JUBILEA

Dne 22.2.2007 se dožívá 85 let
paní Eva Vobořilová
z Velvar.
Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
přejí
Josef, Milan, Eva a Adam
synové a dcera s rodinami

Blahopřejeme

Poděkování:
Děkujeme všem, kdo pomocí či laskavými slovy zmírnili náš zármutek nad
ztrátou manžela, tatínka a dědečka pana Miloslava Jiráska.
Marcela Jirásková a Helena Dudová a rodinou.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás upozornil na některé problémy týkající se likvidace odpadů, kácení
stromů a úklidu sněhu, a požádal Vás o pomoc a spolupráci.
Opět se množí oprávněné stížnosti na černé skládky v okolí města a jeho místních částí.
Nejhorší situace byla u bývalého cukrovaru, směrem od mateřské školy. Pracovníci technické
čety ve spolupráci s firmou Prorent s.r.o provedli úklid této černé skládky, kam občané
vyvážejí někdy až nepochopitelné věci (lednice, elektrospotřebiče, pneumatiky, nábytek
apod.). Úklid stojí značné finanční prostředky, které by šlo využít účelněji, a jeho provádění i
u jiných skládek během roku znatelně zasahuje do rozpočtu města. Apelujeme na naše
občany, aby odpad nevyváželi za město a vyčkali pravidelných svozů nebezpečného nebo
velkoobjemového odpadu. Občanům, kteří vyvážejí odpad na nepovolené skládky, hrozí
pokuta od 20 do 50 tisíc Kč. Učinili jsme některá opatření k tomu, aby tito občané byli
zjištěni, a prosíme zodpovědné občany, aby nám v této věci pomohli tím, že na vyvážení
odpadů na černé skládky upozorní. V případě, že nemáte kde uskladnit starou lednici nebo
pneumatiky, kontaktujte naši technickou četu a bude hledána možnost dočasného uskladnění
do doby svozu.
Dalším nešvarem, který trápí okolí a přírodu kolem města, je vyřezávání či dokonce kácení
zdravých stromů v některých lokalitách, jako např. za Malovarským rybníkem, v lesíku „U
Chaberů“, za čistírnou odpadních vod směrem k Chržínu apod. Pokud zjistíme kácení stromů
na pozemcích města, podáme trestní oznámení na neznámého pachatele. Jisté osoby jsou již
vytipovány a je jen otázkou času, kdy je přistihneme.
Naše technická četa provádí u některých suchých dřevin jejich pokácení. U složitých případů
je zvána odborná firma vybavená vhodnou technikou. Městská rada dne 17. ledna tr. rozhodla,
že si občané mohou dřevo od města odkoupit. Zájemci se mohou přihlásit u vedoucího
technické čety města p. Hájka.
Dlouho jsme čekali na spad prvního sněhu. Dočkali jsme se ho 24. ledna a bude patrně padat i
v příštím období. Přesto, že městská technická četa se snaží protahovat hlavní chodníky ihned
od časných ranních hodin, je třeba si připomenout zákonnou povinnost vlastníků nemovitostí
podle § 27 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Vlastník nemovitosti odpovídá za
škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti přilehlého chodníku, která vznikla náledím,
sněhem apod.
Město Velvary nemá techniku, kterou by ihned po spadu sněhu provádělo protažení místních
komunikací (ulic, cest). Tato povinnost je zajišťována smluvně, a proto někdy trvá déle, než
technika na všechny komunikace vyjede (např. Radovič, V. Bučina, M.Bučina apod.).
Děkujeme za pochopení.
Libor Šulc
odbor správy majetku MěÚ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poplatek za svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu na I. pololetí 2007 ve
výši 250,-- Kč za osobu je nutné zaplatit do konce února .

Ředitelství Mateřské školy Velvary
vyhlašuje zápis dětí
do Mateřské školy Velvary na školní rok 2007 - 2008
Zápis proběhne v budově MŠ v úterý 6.3.2007 od 9:00 hod. do 14:30 hod.
Rodiče přivedou k zápisu své dítě a přinesou jeho rodný list.
Zapsány budou děti, které do 30.6.2007dovrší 3 let a starší.
Bc. Maria Koscová
ředitelka MŠ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Základní škola Velvary
přijme od 1.4. 2007
maturanta do 25 let věku, který je evidován na Úřadu práce,
na místo asistenta pedagoga.
Bližší informace na tel. 315 761 060, mobil 739 040 104.
Mgr. Lenka Vrchlavská
ředitelka ZŠ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Upozornění:
Ve dnech 14. a 21. března 2007 budou v přízemí Městského úřadu ve
Velvarech přítomny pracovnice Finančního úřadu Slaný. V době od 13:00 do
17:00 hodin budou přijímat přiznání k dani z příjmů za rok 2006, případně
poradí s jejich vyplněním.
…………….

Řidičské průkazy, které byly vydány v období od 1. července 1964 do 31.
prosince 1993, jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007.
Výměnu řidičských průkazů zajišťuje MěÚ Slaný - Odbor dopravy a
silničního hospodářství.
Vzhledem k tomu, že ke konci roku mohou být výměny spojeny s čekáním ve
frontách, doporučujeme výměnu nenechávat až na listopad či prosinec 2007.
Více informací na: www.meuslany.cz

se sídlem Velvary 420, PSČ 273 24, IČO 496 84 442
nabízí k okamžitému nástupu zaměstnání na těchto pracovních pozicích:

•

•

•

•

•

•

• Dělník výroby neželezných kovů
• Dělník provozu lakovací linky
Požadujeme
o Vyučení v technickém oboru
o Spolehlivost, svědomitost, aktivní a samostatný přístup k práci
o Průkaz jeřábnický, průkaz řidiče motorového vozíku – velkou výhodou
o Dobrý zdravotní stav a schopnost pracovat ve směnném provozu podmínkou
Nabízíme
o Motivační odměnu
o Práci v kolektivu spolupracovníků
o U spolehlivých dělníků trvalé zaměstnání

• Směnový mistr provozu lakovací linky
Požadujeme
o VŠ x SŠ vzdělání chemického, či strojního zaměření
o Organizační schopnosti
o Zkušenost v oboru výroby a aplikace nátěrových hmot, samostatnost, dobré
komunikační schopnosti
o Práce na PC podmínkou, průkaz jeřábnický, VZV – velkou výhodou
o Odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení, schopnost pracovat ve směnném
provozu
Nabízíme
o Možnost dalšího rozvoje
o Motivační platové ohodnocení
o Další benefity

• Chemik – laborant provozu lakovací linky
Požadujeme
o SŠ x vyučení v chemickém oboru
o Spolehlivost, svědomitost, aktivní a samostatný přístup k práci
o Dobrý zdravotní stav a schopnost pracovat ve směnném provozu podmínkou
Nabízíme
o Motivační odměnu
o Práci v kolektivu spolupracovníků
o Komunikační schopnosti
o Odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení

V případě Vašeho zájmu kontaktujte firmu některým z níže uvedených způsobů:
METAL TRADE COMAX, s.r.o.
nebo e-mail: bvaigeltova@mtcomax.cz
JUDr. Blanka Vaigeltová
273 24 Velvary 420
Případné dotazy Vám zodpoví pí. Vaigeltová na těchto telefonních číslech:
• 315 730 201, či 724 146 998

Školní klub ( aneb „Kdo si hraje, nezlobí“)
V letošním školním roce zahájil svou činnost Školní klub při ZŠ Velvary. Co si
představíme pod pojmem školní klub? Je to vlastně obdoba družiny, která je zaměřena na děti
z prvního stupně, školní klub dává stejné možnosti i žákům z druhého stupně.Oba tyto
subjekty jsou však prostupné, proto všech aktivit a akcí se mohou zúčastnit žáci z celé školy.
V prvním pololetí navštěvuje školní klub 238 dětí, z toho žáků II.stupně je 81, což
není mnoho.Během tohoto premiérového roku budeme naslouchat nápadům a přáním dětí,
abychom jim v příštím roce mohli nabídnout více možností. Tím, co nás asi nejvíce brzdí, je
nedostatek vhodných prostor zejména pro sportovní aktivity (včetně nářadí a náčiní), útulná
klubovna a další vybavení, které by si děti přály, například keramická pec. Právě na tu si
chceme částečně ušetřit z příspěvků dětí na školní klub (200,-Kč/pololetí) , uvítali bychom i
případné sponzorství a splnili tak dětem jejich přání. Jedno menší se už splnilo – akvárium
s rybičkami už dělá radost žákům 5.třídy, starat se budou ale všechny děti z přírodovědného
kroužku.
Prioritou školního klubu je vyplnit volný čas dětí. Nabízí proto žákům velké množství
zájmových aktivit. V současné době jich je na škole 21, z nichž je největší zájem tradičně o
angličtinu, počítače, sportovní aktivity a u žáků 5.a 9.tříd o přípravu na přijímací zkoušky.
Právě tyto aktivity jsou dělené na více skupin, abychom vyhověli všem žákům. Tím se
navyšuje naše nabídka na 30 hodin zájmových aktivit týdně.
Školní klub má však svá další specifika. Není zaměřen jen na činnost pravidelně
organizovanou, ale vytváří prostor žákům druhého stupně, aby si sami zorganizovali za
pomoci vedoucího vychovatele akci, která by se jim líbila. Může to být diskotéka, sportovní
turnaj, výlet, beseda nebo jen občasné setkání, povídání či poslech hudby. Význam
smysluplného využití volného času ani nemusím zmiňovat. Děti se přirozeně touží
„shlukovat“ – je jim to umožněno, komunikují, spolupracují a tvoří a to vše jen za „mírného“
dozoru, aby si samy okusily pocit své důležitosti. Odměnou jim je pak vydařená akce, o které
se dlouho vypráví a která vzbudí zájem ostatních.
První akcí, která pomyslně nastartovala činnost školního klubu, byl v září 1.ročník
„Velvarského maratonu“.Tento běh završil den oslav 120.výročí založení školy. Rádi bychom,
aby se stal tradičním během. Své sympatie si tehdy získala především kategorie „rodič a dítě“,
kdy soutěžily třeba i celé rodiny. Další akcí, která přivedla v době volna do školní tělocvičny
asi čtyři desítky starších dětí, byla diskotéka. Zde nechybělo předtančení dívek z 9.tříd, jen
chlapci poněkud otáleli a váhali, jak dívky k tanci vyzvat. V prosinci se žáci 9.ročníků skvěle
postarali o mikulášský program pro první stupeň. Se starým rokem jsme se rozloučili akcí
„Advent na zámku v Nelahozevsi“. Zde jsme navštívili pravé peklo a Lucifera ( v zámeckém
sklepení), dozvěděli se od průvodkyně zajímavosti z historie zámku, nakoupili drobné
dárečky na tržišti na zámeckém nádvoří a ještě jsme se stihli pozastavit v rodném domě
Antonína Dvořáka. Své tělo jsme pak protáhli několika ozdravnými kilometry podél Vltavy
po Dvořákově stezce až do Kralup. Odtud jsme jeli vlakem zpět do Velvar.
Letošní rok 2007 zahájíme novoročními turnaji ve vybíjené. V plánu jsou pak další
akce, jako například Masopust, volba miss, kvízové odpoledne, sportovní soutěže, ankety a
konec školního roku nám zpestří letecký zájezd do Bulharska, na který se těší šedesát
účastníků.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem pedagogům, se kterými společně vytváříme nabídku a
program, žákům za účast a podněty a rodičovské veřejnosti za podporu a pochopení.
Mgr. Šárka Hrbková
(vedoucí školní klubu)

Zpráva o činnosti Městského muzea Velvary za rok 2006
Během roku 2006 navštívilo muzeum a akce jím pořádané 3 160 lidí.
Výstavy
Kdo si hraje, nezlobí- výstavou představila svoji činnost Mateřská škola Hospozín
IV. velvarský výtvarný salón
Jak to vidí můj objektiv- fotografie Karla Málka
Příroda Kladenska- výstava fotografií byla zapůjčena Sládečkovým vlastivědným
muzeem v Kladně a instalována v Pražské bráně.
Galerie Jiřího Corvina- instalace stálé expozice obrazů
Člověk mezi lidmi- výstava kreseb, maleb a fotografií amatérských i
profesionálních výtvarníků v Pražské bráně
Pavel Groh: PP- výstava koláží
Radek Farny: Výtvarná fotografie, Petr Stříbrný: Portréty-společná výstava dvou
přátel fotografů
Viola Benešová: Obrazy a hedvábí
Voda základ života- výstava v Pražské bráně, součást akce Putování za vodou
Komu straší ve věži- do Pražské brány se nastěhovala strašidla ze studánek, potoků,
řek a rybníků- dětské výtvarné práce, součást akce Putování za vodou
Kulturně-výchovné akce
Výukové programy pro děti /spolupráce se SEV Javory Černuc/
Velikonoce v muzeu- tradiční program, velikonoční zvyky, pletení pomlázek, zdobení
kraslic- čtyři devadesátiminutové bloky
Vánoce v měšťanské rodině- jak prožívali advent a vánoce naši předkové ve
městech, výroba vánočních ozdob- čtyři devadesátiminutové bloky
Přednášky
Život našich předků v 18. a 19. století- tradiční beseda v Domově důchodců ve
Velvarech, jejíž součástí je i malá výstava muzejních sbírkových předmětů přímo
v domově. Snažíme se tak muzeum přiblížit i lidem, kteří by se díky svému
zdravotnímu stavu do naší budovy nedostali.
Židovství, historie a současnost- beseda s publicistou Janem Jelínkem- společná akce
muzea a Městské knihovny Velvary.
OSTATNÍ
Masopustní průvod ve Velvarech- spolupořadatelé SEV Javory Černuc a MŠ
Hospozín
Velvarský tolar- VII. ročník dramatické soutěže pro děti a mládež, spolupořadatel
Městská knihovna Velvary
Noční výlet do minulosti- módní přehlídka historických oděvů s názvem „Móda
našich babiček“ / spolupráce se SOŠ Velvary/, noční prohlídka muzea spojená se
soutěží „Po stopách starých řemesel a živností“. Touto akcí se muzeum zapojilo do
celostátního Festivalu muzejních nocí.

Dny evropského dědictví- kostel sv. Kateřiny- prohlídka a hudební vystoupení žáků
ZUŠ Velvary, Městské muzeum Velvary-volný vstup do expozic, Barokní Velvaryprohlídka stavebních památek města s odborným výkladem, vycházka ke studánce
Svěcence a kapli sv. Trojice pod Radovičem, Galerie Jiřího Corvina- prohlídka stálé
expozice obrazů a hudební vystoupení žáků ZUŠ Velvary, Pražská brána- prohlídka
renesančních prostor brány a volný vstup na probíhající výstavu Člověk mezi lidmi.
Halloween ve Velvarech aneb Putování za vodou- tradiční „dušičková“ akce
pořádaná společně se SEV Javory Černuc se skládala z několika na sebe navazujících
částí- večerní prohlídka výstav v Pražské bráně, vycházka s lampióny po Velvarech, po
cestě na děti čekaly pohádkové bytosti, soutěže a hry. Cíl byl plánován u studánky
Svěcenky pod Radovičem. Z důvodů velmi špatného počasí musel být přeložen do
muzea, kde na účastníky čekalo občerstvení a odměny a prémie za lampióny a
strašidlácké kostýmy.
Adventní neděle ve Velvarech- spolupořadatelé SEV Javory Černuc, ZUŠ Velvary a
ZŠ Velvary. Akce pořádaná na zahájení adventu začala v Městském muzeu Velvary
koncertem souboru Ludus Musicus „Zpěvy adventní“ , pokračovala v areálu volného
času v prostorách bývalého děkanství vánočním jarmarkem a vrcholila na Náměstí
krále Vladislava rozsvícením vánočního stromu, tanečním vystoupením „ Živý
betlém“ žáků ZUŠ Velvary, hudebním vystoupením žáků ZŠ Velvary a obchůzkou
tradičních adventních postav v podání SEV Javory Černuc.
Městské muzeum se také podílelo na organizování koncertů v rámci hudebního
festivalu „Dvořákovy Velvary“.
Akce, na které muzeum propůjčilo prostory
Veřejná zasedání městského zastupitelstva
Schůze starostů DSO PSČ
Vánoční akademie SOŠ Velvary
Akce občanského sdružení Natvrdlí
Kontrolní stanoviště pochodu Velvarský tolar- KČT Kralupy n. Vltavou- součástí byla
i prohlídka muzea
Besedy se známými osobnostmi pořádané Městskou knihovnou Velvary
Oslavy 120. výročí Základní školy ve Velvarech- Pražská brána, galerie Jiřího Corvina
Sbírkotvorná činnost
Byla provedena inventura 457 sbírkových předmětů a podán návrh na odborné
posouzení stavu obrazů Jiřího Karse.
V druhém stupni evidence bylo zpracováno 42 sbírkových předmětů.
…………………………………………………………

Městské muzeum ve Velvarech
Vás zve na výstavu obrazů a kreseb Jana Pömerla.
Výstava potrvá do konce února.

Městské muzeum ve Velvarech
pořádá ve dnech 2.3. – 31.3.2007
pod názvem
V. velvarský výtvarný salón
již tradiční přehlídku amatérského
malování a fotografování, které
se může zúčastnit kdokoliv z Velvar a širokého okolí.
Pořadatelé se si vymiňují právo konečného výběru
vystavených prací co do počtu i kvality.
Termín dodání obrazů, kreseb a fotografií je 25.únor 2007.
Informace na tel. č. 315 76 14 19 nebo na muzeum@velvary.cz

Záhada nalezené fotografie
V loňském roce se na nás obrátil pan Petr Schindler z Turnova s prosbou, zda bychom
mu nepomohli vypátrat, jak se v bytě jeho partnerky objevila fotografie velvarského
náměstí opatřená věnováním od obce Baráčníků. Po rodinné dohodě konstatovali, že
původně musela patřit turnovskému cukráři panu Trskovi. Pan Trska s manželkou
bydlel dlouho v Sobotecké ulici v Turnově, potom v domě s pečovatelskou službou.
Z materiálů v muzeu se nám nepodařilo vypátrat, kdo a proč z velvarského spolku
Baráčníků tuto fotografii zmíněnému pánovi dal či poslal. Obracíme se proto na
pamětníky, zda by nám nepomohli záhadu objasnit.
Jitka Kůrková
pracovnice muzea

Dlouhodobě pronajmu byt 3 + 1, eventuelne s garáží, ve Velvarech.
Tel. 723 448 497 odpoledne

UNIVERZÁLNÍ LUMP
Když byly naše děti malé, měly, jako ostatně snad všechny děti, spoustu zvědavých a
všetečných otázek. Jako správní rodiče jsme se snažili dětem všechno řádně vysvětlit a
žádnou otázku nenechat nezodpovězenou. Jsou ale situace, kdy i ten nejvzdělanější rodič neví
jak dál. Jak mám například vědět, kdo to v deset večer kdesi v našem domě bouchá a tříská
neidentifikovatelným předmětem? Kdo rozsypal smetí u popelnic a vůbec se to nesnažil
uklidit?
Když už jsem byl jednou v koncích se znalostmi a logikou, označil jsem za původce
jakéhokoliv konkrétního zla souseda Čermáka. Našim dětem to kupodivu stačilo. A tak pro ně
byl soused Čermák od té doby viníkem všech hanebných činů a nevysvětlitelných věcí. Všiml
jsem si, že nechápavě pozoruje nevraživé pohledy našich dětí, ale institut univerzálního lumpa
fungoval bezchybně a tak jsem neměl důvod na věci nic měnit a Čermákovi to vysvětlovat.
Dokonce jsem byl na svůj vynález dlouho pyšný. Až do té doby, než jsem zjistil, že
funguje nezávisle na mně téměř všude a téměř ve všem. Například v Praze se univerzální
lump jmenuje „ňákej buran z venkova.“ To je třeba ten, který stojí ve dveřích v metru a
překáží nastupujícím i vystupujícím. Anebo řidič, který se zařadil do špatného pruhu a zoufale
se snaží dostat do toho správného. Zvláště, když je jeho vozidlo opatřeno venkovskou
(rozuměj – nepražskou) značkou. V každém případě je třeba dotyčnému dát najevo, že by měl
sedět doma za pecí a nemotat se mezi elitu národa.
U nás na venkově se univerzální lump zase jmenuje „ňákej blbej pražák.“ Vyznačuje
se tím, že odpadky bůhvíproč nevyhazuje do kontejneru u svého domu, ale vozí je autem až
k nám a odhazuje je do příkopu na okraji lesa. Je přece logické, že domorodec by takovou
zhovadilost neudělal. Kromě toho taky projíždí naší vesnicí šílenou rychlostí svým autem
s pražskou značkou a rozhání nejen poklidně se procházející domácí zvířectvo, ale i
spořádané občany. A když výjimečně nemá na autě pražskou značku, tak to určitě bude
„někdo z bytovky.“ Protože bytovka je element venkovskému naturelu cizí a tudíž
nepřátelský.
Ale všimněte si, že univerzální lump není doma pouze mezi prostým lidem. Říká se,
že je-li nějaký nápad opravdu dobrý, tak je použitelný prakticky na všechno. A tak s obdivem
sleduji například naše vrcholné politiky, jak tento princip dovedli téměř k dokonalosti. Jak
v každé situaci naprosto neomylně vědí, kdo za kterou lumpárnu může a že to jistojistě nejsou
právě oni.
Ovšem - nic nového pod sluncem. Ve školních letech jsem často slýchával: „Už ve
starém Římě……“ A připomene mi to jistého římského senátora, pro kterého bylo
univerzálním lumpem Kartágo. A tak v každém svém projevu za každou větou musel říci:
„Ostatně myslím, že Kartágo musí být zničeno.“
Sazená, leden 2007.
Ing. Rudfolf Votruba

Nabízím ustájení koně v obci Olovnice.
Velké výběhy, rodinné prostředí.
Tel. 606 465 329

Pozvánky
Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech
Nejstarší dobrovolný hasičský sbor v Čechách – založen 1864
Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
Sál v restauraci na Uhách, 10.2.2007 od 20 hodin.
K tanci a poslechu hraje TANDEM BAND pod vedením V. Štývara.
Vstupné: 40 Kč v předprodeji, 50 Kč na sále. Prodej lístků na sále bude zahájen
až po příjezdu posledního autobusu. Doprava na ples je zajištěna utobusem,
odjezdy autobusů z Velvar jsou od MěÚ v 19:20 a 19:45 hod.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ČSŽ Uhy srdečně zve občany na
„SPOLEČENSKÝ PLES“
Přijďte v sobotu 17.2.2007 ve 20 hodin do společenského sálu na Uhách.
Hraje skupina VIVASONG.
Vstupné 50,-- Kč
Tombola
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení Natvrdlí a město Velvary
Vás srdečně zvou na
CESTOVATELSKÝ VEČER 9.února 2007 od 20.00 hod.

VIETNAM V POHYBU
Městské muzeum Velvary
Vyprávění a fotoprojekce: David Váňa
Vstupné dobrovolné

Dopoledne plné her
Pravidelné páteční setkání klubu VAJÍČKO se v lednu opravdu vydařilo. Sál
ZUŠ byl plný malých capartů a jejich maminek! Užili jsme si hraní, vytvořili
barevnou koláž, zazpívali (hlavně maminky..!) a ještě zbylo trochu času na
posezení u hrnečku čaje a kávy.
Jelikož zájem o náš klub, zdá se, roste, budeme naše setkávání pořádat 2x
měsíčně, po 14 dnech.
Střídat se bude dopoledne zaměřené na cvičení maminek s dětmi od 1 roku a
"obyčejné" setkání klubu spojené s hrami, výtv. činnostmi, posezením rodičů....
Příští setkání bude v pátek 9.2.2007 v 10.00 v ZUŠ a budeme cvičit!! Tak
neváhejte a navštivte nás!!!
Za VAJÍČKO
Míša Kuptíková, Míša Pechačová a Terka Kaltounková
*************************************************

Rodičovský klub Natvrdlých
VAJÍČKO
vás srdečně zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
dne 18.února 2007 v 16.00 hod v ZUŠ Velvary
Můžete se těšit na prima soutěže, dětskou tombolu, vyhlášení nejhezčích masek,
živou hudbu v podání hud. skupiny KOSÍ BRATŘI a výborné občerstvení, které
zajistí cukrárna ESKO!
Vstupné 30,- Kč.
**************************************************************************

KINO SLANÝ- únor 2007
4. – 7. neděle – středa *OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE* Premiéra. Nová
česká filmová komedie. Režisér Jiří Menzel se utkal s nezfilmovatelným románem Bohumila
Hrabala. Hrají: Oldřich Kaiser, Marián Labuda, Milan Lasica, Rudolf Hrušínský, Martin
Huba, Josef Abrhám a další. Režie : Jiří Menzel
Přístupno
8. – 10. čtvrtek – sobota *TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU : POČÁTEK*
Premiéra. Americký filmový horor s titulky. Každá série vražd má svůj počátek.
Režie : Jonathan Liebesman
Nepřístupno
11. – 12. neděle – pondělí *KRÁSKA V NESNÁZÍCH* Český film režiséra Jana Hřebejka
a scénáristy Petra Jarchovského o sexu, penězích a dobrém člověku.
Režie : Jan Hřebejk
Nepřístupno
13. – 14. úterý – středa *GARFIELD 2* Americká filmová komedie pro celou rodinu v
českém znění. Režie : Tim Hill Hrajeme pouze v 17,00 hodin !!!
Přístupno
15. – 18. čtvrtek – neděle *KRVAVÝ DIAMANT* Premiéra. Americké akční filmové drama
s titulky. Leonardo DiCaprio si střihl roli žoldáka kšeftujícího s drahokamy.
Režie : Edward Zwick
Přístupno
19. – 21. pondělí – středa *DOKONALÝ TRIK* Premiéra. Americko-britské filmové drama
s titulky. Ve viktoriánském Londýně soupeří na život a na smrt dva špičkoví iluzionisté.
Režie : Christopher Nolan
Přístupno
22. čtvrtek *filmový klub* *TAKING OFF* Premiéra. První snímek Miloše Formana ve
Spojených státech. Uteče-li vám potomek z domova, musíte si jeho zkušenost zažít na vlastní
kůži. Režie : Miloš Forman Hrajeme pouze v 19,30 hodin !!!
23. pátek *hrajeme pro děti* *ČTYŘLÍSTEK*
Pásmo pohádek, pro nejmenší diváky. Hrajeme pouze v 17,00 hodin !!!
24. sobota NEPROMÍTÁ SE
25. – 26. neděle – pondělí *A U T A* Americký animovaný film v českém znění. Láska
prochází pedálem. Není důležité, kam jedeš, ale musí to být jízda …
Režie : John Lasseter Hrajeme pouze v 17,00 hodin !!!
Přístupno
27. – 28. úterý – středa *PARFÉM : PŘÍBĚH VRAHA* Premiéra. Koprodukční film
Francie, Španělska a SRN s titulky. Adaptace románu Patricka Süskinda o muži, který v cestě
za dokonalostí ztratil duši. Režie : Tom Tykwer
Přístupno
Hrajeme v uvedené dny v 17,00 a 19,30 hodin, pokud není uvedeno jinak. Vstupenky lze
zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1.2.2007.
Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne !

Český svaz chovatelů, základní organizace Velvary
pořádá v chovatelském areálu
ve dnech 24. a 25. února 2007
JARNÍ VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
K vidění budou králíci, holubi, drůbež a okrasné ptactvo.
Srdečně Vás zveme k návštěvě:
sobota 8-17 hodin, neděle 8-12 hodin
Bližší informace: Tajč Bořivoj, Tyršova, Velvary 547
Kašparová Alena, Uhy 64
Tel. 315 762 492, 737 520 040
e-mail: karel.kaspar@quick.cz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Základní organizace ČSCH v Kralupech n. Vlt.
pořádá ve dnech 17. – 18. února 2007
V krytém areálu „Dřevák“
v Kralupech n. Vlt.
VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
s expozicí exotického ptactva.
Prodej zvířat - tombola - občerstvení
Areál je v Kralupech – Lobečku, ulice Ke Koupališti „DŘEVÁK“
Otevřeno: sobota od 8 do 17 a neděle od 8 do 13 hodin.
Vstupné 20,- Kč, děti zdarma. Těšíme se na návštěvu !

