým možnos-
tem. Ve škole se tak již několikátý rok učí 
i ve školní jídelně a letos k učebním pro-
storům musela přibýt i sborovna. Pracovní 
i učební podmínky jsou tak velmi náročné 
jak pro dospělé, tak i pro všechny žáky. 
I přes ohromné prostorové problémy se ale 
stále snažíme, aby naše škola byla nejen 
místem pro vzdělávání, ale aby do ní děti 
chodily rády a do života si s sebou odnášely 
nejen vědomosti, ale i spoustu krásných 
školních zážitků.

Všem čtenářům Veltruských listů přeje-
me krásné léto! 

| Světlana Racková 
ředitelka školy

3. třídy v Jizerských horách

6. třídy ve Stožci na Šumavě

9. třídy v Litoměřicích po stopách Karla Hynka Máchy
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KNIHOVNA

Knihovna: výběr z nových titulů
KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE NABÍDKU NOVÝCH KNIH:

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
 ʂ Tučková, K.: Bílá Voda – román, jehož 

děj je situován do kláštera Bílá Voda, 
prolíná se v něm příběh současné mla-
dé ženy s událostmi spjatými s obdo-
bím náboženské perzekuce za komuni-
stického režimu

 ʂ Cook, D.: Nová divočina – dystopický 
román, který se odehrává v budoucnos-
ti, kdy lidé žijí v přelidněném a zne-
čištěném Městě, mimo nějž existuje 
jen přísně chráněná Divočina, zbytek 
přírody

 ʂ Haig, M.: Půlnoční knihovna – kniha 
vede k zamyšlení,  jak vlastně vypadá 
dokonalý a šťastný život

 ʂ Longoni, A.: Velkolepý Modiglia-
ni – obsáhlý román se zabývá osudy 
jednoho z nejvlivnějších představitelů 
moderního malířství

 ʂ Schreiber, J.: Tisíce metrů ode dna – 
dojemný, ale zároveň humorný příběh 
o ztrátě blízkého a o tom, jak je těžké se 
s tím vyrovnat

DETEKTIVKY

 ʂ Clarke, Amy S.:  
Odpočítávač

 ʂ Goffa, M.:  
Člověk za oponou

 ʂ Granger, A.:  
Prvotřídní vražda

 ʂ Klevisová, M. :  
Zmizela v mlze

 ʂ Minier, B.: Lov
 ʂ Paris, B. A.: Terapie
 ʂ Witten, M.: Poprava

ROMÁNY PRO ŽENY

 ʂ Lacrosse, M.: Vinařství – trilogie, rodin-
ná sága z Alsaska na konci 19. stol

 ʂ Roberts, N.: Tajuplná žena
 ʂ Sparks, N.: 

 - Návrat
 - Nejdelší jízda
 - To nejlepší z nás

HISTORICKÉ ROMÁNY
 ʂ Lorentzová, I.: Lvice - román z Itálie 14. 

století líčí komplikovaný život mladičké 
šlechtičny

 ʂ Lorentzová, I.: Vzpurná – děj se odehrá-
vá v 17. století na pozadí tažení armád 
Osmanské říše evropským kontinentem

 ʂ Obermeier, S.: Šalamoun a královna 
ze Sáby

 ʂ Tomek, J.: Královna Zenobie – slavná 
královna vzdorující ve 3. stol. římské říši

 ʂ Whitton, H.: Zimní královna – román 
o manželce „zimního krále“ Fridricha 
Falckého Alžbětě, dceři anglického 
krále.

NAUČNÁ LITERATURA
 ʂ Kovařík, P.: Naše studánky
 ʂ Toufar, P.:  Tajemné kameny na Slán-

sku, Lounsku a Žatecku
 ʂ Kirschová, J.: Makramé – o technice 

drhání
 ʂ Drdel, P.: Postní kuchařka
 ʂ Nejkrásnější a nejzajímavější kameny 

světa – fotografie unikátních vzorků 
minerálů a hornin z celého světa

LITERATURA  
PRO MLÁDEŽ

 ʂ Lamková, H.:  
Inspektor Fousek na stopě

 ʂ Malý, R.: Kam až smí smích
 ʂ Miler, Žáček:  

Krtek kamarád
 ʂ Pullman, P. : Hodinový strojek
 ʂ Drijverová, M.: České dějiny očima psa
 ʂ Od Velkého třesku k člověku – výprav-

ná kniha o Zemi jako planetě, počátcích 
života na ní, vývoji živočichů a nakonec 
člověka.

| Jitka Lísková, knihovnice
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HAVRÁNEK

rodinné
 

centrumHavránek se ohlíží a plánuje 
nové kurzy
Školní rok se blíží ke konci, 
proto bych zde ráda poděkova-
la všem, díky kterým Havránek 
funguje. Děkuji psycholožkám 
za poskytování individuálních 
i rodinných psychologických 
a pedagogicko-psychologic-
kých konzultací. Dále děkuji 
všem členkám Havránku 
a jejich rodinám za pomoc při 
jednorázových akcích, jako byl 
Happening na starém mostě, 
lampionový průvod, adventní 
tvoření na zámku, Masopust, 
Běh veltruským parkem a dal-
ší. Děkuji lektorkám Kristýně, 
Terce a Vendy za vedení kurzů. 
Všechny tři jsou maminky 
na rodičovské dovolené 
a s radostí pro vás v průběhu 

školního roku připravovaly 
nejrůznější aktivity. 

Pro nadcházející školní rok 
chystáme novinku: tou bude 
hra táborových písní na kytaru 
pro děti od 6 do 15 let s Verčou. 
V příštím školním roce bychom 
také rádi snížili cenu za lekce 
a zvýšili odměnu za vedení 
lekcí. Díky grantu od nadace 
Tesco by se nám to mohlo po-
dařit. V případě, že náš projekt 
postoupí, budeme rádi, když 
jej žetony z nákupu podpoříte, 
a to od 11. července do 7. srpna 
v kralupském Tescu. 

Děkujeme a přejeme Vám 
krásné prázdniny!

| text a foto: Jana Suchá

Na Den vítězství se tradič-
ně na kurtech kuličkovalo
Dne 8. května 2022 se usku-
tečnil již 18. ročník tradičního 
turnaje ve cvrnkání kuliček 
„Memoriál Ládi Kubce“. 

Za krásného slunečného 
počasí cvrnkalo bezmála 50 
malých i velkých kuličkářů. 

Pořadatelé děkují všem 
členům organizačního týmu, 
městu Veltrusy za finanční 
podporu a TJ Sokolu Veltrusy 
za poskytnutí hrací plochy.

| Oldřich Šváb, ředitel turnaje
| foto: Barbora Šťastná

VÝSLEDKY:

KATEGORIE  
5 AŽ 9 LET

1. Nikola Gregorová
2. Tobiáš Štastný
3. Adéla Švábová 

KATEGORIE  
10 AŽ 14 LET

1. Jan Škuthan
2. Vojtěch Rukavička
3. Jindřich Rákos ml.

KATEGORIE  
15 AŽ 110 LET

1. Jindřich Rákos st.
2. Josef Šaroch
3. Oldřich Šváb

Přijďte na Olympijský běh
Již potřetí se letos staneme 
součástí T-Mobile Olympijské-
ho běhu, který se uskuteční 
ve středu 22. června 2022. Běh 
bude odstartován centrálně 
v 18 hodin přímo z éteru České-
ho rozhlasu. 

Připraveny budou trasy 
na 5 a 10 km a jednoduchý 
orientační běh pro širokou 

veřejnost v délce 4–6 km.
Registrace do 12. 6. 2022. 

| Lenka Měšťánková
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ASPV Veltrusy připravilo  
spoustu jarních akcí 
Jarní víkendy v přírodě, na suchu i na vodě, ale vždycky v pohodě!
PO ÚSPĚŠNÉM VÍKENDU V ŘÍJNU LOŇSKÉHO ROKU JSME SE DO LHOTKY U MĚLNÍKA VYPRA-
VILI ZNOVU. TENTOKRÁT VŠAK S TROŠKU MLADŠÍ PARTOU. 
Hned v pátek večer jsme 
si po krátkém seznámení 
vyzkoušeli, jak jsme na tom 
s orientací na mapě – dopadlo 
to úspěšně. Během soboty 
proběhlo seznámení s buzo-
lou, azimutová cesta za pokla-
dem a lodní bitva. Odpoledne 
procházka po malebném okolí 
se zastávkami mezi skalami, 
na skále či ve skále, u zajíma-
vých rostlin, stop či trusu zvěře 
a se zastavením na Štampa-
chu, kde jsme se na chvíli 
proměnili ve figurky známé 
hry Člověče, nezlob se! a ochut-
nali zdravou mízu ze stromů.  
Po večeři si zájemci vyzkoušeli 
jízdu na kánoi a pak už nastal 
očekávaný táborák s opékáním 

buřtů. Zanotovali jsme si, řekli 
si, co se nám líbilo a nelíbilo 
a na závěr se někteří odvážlivci 
vydali sami, jen s petrolejkou, 
do temného lesa, aby prokázali 
svou nebojácnost a odvahu. 
V neděli ráno proběhl orien-
tační běh plný překážek a úko-
lů v rámci přípravy na Medvědí 
stezku. Vzhledem k tomu, že 
víkend proběhl začátkem dub-
na, doprovázelo nás po celou 
dobu extrémní aprílové počasí 
– během půl hodiny se nám 
vystřídalo sluníčko s deštěm, 
kroupami i sněhem a nechy-
běly ani hromy. I přes bláznivé 
počasí jsme si všichni víkend 
užili a teď už se můžeme těšit 
na letní tábor.

O 14 DNÍ POZDĚJI JSME SE NA VÍKEND  
VYDALI S BANDOU STARŠÍCH. 
Aby to neměli stejné jako 
na podzim, a hlavně tak po-
hodlné, vyrazili jsme do Staré 
Hutě u Dobříše. Většina děvčat 
nocovala v chatě na půdě 
a chlapci s odvážnými děvčaty 
venku ve stanech. Déšť, který 
nás doprovázel během cesty, 
večer ustal, a mohli jsme si tak 
v klidu užít oheň a zazpívat si. 
Po ranním výběhu, rozcvičce 
a snídani jsme si zopakovali 
azimut a vydali se poznat okolí, 
kde trávil většinu života Karel 
Čapek a které ho inspirovalo 
při psaní některých děl. Úko-
lovka se nám trošku protáhla, 
a tak hned následovala tvorba 
vlastního oběda. Objevem 
víkendu se stala skutečnost, 
že na malém plynovém vařiči 
a na víčku od ešusu lze ukuch-
tit třeba i palačinky. Odpoled-
ne jsme si ještě zahráli drobné 
hry na louce, oprášili starou 
dobrou vybíjenou a chystali se 
na táborový oheň. Zarecitovali 
jsme si básně vlastní tvorby 
a shodli se na tom, že „víkend 

v přírodě proběhl v pohodě“. To 
bylo však před tím, než jsme 
se vydali do hlubokého lesa 
prodírat se křovím a ostruži-
ním, kde nakonec polovina 
bezhlavě bloudila a snažila 
se s buzolou v ruce najít to 
správné místo. To bylo před 
tím, než jsme se ráno vydali 
na závod v orientačním běhu 
při nepřetržitém a neústup-
ném lijáku a vrátili se za ho-
dinu či za dvě úplně durch. To 
bylo nakonec před tím, než 
jsme museli sbalit promočené 
stany a v některých případech 
i krosny a s nimi se pak vydat 
na cestu domů. Každopádně 
se držíme hesla „nejdůležitější 
je absolutní hodnota zážitku“ 
– a ta byla určitě u všech hodně 
vysoká!

| text: Tomáš Čapek  
| foto: archiv ASPV
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Letos se Běh veltruským parkem startoval znovu hromadně
PO DVOU COVIDOVÝCH LETECH, KDY MOHL BĚH VELTRUSKÝM PARKEM PROBÍHAT POUZE 
INDIVIDUÁLNĚ V OMEZENÉ FORMĚ, JSME SE LETOS MOHLI OPĚT SEJÍT SPOLEČNĚ NA STAR-
TOVNÍ ČÁŘE. A NEBYLO NÁS MÁLO. 

| text: Martina Voláková 
| foto: Jan Kadeřábek

Na start se postavilo celkem 
355 závodníků (211 dětí a 144 
dospělých). Počasí pro běh 
bylo letos ideální a děkujeme 
všem běžcům i organizátorům, 
že svou přítomností přispěli 
k vytvoření pohodové a příjem-
né atmosféry závodu. 

VÍTĚZOVÉ HLAVNÍCH 
SOUTĚŽÍ:

 ʂ 10 km muži:  
František Dočekal  
(Maraton klub Kladno) 
36:08.,4

 ʂ 5 km muži:  
Pavel Procházka  
(TJ Sokol Mělník)  
18:48,7

 ʂ 10 km ženy:  
Alexandra Loškoski  
40:45,7

 ʂ 5 km ženy:  
Soňa Barvenčíková  
23:46,5

V soutěži tříd ZŠ Veltrusy 
o dort starosty města vyhrá-
la suverénně třída 1. A, ze 
které si dort přišlo vyběhat 
celkem 16 žáků a k vítězství 
jim pomohla i třídní učitelka 
a asistentky, které si se svými 
žáčky závod zaběhly.  

Děkujeme, že s námi 
sportujete a příští rok se na vás 
budeme těšit na startu jubilej-

ního 25. ročníku Běhu veltruským parkem,  
a to v sobotu 29. dubna 2023. 

Víkend plný soutěží
O VÍKENDU 14. A 15. KVĚTNA JSME SE PO DVOULETÉ COVIDOVÉ ODMLCE MOHLI NAPLNO 
VRÁTIT K TRADIČNÍM SOUTĚŽÍM, KTERÉ ASPV VELTRUSY POŘÁDÁ NEJEN PRO DĚTI, ALE 
I PRO DOSPĚLÉ.

V areálu zámeckého parku proběhla 
nejprve v sobotu okresní soutěž Medvě-
dí stezkou a v neděli jsme pokračovali 
na školním hřišti okresním kolem v atletic-
kém víceboji.

MEDVĚDÍ STEZKOU

Medvědí stezku úspěšně absolvovalo 
53 dětí od předškolních až po dorost. 
Na vyfáborkované trati museli závodníci 
tradičně zdolat lanovou lávku přes strouhu 

a vypořádat se s dalšími úkoly na stanoviš-
tích (poznat rostliny a zvířata, topografické 
značky, prokázat znalosti z vlastivědy 
i zdravovědy, uvázat uzly apod.). Starší děti 
musely letos nově část závodu zdolat jen 
s pomocí orienťácké mapy s vyznačenými 
kontrolami. Vítězné hlídky v jednotlivých 
kategoriích nás pojedou reprezentovat 
na republikové kolo závodů, které pro-
běhne 11. června 2022.
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Veltruští karatisté závodí
Veltrusy hostily první závody karate
V rámci České federace Oki-
nawa Karate a Kobudo jsme 
26. března 2022 uspořádali 
ve Veltrusích dětské závody. 
Naši karatisté se utkali v pěti 
různých disciplínách, které 
prověřily jak jejich obratnost, 
sílu a rychlost, tak i zvládání 
technik karate. 

Celý program byl dopro-
vázen výkladem o filozofii, 
historii a technikách karate. 
Představeno bylo i bojové 
umění kobudo, které je his-
torickou součástí tradičního 
karate a využívají se v něm 
zbraně vzniklé z hospodářské-
ho nářadí. Ke zhlédnutí bylo 
i několik ukázek obou těchto 
bojových umění.  

Děkuji všem našim mladým 
karatistům za nasazení při 
závodech a gratuluji jim 
k mnoha získaným medailím. 
Zároveň děkuji jejich rodinám 
za podporu a těším se na další 
společné tréninky a akce.

| text: Marek Mach
| foto: bb

ATLETICKÝ VÍCEBOJ

A v neděli jsme pokračovali 
atletikou. Na hřišti Základní 
školy Veltrusy se sešlo 37 dětí 
a 12 dospělých, aby změřili své 
síly v atletickém víceboji. Sou-
těžilo se v disciplínách: běh, 
skok daleký a hod. Na hřišti 
po celou dobu panovala pří-
jemná sportovní nálada plná 
vzájemného povzbuzování 
a fandění.

Po oba dva dny nám přálo 
krásné slunečné počasí, které 
dokreslilo pohodovou atmo-
sféru obou sportovních dnů. 

Těšíme se na viděnou se 
všemi malými i velkými spor-
tovci na Medvědech a Atletice 
zase příští rok. 

| text: Martina Voláková  
| foto: Jakub Andrle, bb
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Až na vrchol Evropy
„Tati, já bych chtěla na Mont 
Blanc,“ odhodlala jsem se 
vyslovit tu nejodvážnější větu, 
jaká mě kdy napadla. Řekla 
jsem to minulou zimu, roku 
2021. 

Hrozně ráda lezu po ho-
rách, k čemuž bych se nejspíš 
nedostala bez svých rodičů. Už 
od malička jsme každý rok jez-
dili do Alp a já si ke skalnatým 
štítům získala zvláštní pouto. 
V minulých letech jsem vylezla 
pár třítisícovek, ale tohle bylo 
velké sousto. Vlastně sousto 
všech soust. 

A VYRÁŽÍME!

Jelo nás celkem osm (většinou 
Veltrušáků) a já byla z výpravy 
jakožto třináctiletá nejmladší. 
Trochu mě to děsilo, ale někdo 
přece musí být nejslabší…

Zaparkovali jsme v údolí 
na italské straně hory. První 
krok jsme podnikli odpoledne. 
Za našeho prvního pochodu 
bylo poněkud mlhavo a zima 
(ale nepršelo!), a já doufala 
v jasnější zítřky. Po pár hodi-
nách cesty (včetně mého vrace-
ní se pro zapomenutou láhev) 
jsme zakotvili v malém lesíku, 
jednom z posledních před 
skalnatou pouští. Na rovném 
plácku u ledovce mezi stromy 
jsme postavili stany (hurá!). 
Po rychlé večeři na plynovém 
vařiči jsem se vděčně za-
chumlala do spacáku a usnula.

PŘES ŠEDIVÉ MOŘE

A opravdu, ráno nás vzbudilo 
hřejivé sluníčko. Probral nás 
stejně tak hřejivý čaj a spěšná 
snídaně. Pracné cpaní všech 
věcí zpátky do batohů bylo 
svým způsobem taky hřejivé, 
i když už ne tak příjemné. 

Z osvěžující zeleně jsme 
přešli do kamenné pouště, 
vlnící se v jakýchsi obrovských 
vlnách. Po jedné takové jsme 
se vydali vstříc hrozivému 
vrcholu. Párkrát jsme potkali 
kamzíky, kteří dokonale splý-
vali s šedivým okolím. Při své 
šikovnosti jsem pořád klouzala 
po hroudách kamínků a ne-

mohla jsem při tom nemyslet 
na hbité nožky těch zvířat. Ale 
naštěstí jsme všichni šťastně 
dorazili na konec hřebenu.

Posléze nás čekal předlouhý 
pochod kamením směrem 
k masivu, ve kterém by se měla 
údajně nacházet chata. Šli 
jsme celé dopoledne a snad 
i déle, ale s výborným obědem 
a přestávkami u potůčků se to 
dalo snést.

Po čase terén začal stoupat 
a my museli přejít první sněho-
vé pole. Nasadili jsme si mačky 
(ostnaté návleky na boty), ale 
na lano jsme se ještě nevázali.

Odpoledne jsem konečně 
mohla pozvednout zrak k úpatí 

skalnatého masivu. Šplhání 
po ferratách mě neskutečně 
bavilo, přičemž jsem si při-
voněla i k pár skalničkám. Ne, 
že bych párkrát trochu neza-
bloudila, ale usoudila jsem, že 
tahle cesta byla úchvatná.

Když jsem nad sebou 
zahlédla něco, podle čeho 
jsem usoudila, že je to chata, 
byla jsem šťastná. Složila jsem 
krosnu k heliportu s vědomím, 
že dneska už nebudu muset 
udělat ani krok. 

Bohužel se ale jednomu 
členovi naší výpravy udělalo 
dost špatně. Radka se obětova-
la, že s ním zůstane a pokusí se 
spolu slézt do údolí. 

Karatisté sbírali zkušenosti a medaile  
také na Vysočině 
Veltruští karatisté se v sobotu 
21. května zúčastnili závodů 
v Havlíčkově Brodě. Bylo nás 11, 
soutěžili jsme v 5 disciplínách 
a získali mnoho zkušeností, 
zážitků, nových přátel, ale 
i medailí. 

Všem dětem patří velké 
poděkování za reprezentaci 
Veltrus, za jejich nadšení, 
výkony a za to, jak se vzájemně 

podporovaly. Stejně tak děkuji 
rodičům, kteří naše nejmladší 
karatisty a karatistky na závo-
dy doprovodili. 

| Marek Mach
hrdý trenér mladých  

veltruských karatistů
| shuri-te.cz

| foto: Dita Kovářová
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PŘES BÍLÉ POLE

Budíček byl ještě před vý-
chodem slunce (a rozhodně 
nebylo hřejivo). Přelezli jsme 
poslední kousek skalky rovnou 
do náruče obřímu ledovci 
Glacier du Dôme. Při pohledu 
na něj jsem si byla vědoma, 
která část cesty teď přichází. 
Faktem bylo, že ještě dlouho 
neuvidím suchou zem.

     Následovaly mé oblíbe-
né činnosti – natlačit pohory 
do maček a návleků, navlék-
nout se do sedáku a rukavic, 
nasadit si helmu a sluneční 
brýle, zacvaknout se na lano 
po osmimetrových rozestu-
pech, vyšvihnout si na záda 
batoh, vzít do ruky cepín 
a konečně vyrazit.

     Zdánlivě nezáživná cesta 
začala být zajímavá, když se 
objevily první trhliny. Bylo po-
někud složité všechny ty jámy 
přeskočit a obejít, zvlášť když 
jich bylo hodně u sebe. Jednou 
jsem se do takové trhliny za-
koukala a… křup! Zapadla jsem 
jen po pás, ale to pomyšlení, 
že moje nohy visí nad desítky 
metrů hlubokou propastí…

Po ledovci jsme putovali 
celý den. Museli jsme mno-
hem častěji zastavovat kvůli 
nedostatku kyslíku. Jaksi jsem 
do sebe nemohla dostat moc 
jídla, ale prý je to v těchto 
výškách normální, tak jsem to 
nechala být. Bude hůř.

Odpoledne jsme zastavili 
pod hřebenem, který vede přes 
několik dalších pahorků na vr-
chol. Vykopali jsme v ledovci 
příkop (tedy spíš ostatní ho 
vykopali) kvůli závětří a po-
stavili do něj stany. Pak jsme 
jen vegetili, povídali si a čekali 
na večer. To za mě byla jedna 
z nejhezčích částí výstupu.

DEN V PLECHOVCE

Otevřela jsem oči. Šla jsem 
spát dost brzo… že by už 
bylo ráno? Když jsem se ale 
podívala, kolik je, neblaze jsem 
zjistila, že je teprve tři čtvrtě 
na deset. Super. Mé tušení, 
že budu celou noc jen zírat 
do stěny stanu, se stalo bohu-
žel pravdivým. Někdy kolem 
půlnoci jsem si polovinou těla 
lehla ven a koukala na hvězdy. 
Ve tři hodiny už vstali i ostatní, 
připravili jsme se, a vydali se 
prudkým sněhovým svahem 
na hřeben.

Takový vítr jako na něm 
jsem ještě fakt nezažila… 
profukoval mi málem jedním 
uchem dovnitř a druhým ven. 
Zastavovat jsme nemohli, 
jinak bychom umrzli.

Za svítání jsme se konečně 
dostali do závětří jednoho z le-
dových předvrcholů. Dál přes 
sedlo a vrcholek a další sedlo…

Asi by se tomu dalo říkat 
ráno, když jsme se zmrzlí 
a ošlehaní větrem dobelhali 
do chaty. Moje radost nebrala 
konce! A když jsme do plecho-
vé boudy vešli, horolezci, kteří 
se tu taky zastavili, nám do-
konce zatleskali, což mi náladu 
zvedlo ještě víc.

Bývali bychom se vydali 
co nejdřív na vrchol, ale fičák 
venku otřásal celou boudou 
a vyrazit v tomhle… by bylo 
o život.

A tak se stalo, že jsme čekali 
a čekali, ale vítr se nechtěl uti-
šit. Taky nám docházela voda. 
Kdybych alespoň mohla us-
nout! Ale moje tělo si evident-
ně odpočinout nechtělo.

Nakonec jsme to museli 
vzdát. Odpoledne jsme se 
vrátili ke stanům, vegetili a šli 
spát. Tuhle noc jsem se vyspala 
tak dobře, jako už dlouho ne.

NAHORU, DOLŮ
Ale počkat, žádné vzdávání! 
Pokus číslo dvě. Budíček ve tři, 
vyšplhat na hřeben (vítr byl 
tak dvakrát slabší!) a nahoru 
k plechové boudě. Vešli jsme 
dovnitř a já se nadšením ne-
mohla přestat smát. Za chvíli… 
Už jen kousek…

V chatě jsme se nezdrželi 
dlouho. Za chvíli už jsme si 
v zástupu za sebou razili cestu 
příkrým ledem. Špičaté bodce 
maček se zabodávaly do tvr-
dého povrchu a my odhodlaně 
několik dalších hodin odolávali 
větru. 

„Tak tohle je asi vrchol!“
Holá planinka obklopená 

mlhou. Nemohla jsem uvěřit 
svým uším a nohám. Naše ra-

dost nebrala konce, a to i když 
jsme přišli o výhled.

Po závěrečné fotce jsme 
se vydali vzhůru dolů. Dolů 
a dolů… Minuli jsme chatu 
Vallot, sbalili stany, dolů 
po vratkém ledovci, kolem 
chaty Gonella, po ferratě 
a v jednom jediném dni jsme 
přešli moře. Bylo horko a naše 
chodidla… raději mlčet. Dole 
na nás čekal plácek s teplým 
jídlem a zdravým zbytkem 
výpravy. Ta úleva! Nejlepší bylo 
si po těch desítkách hodin sun-
dat pohory a projít se po trávě. 
A pak večer spát pod širákem, 
dívat se na hvězdy a říkat si: jak 
se tohle mohlo povést?

| text a foto: Klára Nováková
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Niedax-Kleinhuis, s. r. o.
hledá pro svou provozovnu  

Veltrusy, Palackého 701

Administrativního  
pracovníka/skladníka  

pro jednosměnný provoz na plný úvazek

Nástup možný ihned

Popis pracovní pozice:
Práce ve skladu, seznámení se s výrobky,  
později zaškolení administrativní práce,  

vytváření nabídek, zpracování objednávek,  
komunikace se zákazníky.

Požadavky:
| řízení vysokozvižného vozíku  (případně zaškolíme) | 

| čistý trestní rejstřík | dobrý zdravotní stav |
| spolehlivost, smysl pro pořádek |

Nabízíme:
| plat 25.000 Kč | po zaškolení stravenky |

| slušné prostředí a milí kolegové |

Kontakt :
Ing. Ivan Skopal, tel.: 601 178 822, i.skopal@niedax.cz

SPOLEHLIVÝ A
RYCHLÝ INTERNET,
ŽE VÁM ZBYDE ČAS I NA 
GRILOVAČKU

Nejrychlejší  a nejspolehlivější internet v širokém okolí. 

WWW.PRIPOJEN.CZ     604 130 991 

ŠŤAVNATÝ 
INTERNET OD
PŘIPOJEN !

 Rychlosti 250 Mbit/s i více !

∙  Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí? 
∙  Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?  
∙  Tušíte, že budete o někoho blízkého pečovat,
    a nevíte, co vás čeká?
∙  Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
∙  Chybí vám informace?

Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma.
Víme, jak je péče o blízkého člověka náročná,
a proto pro vás máme náš poradenský tým:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK  ∙  PSYCHOLOG  ∙  PRÁVNÍK
NEUROLOG  ∙  ZDRAVOTNÍ SESTRA  ∙  VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA

Poradenství probíhá osobně, telefonicky i elektronicky (chat, e-mail).

PEČUJETE
O SENIORA?
POMŮŽEME!

Můžete nám také
anonymně napsat
na chat na našich 
stránkách:
dementia.cz/chat/

KONTAKT PRO KRALUPY
NAD VLTAVOU A OKOLÍ:

Gabriela Ponert
tel.: 602 461 297
kralupy@dementia.cz

DEMENTIA.CZ
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INTERIÉRY  

LUBOŠ LIBICHLUBOŠ LIBICH
ŽALUZIE A ROLETY 
SÍTĚ PROTI HMYZU

DVEŘNÍ ROLOVACÍ SÍTĚ

VINYLOVÉ PODLAHY
PLOVOUCÍ PODLAHY

MALÍŘSKÉ PRÁCE
PRANÍ KOBERCŮ A SEDACÍCH SOUPRAV

SHRNOVACÍ DVEŘE NA MÍRU
FÓLIE NA OKNA

Zaměření a cenová nabídka Zaměření a cenová nabídka zdarmazdarma

mobil: 777 309 315, 606 386 916 
tel./fax: 315 781 505  

e-mail: interiery.libich@seznam.cz
adresa: Štěpána Bendy 584, Veltrusy 277 46

Nabídka tarifů:
    16 Mb/s za 299 Kč  
levný tarif pro nenáročné uživatele  
    30 Mb/s za 399 Kč  
tarif vhodný pro běžné uživatele  
    100 Mb/s za 499 Kč  
tarif pro náročné uživatele a sledování moderní IPTV  
    Na přání rychlost až 1.000 Mb/s 

Sys-DataCom
RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV

rychlý a stabilní internet za výhodné ceny již od 250 Kč měsíčně
moderní technologie a routery Mikrotik / gigabitové technologie

Doplňkové služby:
• chytrá televize / více než 180 programů 
• na zkoušku 7 dní zdarma
• zpětné sledování až 7 dní 
• televize všude v EU, kde se připojíte k internetu 
• pevné telefonní linky bez placení paušálu

volejte nebo pište nonstop
www.sys-data.com |+420 777 774 221 | obchod@sys-data.com

Smlouvy bez závazků  
a bez datového  
omezení
Tradice a zkušenost  
v oboru více než 20 let 

INZERCE

R E B Y S
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Vyrábíme na zakázku
 l kuchyňské linky
 l schodiště
 l vestavné skříně
 l dveře interiérové i vchodové
 l pergoly
 l kancelářský nábytek

V cihelnách 622, Veltrusy

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

m
ob

il: +420 721 852 018
+420 602 149 243
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ZPRÁVY Z KRAJE ■

AUTO KRALUPY.
My jsme

Od roku 1994 nás najdete v uli-
ci V Růžovém údolí v Kralu-
pech nad Vltavou. Od té doby 
se změnilo mnohé, ale my jako 
váš partner pro mobilitu zůstá-
váme pevní ve svých hodnotách 
a vizi přinášet kvalitní pro-
dukty, poctivý servis a služby 
s osobním přístupem.

Od zahájení servisu jsme zde 
opravili více než 23 000 vozidel, 
většina se k nám vrací opakova-
ně a to je naší největší odmě-
nou. Od favoritu po ENYAQ, 
od pondělí do soboty.

Nyní každý rok opravíme téměř 
5000 servisních zakázek nebo 
vyměníme 500 sad pneumatik. 
Čelních skel jsme za 28 let exis-
tence firmy spravili tolik, že by 
se z nich dala postavit Žižkov-
ská věž. Ale vyšší!

I ve vašem voze „běhá“ klínový 
řemen. Kdybychom dali k sobě 
všechny, které jsme vyměnili, 
obtočíme Zemi kolem dokola.

Máme skvělý tým servisních 
poradců, profesionálů, s kte-
rými přijde do kontaktu téměř 
každý, kdo nás navštíví. Víte, 
že každý z nich má více než 15 
let praxe servisního poradce? 
Technologie jdou neustále ku-
předu, i díky tomu, že nás auta 
baví, stále držíme krok.

Ve dvou samostatných dílnách 
zaměstnáváme aktuálně 6 
mechaniků. Každý z nich ab-
solvuje ročně minimálně 5 dní 
specializačních školení. Najdete 
u nás odborníky na elektroniku, 
motory, klimatizace i karosářské 
práce.

Prodejci nových vozů – odbor-
níci na slovo vzatí. Mají nejen 
skvělé produktové znalosti, 
ale také empatický a trpělivý 
přístup k zákazníkům. Přijďte se 
přesvědčit a svézt se některým 
z modelů vozů ŠKODA.

Pokud sháníte prověřený vůz, 
je tu pro vás tým ŠKODA 

PLUS. Vykoupí váš starý vůz 
a doporučí nejlepší řešení pro 
další mobilitu. ŠKODA PLUS 
je značkový prodej ojetých 
vozidel. Kolegové absolvují 
stejně náročná certifikační 
školení jako prodejci nových 
vozů.

Ve skladu to musí lítat, 
aby výdej dílů do zakázek 
probíhal plynule, zároveň 
je sklad prostor, kde je 
třeba dokonalá organizace 
a pořádek. Kolegové mají 
na starosti také prodej 
originálního příslušenství 
nebo výdej zakázek z e-shopu 
ŠKODA.

Žádná firma se neobejde bez 
podpůrných profesí. Proto 
máme šikovné kolegyně 
a kolegy, kteří myjí vozy, 
uklízejí showroom, zvedají 
telefony, připravují faktury 
nebo zajišťují pickup servis. 
Tým AUTO KRALUPY šlape 
jako dobře promazaný stroj. ■

Spolu s ostatními tvoříme tým AUTO KRALUPY.

www.autokralupy.cz

121006_17_SkodaAuto_Sekova-knizka_210x297.indd   1 14.01.2022   13:18

Andrea Zoulová, 
vedoucí prodeje nových vozů

Martin Zadák, 
prodejce nových vozů

Jakub Venclík, 
ředitel společnosti

Petr Melichar, 
vedoucí prodeje náhradních dílů

Tým péče o zákazníka

Mechanici z dílny 1

Tým přijímacích techniků

Tým prodejců ŠKODA Plus Mechanici z dílny 2
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a pořádek. Kolegové mají 
na starosti také prodej 
originálního příslušenství 
nebo výdej zakázek z e-shopu 
ŠKODA.

Žádná firma se neobejde bez 
podpůrných profesí. Proto 
máme šikovné kolegyně 
a kolegy, kteří myjí vozy, 
uklízejí showroom, zvedají 
telefony, připravují faktury 
nebo zajišťují pickup servis. 
Tým AUTO KRALUPY šlape 
jako dobře promazaný stroj. ■

Spolu s ostatními tvoříme tým AUTO KRALUPY.

www.autokralupy.cz
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ZPRÁVY Z KRAJE ■

AUTO KRALUPY.
My jsme

Od roku 1994 nás najdete v uli-
ci V Růžovém údolí v Kralu-
pech nad Vltavou. Od té doby 
se změnilo mnohé, ale my jako 
váš partner pro mobilitu zůstá-
váme pevní ve svých hodnotách 
a vizi přinášet kvalitní pro-
dukty, poctivý servis a služby 
s osobním přístupem.

Od zahájení servisu jsme zde 
opravili více než 23 000 vozidel, 
většina se k nám vrací opakova-
ně a to je naší největší odmě-
nou. Od favoritu po ENYAQ, 
od pondělí do soboty.

Nyní každý rok opravíme téměř 
5000 servisních zakázek nebo 
vyměníme 500 sad pneumatik. 
Čelních skel jsme za 28 let exis-
tence firmy spravili tolik, že by 
se z nich dala postavit Žižkov-
ská věž. Ale vyšší!

I ve vašem voze „běhá“ klínový 
řemen. Kdybychom dali k sobě 
všechny, které jsme vyměnili, 
obtočíme Zemi kolem dokola.

Máme skvělý tým servisních 
poradců, profesionálů, s kte-
rými přijde do kontaktu téměř 
každý, kdo nás navštíví. Víte, 
že každý z nich má více než 15 
let praxe servisního poradce? 
Technologie jdou neustále ku-
předu, i díky tomu, že nás auta 
baví, stále držíme krok.

Ve dvou samostatných dílnách 
zaměstnáváme aktuálně 6 
mechaniků. Každý z nich ab-
solvuje ročně minimálně 5 dní 
specializačních školení. Najdete 
u nás odborníky na elektroniku, 
motory, klimatizace i karosářské 
práce.

Prodejci nových vozů – odbor-
níci na slovo vzatí. Mají nejen 
skvělé produktové znalosti, 
ale také empatický a trpělivý 
přístup k zákazníkům. Přijďte se 
přesvědčit a svézt se některým 
z modelů vozů ŠKODA.

Pokud sháníte prověřený vůz, 
je tu pro vás tým ŠKODA 

PLUS. Vykoupí váš starý vůz 
a doporučí nejlepší řešení pro 
další mobilitu. ŠKODA PLUS 
je značkový prodej ojetých 
vozidel. Kolegové absolvují 
stejně náročná certifikační 
školení jako prodejci nových 
vozů.

Ve skladu to musí lítat, 
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