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23. května oslaví 92. narozeniny paní Vlasta Průšová
a 28. května oslaví 91. narozeniny pan Vladimír Průša
z Velvar.

Do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky,
optimismu a spokojenosti přejí
syn Vladislav s rodinou
a snacha Libuše s rodinou.

Poděkování

Hasiči děkují občanům města
Sbor dobrovolných hasičů Velvary děkuje občanům města za předávání železného
šrotu a nepotřebných elektrospotřebičů při prováděném sběru v měsíci dubnu. Trpělivě
na nás čekali a „bránili“ odevzdávaný sběr před nájezdníky a nepřizpůsobivými
občany. Výdělek ze všech sběrů pomáhá výrazně našemu spolku při zajišťování
prostředků na naši činnost.
Výbor SDH Velvary

Zpravodaj chválí
Pan Trnka z technické čety města Velvary postupně pročistil lesík a škarpy u silnice vedoucí z Velvar k Benzině
(místo je vyznačeno na mapě). Pan Trnka vyvezl celkem
80 plných pytlů, 3 kontejnery a 20 pneumatik. Tímto panu
Trnkovi za jeho úsilí a odvedenou práci velice děkujeme
a doufáme, že místo nyní zůstane bez odpadků!!!!!
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Galerie Tomáš Vosolsobě
Vás srdečně zve na slavnostní zahájení výstavy

Václava Sokola
Kresby ke knize Orbis Pictus Jana Amose Komenského
a jiné kresby.
Těžiště výstavy tvoří kresby pastelem Václava Sokola dle vydání
Komenského Orbis Pictus z roku 1883, které byly použity jako předloha
pro ilustrace aktuálního vydání knihy v nakladatelství Machart. Výstavu
kreseb, zprostředkovávající nejen dětskému divákovi „svět v obrazech“,
doplní nejnovější kresby umělce.

Vernisáž výstavy se uskuteční
v úterý 21. května 2019 od 18:00 hodin
v Galerii Tomáš Vosolsobě
(nám. Krále Vladislava 10, Velvary).
Srdečně zveme!
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STAROSTI A RADOSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - V MĚSÍCI DUBNU

Velvarský duben byl měsíc již vskutku
jarní, jen kvetl děním všelikým, jakoby se
vše, co v zimě spalo, náhle naráz probudilo.
Začal pohyb nejen na zahrádkách a v polích, rozproudilo se i dění veřejné. Hned
zkraje se uklízelo, je skvělé, že na dobrovolnické úklidy chodí hodně lidí, je jasné,

Jednání na radnici při příležitosti křtu knihy o mariánských
sloupech bylo zajímavé a hovořilo se dosti o osudu
a budoucnosti sloupu našeho

         		 

že ti, kterým záleží na svém okolí, začínají
převažovat a je to tu den ode dne veselejší. Rozjely se naplno i městské stavební
projekty, staví se u Horova mlýna, budují
se chodníky za Roudnickou branou, dláždí
se před ZUŠ, pracuje se na mnoha místech
ve městě, děkujeme, že se zajímáte, že
máte připomínky, jsou důležité, při přípravě
projektu se mnohé přehlédne, vy nejlépe
víte, co v místě potřebujete, věříme, že se
mouchy vychytají a výsledky potěší. Za vydatné pomoci rodičů při závěrečných nátěrech byl dokončen nový krásný domeček na
dvoře družiny, začalo se konečně i s montáží Učka u Malvaňáku. Velkou společnou
velvarskou akcí bylo Vajíčkobraní, které se
vydařilo i přes chladné počasí včetně putování Velvarských s vejci na Karlův most,
prožili jsme krásné Velikonoce. V dubnu to
kvetlo na mnoha zahrádkách vůkol, Velvary
se staly místem křtu několika knih, dějištěm

Učko u Malvaňáku už začíná mít své základy - pozor to není
ta budka na kolečkách, stavba teprve začne!

Nový domeček v družině krásně rozkvetl rukou rodičů, už čeká
jen na certifikaci

Nové stromy před ZUŠ zasazené na zelený čtvrtek získaly
mříže s notami, které vyrobil pan Heřman - poznáte, o kterou
melodii jde? (foto: F.Konvrzek)

velkého mezinárodního fotbalového turnaje, předmětem zájmu archeologů, kteří našli zajímavé nálezy na svatojiřském sídlišti,
mladých architektů, kteří zpracovávali své
studie na rozkvět veřejných prostranství,
pracovníků památkové péče, kteří nám
pomáhali konzultovat nové projekty, kvetlo i dění kulturní, uspořádalo se několik
výstav, divadel a koncertů a vzdělávacích
akcí. Zasadili jsme něco stromů, ale i několik semínek v podobě dotačních projektů a záměrů, teď je čas je zalévat, věřme,
že se nám i v tom současném suchu bude
dařit. V květnovém zpravodaji se dočtete
o některých ze zmíněných událostí, děkujeme, že se o ně zajímáte, děkujeme, že
se na nich podílíte! V květnu nás toho čeká
také dosti, velvarské náměstí se zaplní veterány, přijede pouť, naše škola bude hostit

velkou zahraniční návštěvu z mnoha zemí
Evropy, chystá se velká hasičská Dědkiáda spojená s oslavami 155. výročí založení
sboru, plánuje se toho dosti, čekají nás
květnové svátky. Nezapomeňte v tom všem
dění si také odpočinout, užít si chvíle zastavení, klidu a májové pohody, načerpat jarní
síly. Užijte si květen co nejlépe, kochejte se
přírodou, líbejte se pod rozkvetlými stromy
a nebojte se básnit! Třeba i o rozkvětu našeho města, básníků bude třeba, neb se
chystáme vytvářet nový plán rozvoje města
a ten by měl být co nejpoetičtější! Kdo najde nejhezčí rým na slovo Velvary? (Tolary
se nepočítají.)
Srdečně zdraví a krásný květen přeje
Radim Wolák, velvarský starosta
606 66 88 01

Informace

Z březnového vydání zpravodaje se vytratila informace o umístění sběrné
nádoby na kuchyňský olej,
doplňujeme, že nádoba
na jedlý olej se nachází
na stanovišti kontejnerů
u zdravotního střediska
v ulici Čechova.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Připomínáme MOBILNÍ ROZHLAS
Připomínáme, že je možnost zaregistrovat se do systému MOBILNÍ ROZHLAS
a být informováni Městským úřadem Velvary v rámci SMS zpráv o nejdůležitějším dění
ve městě.
Zaregistrovat se je možné prostřednictvím internetové stránky na www.velvary.cz v sekci
Mobilní rozhlas nebo podepsat tento formulář + Souhlas se zpracováním osobních údajů,
který je k dispozici též na podatelně Městského úřadu Velvary.

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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a Jirásková tel. 315 762 156, 605 940 416)

KNIHYakce:
O NAŠEM
žššíNOVÉ
plánované

MĚSTĚ

							

		

Dance

NORA

va kostýmů ze známého pořadu v Praze na Kavčích horách.

o zima za socíku

NORA

va v Tančícím domě v Praze.

oká nad Vltavou

ŘEZNA

prohlídka zámku.

lánujeme výlety do Bakova, Kralup nad Vltavou na výstavu koč
ouna,
Novéhojara
Knína,
lesy, Bílou
horu, festivaNelahoz
S počátkem
spatřilyKostelce
světlo světanad
tři Černými
cích stejnojmenného
hudebního

nové publikace, které se věnují Velvarům.
První se jmenuje Mariánské, trojiční a další
světecké sloupy a pilíře ve Středočeském
ivítáme
i vaše tipy a návrhy.
kraji, obsahuje rozsáhlou kapitolu věnovanou našemu sloupu a byla u něj i počátkem
dubna slavnostně pokřtěna. Druhá se jmenuje Slaný a Velvary: O umění baroku, jde
o sborník Slánských rozhovorů z let 2016
a 2017 a dočtete se zde mnohé zajímavé
o dějinách našeho města. Třetí publikace
se jmenuje Varhany znějící, jde o knihu
o nástrojích, které zazněly v sedmi roční-

lu, a ty velvarské jsou v něm samozřejmě
zastoupeny též. Knihy si můžete zapůjčit
v městské knihovně, děkujeme autorům
za čas a úsilí, které věnují našemu městu,
těšíme se na další publikace, jejichž vznik
rádi podpoříme!
Při křtu nové knihy o Mariánských sloupech
se u nás sešlo mnoho odborníků, bylo nám
ctí hostit tuto vzácnou chvíli a těšíme se,
že se v podobném složení sejdeme i při
přípravách opravy sloupu našeho.
rw

Inzerce

w w w. v e l v a r y. c z |
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HASIČSKÝ PLES NA UHÁCH SE VYDAŘIL

  										
Velvarský dobrovolný hasičský sbor uspořádal tradiční „Hasičský ples“ v sobotu 23. března
v kulturním zařízení na Uhách. Předchází mu také tradiční zvaní mezi občany města, kteří
zakoupenými vstupenkami přispívají hasičům nejen na ples, ale i na činnost. Podařilo se
zajistit tombolu, která měla 460 cen. Všem, kteří do ní přispěli, hasiči děkují, jména a poděkování uvádíme níže. Ples navštívilo 220 návštěvníků, k tanci a poslechu hrála kapela Druhej dotek. Poděkování patří zejména členům sboru, kteří zajišťovali pořadatelskou službu,
personálu restaurace za obsluhu a Vlastimíru Vinšovi ze Sazené za dopravu návštěvníků
plesu.
Libor Šulc

HASIČI DĚKUJÍ ZA PŘÍSPĚVKY DO TOMBOLY NA HASIČSKÝ PLES
Vinš Vlastimír - Autobusová doprava, AUTOBATERIE - Z. Tutr, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ - Václav Holý, Město Velvary, VOV - servis s.r.o. Slaný, VELROS s.r.o. Velvary, TERIUS - Josef Heřman, Střechy COMAX, DROGERIE - manželé Schubertovi, Mazochová Elena - Foliová reklama,
PEKAŘSTVÍ - J. Zounek, TEAM V.O.S. Černuc, FARMA BUDIHOSTICE - Ing. Josef Bílek, FARMA
POKORNÝ Hospozín, Chov drůbeže Vojtěchovský - Tlustý, Ješín, KVĚTINY - Anna Říhová, náměstí krále Vladislava, KADEŘNICTVÍ - Alena Loskotová, AUTOSERVIS Frolík Velvary, Restaurace „U krále Václava“, Stavebniny Velvary, Centrum péče o člověka - J.Štádlíková-Čermáková,
EKOFRUKT Slaný, Václav Spálenka - servis a prodej hasicích přístrojů, Sazená, Matoušková
Zdena - úklid Slaný, IBG Česko s.r.o. Kralupy nad Vltavou, Chovatelské a zahradnické centrum
Šidáková Pavla, Velvary, Pražská ul., Fernet Stock Plzeň, TEXTIL - LÁTKY - Jindřiška Pospíšilová, Cukrárna Na náměstí, Velvary - L.Kučírková, Ing. Radovan Barsa, Velvary – Projektový ateliér
pozemních staveb, Miluše Srbová – Spodní prádlo Velvary, Rodina Jandoušova, Velvary, Rodina
Ledvinkova, Velvary, Rodina Protivova, Velvary, Luboš Matoušek, Velvary, Michal Petráček, Velvary, Martin Ciniburk, Velvary.

w w w. v e l v a r y. c z |
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Stokrát bez pardonu
Boris Pralovszký
Kniha kresleného humoru, který se nezastaví před ničím.
V knize Stokrát bez pardonu
představuje známý kreslíř
a karikaturista Boris Pralovzský
kreslený humor drsný a absurdní,
ale důmyslně a citlivě vypointovaný.
Do knížky vybral přesně stovku
nejlepších kreslených vtipů,
ve kterých mají důležité místo zvířata
a vedle nich lidé v překvapujících
komických situacích. A protože
všichni mluví, každý vtip bez pardonu
odhaluje, co má na mušce.

Podivné přátelství
Iveta Svobodová
Detektivní kniha Podivné přátelství obsahuje dva
příběhy spojené postavami ostříleného policisty
a mladé právničky a také jedním starým případem,
který se odehrál před čtvrtstoletím. První polovina
knihy nese název Podivný způsob. Mladá doktorka
práv Kamila vymění možnost být soudkyní za práci
u kriminální policie a stane se parťačkou Luboše
Neumanna, který má pověst úspěšného
vyšetřovatele, ale také samorostlého vlka samotáře.
Kamila mu kupodivu vyhovuje. Řeší spolu brutální
vraždu mladé ženy, jejíž bývalý manžel se za záhadných okolností stane hlavním
podezřelým. Druhá polovina knihy má název Falešné přátelství a řeší se v něm starý
případ loupežného přepadení, do kterého účelově zasáhl prokurátor a jeden
z obviněných byl nespravedlivě odsouzen. Iveta Svobodová oba spojené příběhy
pojala jako jeden román s mnoha zajímavými postavami.

Městská knihovna Velvary
vás srdečně zve na besedu
a představení nových knih
v úterý 21. 5. v 17.00 hod.
našimi hosty tentokrát budou spisovatelé:

a

Zarezervujte si včas místa k sezení:
osobně v knihovně
mailem: knihovna@velvary.cz
telefonicky: 315 761 312
w w w. v e l v a r y. c z |
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VAJÍČKOBRANÍ 2019 ANEB VELVARSKÁ VEJCE ZAVALILA KARLŮV MOST
  					 					
Letošní Vajíčkobraní je za námi a my děkujeme všem, kdo se podíleli na jeho zdárném
průběhu! Akce se deštivému a chladnému
počasí navzdory velmi vydařila, povedla se
její sobotní část ve Velvarech (děkujeme
zejména spolku Človíček RAD za přípravu
programu a trhů, všem vystoupivším, ale
i trhovcům a prodejcům a všem, kdo pomáhali s technickým zázemím, panu Smahovi
za zajištění krásného povozu s vraníky i našim muzeím za doprovodný program) i její
nedělní část na Karlově mostě (děkujeme
Muzeu Karlova mostu za velkorysé a vřelé
přijetí, panu Zdeňku Bergmanovi, převozníku pražskému, za náramné projížďky na
loďkách a zejména pak panu primátoro-

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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vi Zdeňku Hřibovi, že vejce s vtipem přijal.
Dík také všem, kdo naši velvarskou pouť
podpořili)! Krásně se zvládla i jízda tří stovek
velvarských parním vlakem do Prahy, spanilý
průvod velvarských přes Karlův most a následné vyjížďky na loďkách Pražských Benátek. Už se těšíme napřesrok a ještě jednou
díky všem. Vajíčkobraní jsme si velmi užili
a o Velvarech bylo opět slyšet po celé zemi!
S heslem Vejcím zdar děkuje všem Radim
Wolák, natvrdlý starosta
S dovolením přikládáme malý fotopříběh.
Autoři fotografií: K. Kuptík, B. Planka,
M. Purgertová, M. Pochman, R. Wolák

w w w. v e l v a r y. c z |
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které se přelinulo ve spanilé tvrdovaječné procesí...

a zcela zaplnili Křížovnické náměstí svými těly i povozem
plným vajec.

Za zpěvu písní, doprovázeni biřici, jsme v bezpečí přenesli vejce
přes most

Pražanům už začalo být jasné, že to nebude jen tak.

A taky nebylo, protože jsme jejich primátora
hned obtěžkali nůší plnou vajec

a za zpěvu naší velvarské hymny jej pasovali
čestným tvrdovaječníkem.

Zbylá vejce jsme předali Pražanům
a hlavně panu Bergmanovi,
převozníku pražskému a řediteli
Muzea Karlova mostu,

který nás za to všechny vyvezl ve svých
krásných lodičkách v Pražských Benátkách.

Za což jsme se mu pěkně odvděčili

a slíbili jsme, že za rok vejce
přineseme zas.

w w w. v e l v a r y. c z |
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

PARAPETY, ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
PRODEJ, MONTÁŽ, KOMPLEXNÍ SERVIS

www.velros.cz
Sídlo společnosti:
Velros s.r.o.
Nám. Krále Vladislava 115
273 24 Velvary

Kontakt:
Tel.: +420 606 362 651
+420 722 580 186
E-mail: info@velros.cz

Naše společnost VELROS s.r.o. nabízí kompletní sortiment zboží v oblasti
výplní stavebních otvorů a jejich doplňků. Nedílnou součástí naší činnosti
je technické poradenství, zaměření staveb, montážní práce, doprava zboží
a záruční i pozáruční servis.
Veškeré námi dodávané zboží je vyrobeno renomovanými českými
a slovenskými výrobci. Pro výrobu jsou využívány nejmodernější technologie
a vysoce kvalitní materiály. Výsledkem jsou okna, dveře, garážová vrata
a stínící technika v nejvyšší kvalitě, splňující všechny požadavky
na technické hodnoty, funkčnost a design. Montážní práce zajišťujeme
našimi kvalifikovanými odborníky, pro které je samozřejmostí výborně
odvedená práce, čistota na pracovišti a příjemné vystupování.
Naším cílem je prvotřídně odvedená práce, která ve Vás vyvolá přesvědčení,
že jste zvolili toho správného dodavatele.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Je- li o dni svatého Floriána veliký vítr, je
toho roku hodně ohňů. Před Servácem
není léta, po Serváci s mrazy veta.
V základní škole si aktuální počasí nemusíme připomínat jen lidovými pranostikami, můžeme si v kteroukoli dobu zkontrolovat teplotu, vlhkost, tlak, hodnoty oxidu
uhličitého, sílu větru i množství srážek pomocí nově instalované meteostanice. Děti
mohou porovnávat údaje, vytvářet grafy
a nakonec i konfrontovat pranostiky se
současným stavem. V blízké době bude
do prostoru vestibulu instalován monitor,
kde bude možno všechny údaje sledovat.
V minulých týdnech se žáci naší školy
účastnili mnoha soutěží. Za všechny uvádím biologickou olympiádu (okresní kolo),
pěveckou soutěž „Velvarská písnička“
s následným postupem nejúspěšnějších
zpěváčků na „Ostrovského skřivánka“
do Slaného, McDonalds Cup - chlapci
z 1. stupně vybojovali postup do okresního kola, matematické soutěže Pythagoriáda pro 5. - 8. ročníky a Matematický
Klokan (Klokánek a Cvrček pro mladší dětí), florbalové utkání v Kralupech
nad Vltavou, astronomickou olympiádu
- okresní kolo, OVOV v Kladně, Laser
Game v Praze. Děti, pokud mají zájem,
se mohou realizovat v mnoha oblastech.
Deváťáci a některé děti z pátých tříd mají
za sebou přijímací zkoušky na střední
školy. Držíme palce, aby jejich vynaložené úsilí, bylo odměněno příjemnou zprávou o přijetí na zvolené obory.
Děti na druhém stupni se mohly účastnit
přednášek, které rozšíří jejich znalosti
z povinné výuky. V sedmých třídách se
pro dívky uskutečnila přednáška „Čas
proměn“, v několika třídách proběhly vrstevnické programy pod vedením školní
psycholožky, 8. A se zúčastnila besedy

          

v městské knihovně zaměřené na období národního obrození a děti z přípravné
třídy, některých tříd na prvním stupni
a šestých tříd využily možnost výjezdu na
exkurzi do Zoo v Praze.
Někteří naši kolegové vyjeli na pracovní
stáže například na Island, do Finska nebo
do Anglie.
Další skupina přihlášených dětí se v rámci programu Erasmus+ KA2 Eco Geeks
vydala tentokrát do Turecka do Antalye,
přivezly spoustu poznatků a zajímavostí,
které sdílejí se svými spolužáky.
Připravujeme se na velkou akci, kdy přivítáme všechny děti z pěti států u nás
ve Velvarech. Sestavujeme pro ně program s ekologickým zaměřením. Navštíví
například Veltrusy, Prahu, Botanicus
v Ostré, Loučeň, za spolupráce s kralupským gymnáziem proběhne s mírným
zpožděním Den Země, slánské gymnázium uspořádá pro všechny návštěvníky
i jejich český doprovod program s pokusy, které se zde připravují pro natáčení
pořadu ČT „Zázraky přírody“. Připravená
je i exkurze do továrny na výrobu Lega na
Kladně, kde začali jednotlivé dílky vyrábět
z nového ekologického materiálu, jehož
základem je kukuřičný škrob. Děti z Řecka, Polska, Turecka, Itálie a Portugalska
budou bydlet v českých hostitelských rodinách našich žáků, a určitě je někteří z vás
budou potkávat i v ulicích našeho města.
Na začátku dubna proběhl zápis do prvních ročníků pro školní rok 2019/2020.
V řádném termínu bylo zapsáno 59 dětí
do prvních tříd a 23 dětí do přípravné třídy.
Z důvodu velkého počtu zájemců, projednává pan ředitel se zřizovatelem možnost
otevření vyššího počtu tříd, než bylo pro
následující školní rok zamýšleno.
w w w. v e l v a r y. c z |
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V dubnu proběhla na naší
škole plánovaná kontrolní návštěva České školní
inspekce. Oficiální závěry
budou k dispozici na stránkách ČŠI i na stránkách
naší školy.
Zvládli jsme i sběr papíru.
Děkujeme za vaši pomoc.
Shromáždili jsme cca
11 tun a zachránili tím
cca 183 stromů. V rámci
programu
Recyklohraní
jsme odevzdali 140 kg
baterií a 150 kg drobného
elektroodpadu.
Velkou akcí, náročnou na
organizaci, je každoroční
projektový den „Den kontinentů“. Tento školní rok
byl zaměřený na Ameriku.
Děti ze 4. - 9. tříd připravují
programy pro ostatní třídy
na předem zadaná témata k danému kontinentu.
V 1. - 3. třídách probíhá
program začleněný do
výuky, a v druhé polovině
dne se účastní programů
svých větších spolužáků.
Vždy je nač se těšit!
Další povedenou akcí byl
křest nových knížek básníka a spisovatele Jiřího
Žáčka.
Akce
proběhla v městské knihovně
za účasti autora, členů
nakladatelství, pana starosty a veřejnosti. Děti
ze 3. A připravily pásmo
básniček, říkadel, slovních
hříček, přesmyček a písničku z tvorby pana Žáčka.
Vidět „naživo“ autora dětské encyklopedie a textů,
s kterými ve škole běžně
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ZPRÁVIČKY

pracujeme, byl jistě zážitek. Moc děkujeme vedení knihovny za pozvání a panu
Žáčkovi za jeho tvorbu. :)
Pro děti a veřejnost proběhly před velikonočními svátky již tradiční „Velikonoční dílny“, kde za platidlo „školary“ mohli
zájemci pořídit nebo vyrobit spousty jarních dekorací z nejrůznějších materiálů,
mohli péct chleba, plést pomlázky, zdobit
vajíčka… program byl bohatý, návštěvnost sympatická. Děkujeme všem, kteří
pomáhali připravovat odpolední program.

ŠD děkuje všem dobrovolníkům z řad rodičů za pomoc při natírání nového krásného
dřevěného herního prvku, umístěného ve dvoře školní družiny. Jde o důmyslný systém
vzájemně propojených domečků. Děti budou určitě nadšené. Děkujeme zřizovateli
za pomoc a financování.
Ve škole proběhly „srdíčkové dny“. Zakoupením magnetických kolíčků nebo obrázkových magnetů jste přispěli na léčbu a podporu vážně nemocných dětí v České republice.
Základní vodácký kurs „Ohře 2019“ proběhne od 5. 6. do 8. 6. Zájemci ze 6. - 9. ročníků mohou podávat přihlášky. Informace na webových stránkách školy.
Po „suchém“ zimním tréninku jsme opět vyrazili na „zelené hřiště“ do Beřovic.
Za ZŠ Velvary M. Červenková; foto archiv školy
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TÝDEN V TURECKÉ ANTALYI

  					 					

Naše škola je opět o něco známější
ve světě, jelikož se zapojila do programu
Erasmus, který je zaměřený na vědu a ekologii. Celkově je zapojeno 6 škol ze šesti
zemí – Polsko, Řecko, Itálie, Portugalsko,
Turecko a ZŠ Velvary (Česká republika).
Již dvakrát žáci i s učiteli vyrazili do dvou
zemí, Portugalsko a Turecko. Já se chci
s vámi podělit o své zážitky, které jsem si
prožila v Turecku.
Na konci března 5 žáků a tři učitelé odletěli do krásného slunného města Antalya
v Turecku. Cesta byla dlouhá, jelikož
jsme museli čekat na další let v Istanbulu.
Na letišti v Antalyi na nás čekali naše náhradní rodiny a odvezli si nás domů. Já byla
ubytovaná u dívky jménem Ezgier. Rodiče
Ezgier nemluvili moc anglicky, ale byli velice milí a starali se o mě jako o princeznu.
1. den jsme navštívili třídy svých nových
kamarádů. Škola tam začíná v 8:30 a byla
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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to obrovská budova, kde bylo 2500 žáků.
V „mé“ třídě bylo 45 žáků a bylo tam docela
hlučno během vyučování. Vyučování trvá
45 minut jako u nás. O přestávkách chodí
žáci ven hrát basketbal a jiné míčové hry.
Po společném obědě jsme navštívili staré
město, přístav a útesy.
2. den jsme se šli podívat do obrovského
akvária, kde jsme se naučili něco o živo-

tě v mořích a oceánech. Odpoledne nás
čekaly aktivity ve škole, kde jsme se dozvěděli o ohrožených druzích živočichů
v oceánech. Večer jsme měli společnou
večeři se všemi žáky a učiteli ze všech škol
a jejich hostitelskými rodinami. Ochutnali
jsme nejen turecké speciality, ale i polské,
italské, portugalské, řecké. I my jsme dovezli typicky české lahůdky. Naše lázeňské
oplatky jim opravdu chutnaly.
3. den jsme měli výlet do Kas, Demre
a Finike. V Kas jsme procházeli ptačí
observatoř, kde jsme pozorovali dalekohledem různé ptáky a učili se o ptačí migraci.
Pak jsme navštívili kostel svatého Mikuláše
a skalní hrobky v Demre.

4. den jsme podnikli celodenní výlet
do Göynük Canyon, kde jsme se procházeli národním parkem. Všechny výlety
jsme měli s žáky všech škol a navzájem
jsme se poznávali. Společně jsme se dorozumívali anglicky.
5. den jsme každý trávili jinak a to se svojí rodinou. „Moje“ turecká rodina mě vzala lanovkou do blízkých hor, poobědvali
jsme ve slavné turecké gyros restauraci
a odpoledne jsme šli zpátky do školy, kde
pro nás připravili různé aktivity. Pátek byl
náš poslední den a večer jsem ho strávila
s rodinou doma.
6. den jsem si ráno prošla naposledy pláž
a pak jsme vyrazili na letiště, kde nastalo velké loučení, které se neobešlo bez
slz. Musím přiznat, že všichni Turci, které
jsem poznala, byli velice příjemní a milí
lidé. Sami si to můžete ověřit v květnu, kdy
naše město Velvary navštíví 25 žáků
s učitelským doprovodem z pěti škol.
Od 12. – 18. května se stanou Velvary ještě o něco známější ve světě. Máme pro ně
nachystaný bohatý program a doufáme,
že se jim tady bude líbit, tak jako mně
v Turecku.
Alexandra Witton
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SPORT V ZŠ VELVARY
  				
FLORBAL
Každým rokem se ti nejlepší florbalisté z Kralup a okolí potkají s nejlepšími
z Mělníka. Těší nás, že mezi ně patříme
i my. 2. 5. hrajeme v Mělníce. Držte nám
palce.

LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ
Děkuji všem kolegům a účastníkům kurzu
za pohodový průběh kurzu. Na horách se
učíme jízdu na snowboardu a carvingové
lyžování. Letos jsme se ze sněhu mohli
těšit i ve Velvarech. Možná jste nás
zahlédli trénovat na běžkách...

VODÁCKÝ KURZ
Jsme rádi, že žákům naší školy můžeme
nabídnout vodácký kurz. Pojeďte s námi
na Ohři 5. - 8. června!

SPORTUJ VE ŠKOLE
Naše škola je dlouhodobě zapojena do tohoto projektu. Žáci prvního stupně mohou
hodinu týdně sportovat zdarma. Škola také
obdržela materiální vybavení.
D. Hubáčková
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ATLETICKÝ PĚTIBOJ
O POHÁR STAROSTY MĚSTA
VELVARY 2019
Centrum sportu AŠSK při ZŠ Velvary pořádá 23. 5. 2019
8. ročník Atletického pětiboje o pohár starosty města Velvary.
• Závody proběhnou na atletickém stadionu u ZŠ ve Velvarech.
• Družstvo tvoří 30 žáků z jedné školy (po dohodě i méně) a to vždy
3 chlapci a 3 dívky z jednoho ročníku (5.-9.) Žáci závodí v pětiboji
za jednotlivce i za svoji školu.
• Závodí se v těchto disciplínách: vytrvalost 800m, sprint 60m, skok
vysoký, skok daleký, vrh koulí - starší/vrh medicinbalem vzad –
mladší.
• Podrobné propozice zašleme pěti přihlášeným školám.
• Přihlášky: dagmar.hubackova@zsvelvary.cz
• Projekt je realizován za podpory
města Velvary, METAL TRADE
COMAX, a.s. a ZŠ Velvary.
• Srdečně Vás zveme.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČERNUC
ANEB, CO SE DĚJE POD POKLIČKOU…

 					

V březnu jsme s našimi
dětmi podnikli výletní výpravu do čokoládovny Pralinka
ve Veltrusích.
Čekala nás velmi příjemná
paní majitelka, která nás
poutavou formou seznámila
s
s druhy čokolády, její výrobou a a původem. Součástí
byla ochutnávka a rukodělné dílničky, kde si děti vyrobily čokoládové bonbony a malovaly čokoládou na jedlý papír.
Všem se nám v Pralince moc líbilo a odjížděli jsme s úsměvy na tvářích, které nebyly
jistě způsobené jen mlsáním, ale i velmi pěkně připraveným programem. S dětmi jsme
se dokonce v autobuse shodli, že takhle výbornou čokoládu jsme snad ještě nikdy nejedli.
Návštěvu doporučuji všem milovníkům sladkého. Teď i víme, kde koupit vhodný dárek pro
někoho blízkého nebo když nám bude záležet na tom, aby dárek byl doslova k „sežrání“…
:-)
Text a foto: Bc. Veronika Šepsová, ZŠ Černuc
Inzerce
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FERDINAND VANĚK
      	

   

V letošním roce si připomínáme 170. výročí
narození a 80 let od úmrtí tohoto významného
velvarského rodáka.
Pozdější akademický malíř, gymnaziální profesor, publicista, topograf, vlastivědný pracovník a státní okresní konzervátor se narodil
18. 12. 1849 ve Velvarech v domě čp. 7 na
náměstí. Otec Josef byl kancelistou nejprve
na velvarském magistrátu, později u okresního
soudu. Pocházel ze statku v Přelíci a zemřel
již v raném dětství Ferdinanda. Matka Marie,
rozená Šturmová, pocházela z Předního
mlýna ve Velvarech. Manželé Vaňkovi měli
celkem jedenáct dětí, Ferdinand se narodil
jako desáté dítě. Do obecné školy začal chodit
ve Velvarech už v necelých pěti letech.
Na dobu svého dětství vzpomíná Ferdinand
Vaněk v článku uvedeném v publikaci Velvary, monografie věnovaná podřipskému městu.
Útlá brožura vyšla v roce 1927 u příležitosti
sjezdu velvarských rodáků. Přepis článku přineseme v dalších číslech Zpravodaje z Velvarska.
V roce 1858 byl dán Ferdinand na výchovu do
sirotčince sv. Jana Křtitele v Praze, kde navštěvoval německou obecnou školu a v letech
1862-1864 studoval na nižší reálce v Chrudimi. Do rodného domu zajížděl o prázdninách
ke své starší sestře Karolíně, která zde bydlela do roku 1869. V letech 1864-1867 studoval Ferdinand Vaněk na vyšší reálce v Praze,
kde i maturoval. Měl stejné nadání pro hudbu
i výtvarné umění a nakonec se rozhodl pro studium na Akademii výtvarných umění v Praze.
Absolvoval v letech 1868-1871(1872) u představitelů romantického směru malířství profesorů Josefa M. Trenkwalda, tehdejšího ředitele akademie, Emanuela Roma a Kamila Lhoty.
Zásadní roli ve Vaňkově profesním životě ale
hráli jeho „neumělečtí“ profesoři z akademie,
historici Karel Vladislav Zap a František Jan
Zoubek. Probudili v něm zálibu v archeologii
a už na studiích Vaněk vytvořil řadu kreseb,
které byly jako ilustrace k článkům zmíněných

profesorů publikovány v časopisu Archeologické památky. Během studií na akademii
si Vaněk také údajně odsloužil jednoroční
vojenskou službu u pěšího pluku v Hradci
Králové, poté se vrátil do Prahy a přijal asistenturu kreslení a deskriptivy na reálce v Ječné ulici. V té době s několika přáteli ze studií
Františkem Ženíškem, Josefem V. Myslbekem,
Josefem Mukařovským, Bohumilem Roubalíkem a Josefem Tulkou tvořili bohémskou
společnost „Archa“ v Knoblochově restauraci
v Liliové ulici, pak na Betlémském náměstí.
Společnost se scházela do roku 1880, později
už bez Ferdinanda Vaňka, který z Prahy odešel.
V roce 1877 získal Ferdinand Vaněk profesorskou aprobaci pro kreslení a geometrii
a působil na reálkách v Jičíně, Teplicích a na
gymnáziu v Kolíně. Rozhodnutí vydat se na
pedagogickou dráhu jeho přátele překvapilo, protože podle znalců bylo jeho malířského
nadání ve školství škoda. Vaněk ale byl svým
založením racionální člověk a zřejmě došel
k názoru, že dráha akademického malíře neodpovídá jeho vrozené fyzické nedostatečnosti, finančním možnostem a v nemalé míře
k rozhodnutí přispělo i jeho tehdejší nízké

sebehodnocení. Viděl svůj talent daleko menší, než jak ho vidělo okolí.
V roce 1889 přijal Ferdinand Vaněk na podnět
prof. dr. Jindřicha Vančury profesuru v Klatovech, usadil se tam a na klatovském gymnáziu
působil jako profesor kreslení a krasopisu až
do roku 1909, kdy odešel na odpočinek. Ještě
před odchodem z Kolína do Klatov se oženil.
S manželkou Bertou, rozenou Novotnou, měl
tři děti, syny Oldřicha a Jana a dceru Marii.
V Klatovech se Vaněk stal také pomocníkem
archeologa dr. Karla Hostaše, který jej přibral
do muzejního kuratoria a svěřoval mu řadu
prací při pořádání sbírek a muzejních výstav.
Ferdinand Vaněk tu uplatnil své zkušenosti
bývalého kustoda a bibliotékáře Náprstkova
muzea v Praze. V Klatovech se účastnil i spolkové činnosti odboru Klubu českých turistů,
v němž působil dlouhá léta jako jednatel, byl
také členem Okrašlovacího spolku a prvním
předsedou Osvětového sboru.
V roce 1897 začaly restaurátorské práce na
děkanském chrámu v Klatovech a profesor
Vaněk se stal pravou rukou architekta Josefa
Fanty a kruhu výtvarníků pracujících na malířské a sochařské výzdobě chrámu. Do této
doby spadá i jeho literární činnost v oboru
dějin umění. S Karlem Hostašem podnikali
na podnět archeologické komise při České
akademii věd a umění cesty po politických
okresech Klatovy, Sušice, Domažlice a Přeštice a pořizovali soupis uměleckých a historických památek. Dr. Hostaš psal texty na
základě historických pramenů z nejrůznějších
archivních fondů, prof. Vaněk památky popisoval, kreslil, rýsoval, fotografoval a dával dílu
konečnou redakci. Čtyři svazky soupisu vyšly
v letech 1899-1907 a jsou do dnešní doby
svědectvím záslužné práce dvou zanícených
pracovníků na poli kulturní historie. Oba pánové pak přijali čestnou funkci státních okresních
konzervátorů a práce s ní spojené vykonávali
plných třicet let. V roce 1925 jmenovalo město
Klatovy Ferdinanda Vaňka čestným občanem.
V umělecké tvorbě se Ferdinand Vaněk specializoval zejména na perokresbu a akvarel.
V obou těchto technikách dosáhl pozoruhodných výsledků, hodnocena je především jeho
přesnost v kresbě a jemný cit pro kolorit.

Profesor Vaněk působil celý svůj profesní život
mimo Velvary, ale na své rodné město nezapomínal. Mimo jiné podpořil odbornou argumentací protestní akci proti zboření jedné z velvarských památek tzv. Panské hospody. Ve sbírce
Městského muzea Velvary se nám zachoval
opis jeho dopisu zaslaného správě muzea dne
18. února 1938.
Vážení pánové,
právě se dovídám o úmyslu představenstva
Městské spořitelny zbořiti starožitnou panskou
hospodu (býv. valdštejnský dům) a vystavěti na
jejím městišti moderní spořitelní budovu. Nehledě k tomu, že odstraněním panské hospody
ochuzeno bude město o významný historický
a slohový památník, který je cenným detailem
architektonickým v stavebním vývoji města
Velvar, vyvstala by na jeho místě po jeho zboření budova, odpovídající sice hygienickým,
technickým a representačním účelům, která by však rušila silhuetu náměstí a estetický
jeho účin. Proto jako rodák velvarský rozhodně
se stavím proti podobné akci a přimlouvám se
za jiné řešení, které by respektovalo i snahy
památkářské, které beztak v posledním půlstoletí byly přehlíženy místními činiteli z nepochopení významu ochrany památek. Jen tak mohlo dojíti ku zboření starobylé slánské brány.
Prosím, byste, vážení pánové, jako nejpovolanější činitelé na prospěch zachování starého
rázu města Velvar, můj podpis přiložili k protestnímu svému memorandu a byli ujištěni,
že plně souhlasím s obrannou Vaší akcí.
S projevem úcty a rodáckým pozdravem jsem
Váš
Ferd. Vaněk, prof. gym.n.o. a okr. konserv. stát.
Ferdinand Vaněk zemřel 29. 3. 1939 v Klatovech, nekrology vyšly v Lidových novinách,
Národní politice, v časopisu Šumavan a dalších. Pozůstalost osobní i úřední se nachází
v dnešním Vlastivědném muzeu Dr. Karla Hostaše v Klatovech.
Jitka Kůrková
vedoucí Městského muzea Velvary
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EXPONÁT S PŘÍBĚHEM- OBRAZ HUSITKA OD VÁCLAVA BROŽÍKA
           							

Obraz Husitka (Epizoda z husitských válek v Čechách z roku 1419) patří k nejvýznamnějším dílům z výtvarné podsbírky
Městského muzea Velvary. Do muzea se
obraz dostal v roce 1943 z odkazu Oldřicha
Brtníka (1865-1942) nájemce velkostatku
na Uhách, významného českého národohospodáře a zároveň mecenáše umění.
V korespondenci se správou muzea města Velvar z roku 1940 Oldřich Brtník uvádí:
„Připravuji poslední vůli svou. Dle dosavadních disposic hodlám odkázati velmi
cennou galerii obrazů museu Vašemu, za
podmínky, že galerie tato bude umístěna
v modernější budově větší, větších místností, jež musí býti světlé a suché a kdež
by umělecká díla byla zajištěna před požárem, krádeží a zhoubným vlivem vlhka.
Jest to asi 40 obrazů, mezi nimi velký obraz
Brožíkův: Oběť fanatismu a řada obrazů
našich a cizích mistrů.“
Václav Brožík (1851-1901) patřil ve své
době k nejslavnějším osobnostem nejen
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české a evropské malby, ale v poměrně
krátkém čase získal značný ohlas i v zámoří. Jeho dobová sláva byla úzce spjata
s osudy historické malby, která dosáhla vrcholu v druhé polovině 19. století, ale s přelomem 19. a 20. století se už míjela s duchem doby, ztrácela uměleckou aktuálnost
a byla považována za anachronismus. Až
osmdesátá a především devadesátá léta
20. století přinesla zvýšený zájem o umění
19. století a také změnu pohledu na jeho
hodnocení a kontinuitu se současným výtvarným cítěním. Nového výkladu své tvorby a adekvátního začlenění do vývojového
kontextu českého i evropského umění se
dočkal mezi jinými umělci i Václav Brožík.
Obraz Husitka (v Novém slovníku československých výtvarných umělců z roku 1936
Dr. Prokopa Tomana uváděný jako Dívka
husitská) je dokladem Brožíkova úspěšného zakotvení ve Francii, kam odešel
z Čech koncem roku 1876 na popud přítele a mecenáše Alexandra Brandeise, statkáře a podnikatele ze Suchdola u Prahy,
a za podpory Albrechta hraběte z Kounic,
předsedy Společnosti vlasteneckých přátel
umění. Začátky v Paříži nebyly pro mladého umělce jednoduché, ale celé tři měsíce
počátkem roku 1877 Brožík usilovně pracoval a všechny své umělecké naděje vkládal
do jarního pařížského Salonu. Rozhodl se
pro námět z husitských bojů a namaloval
olejovou variantu své rané kresby z Drážďan nazvanou tehdy „Oběti náboženského
fanatismu“. Vzorem pro obraz mu byla malba Jaroslava Čermáka „Únos Černohorky“
z roku 1865. Ústřední postavou obrazu Husitka (olej, plátno, 185 x 120 cm, signováno uprostřed vpravo na kameni VÁCSLAV
BROŽÍK PARIS 1877) je krásná mladá
žena, přivázaná nahá ke kůlu, jedna z nešťastných husitských dívek, které byly chytány a prodávány kutnohorským německým
patriciům stojícím v konfliktu na straně cí-

saře Zikmunda Lucemburského. Před zahájením pařížského Salonu 1. května 1877
napsal Brožík Alexandru Brandeisovi několik dopisů, kde se mimo jiné zmínil, že
už obraz dokončil, ale „neměl jsem vskutku
ani čas obraz nechati před výstavou fotografovati, poněvadž jsem pracoval skoro
do posledního dne. Obraz můj představuje
„husitské děvče v zajetí na Kutné hoře“ akt
skoro v životní velikosti a 5 postav Němců.
Co jsem měl za mordování s modelem a co
jsem se naplatil nemáš ponětí, myslím, že
obraz se bude líbiti, poněvadž je předce
trochu nový a historický.“
Kromě Husitky se rozhodl Brožík na Salonu vystavit ještě obraz „Svatební průvod
Dagmar a Waldemara“. Začátkem dubna, kdy obrazy předložil komisi, píše opět
Brandeisovi, že oba obrazy „s velikým
komplimentem od juri přijaté jsou“. Kritika se pak vyjádřila poněkud vlažněji, než
Brožík očekával, když označila jeho dílo
jako „ne právě špatné (pas mal)“. Přesto
byla Brožíkova premiérová účast na Salonu velmi dobrým začátkem další umělecké
kariéry v tehdejší mekce výtvarného umění a zakrátko mu ležela Paříž tzv. u nohou.
V roce 1878 získal Václav Brožík za obraz
„Svatební poselstvo českého a uherského
krále Ladislava k francouzskému dvoru
Karla VII.“ zlatou medaili II. třídy, nejvyšší
možné ocenění pro zahraničního umělce.
V roce 2001 uplynulo sto padesát let
od narození a zároveň sto let od smrti

PLOCHÁ DRÁHA SLANÝ
      	

Václava Brožíka. K tomuto malířovu dvojitému výročí připravila Národní galerie v Praze monografickou výstavu ve Valdštejnské
jízdárně, jejíž hlavní kurátorkou byla
Naděžda Blažíčková-Horová. Projektu
předcházela několikaletá výzkumná práce,
kdy bylo zpracováno přes čtyři sta obrazů
a jednou tolik kreseb. Dopátrat se osudů
Brožíkových děl nebylo snadné, protože
jsou rozptýlena po celém světě. V galerii
Valdštejnské jízdárny bylo tehdy vystaveno 184 obrazů, katalog zahrnuje dvojnásobek výtvarných děl. Výstava byla zahájena
24. ledna 2003 a návštěvníci si zde mohli
hned v úvodní části prohlédnout i obraz
z velvarského muzea.
V letech 2008-2009 byl obraz Husitka součástí dvou výstav pořádaných Archivem
hlavního města Prahy v Clam-Gallasově
paláci v Praze a Galerií města Prahy ve
výstavních prostorech Městské knihovny v Praze na Starém Městě. V současné
době byla schválena zápůjčka obrazu Muzeu a galerii v Prostějově, kde by měl být
obraz součástí výstavy Brožíkových děl
nazvané „Publikum ztichlo ohromením nad
velkolepostí díla.“ Návštěvníci Městského
muzea Velvary se s krásnou, ale smutnou
dívkou z obrazu setkávají ve stálé expozici
v místnosti věnované 19. a počátku 20. století. Součástí expozice je i portrét a stručný
životopis dárce obrazu, Oldřicha Brtníka.
Ale to je zase jiný exponát a jiný příběh...
Jitka Kůrková
vedoucí Městského muzea Vevary

   						

Sobota 18. května - 15:00 hod.
PRO-TEC Meeting
Memoriál Antonína Vildeho
mezinárodní závod dvojic
w w w. v e l v a r y. c z |
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UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME MALVAŇÁK!
  				

						

V sobotu 6. dubna se nám tu pěkně zelenilo,
protože se mnoha lidem nelenilo a dorazili
na tradiční jarní úklid. Letos stejně jako loni
probíhal hlavně u Malvaňáku a okolí, cílem
bylo připravit místo na novou sezónu a to nejen vysbíráním odpadků a shrabáním trávy
a listí, ale též došlo na přebroušení poškozených laviček a stolů a vyčištění koupací
nádrže od dvouletých sedimentů. Jsme moc
rádi, že se sešlo nejen hodně nadšenců na
úklid okolí (odpadků se opět našlo hodně)
a že opět vydatně pomáhaly i děti, ale děkujeme za pomoc též našim hasičům, kteří
pomohli rukou i technikou při čištění bahna.
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Protože už je opravena i koncová část náhonu, bylo možné pustit do nádrží vodu a do
Dědkiády bude zase plno. Abychom předešli kvetení vody (což vzhledem k suchům
a teplu bude stále obtížnější), namontovali
jsme do cirkulačního systému dvě UV lampy, které budou pomáhat v boji se sinicemi.
Jarní úklid jsme si moc užili, třešničkou na
dortu pak byl nátěr nové lodičky, která od
května bude nabízet pokochání i z vodní
hladiny.
Díky všem, kdo dorazili. Děkujeme všem,
kdo ke kráse města přispíváte po celý rok!

A pak se začalo s čištěním od usazenin

A natřeli novou lodičku

MALVAŇÁCKÁ MALVÍNA

  					 					

Od Velikonoc brázdí hladinu Malvaňáku naše zbrusu nová krásná dřevěná loďka Malvína.
Je to loďka Natvrdlá a je pořízena s podporou MAS Přemyslovci a jejich Malého přemyslovského měšce. Máme z ní velikou radost a věříme, že bude šířit dobrou náladu. Vedly se dlouhé
debaty o tom, zda ji nechat nepřipoutanou volně k použití, nebo ji půjčovat. Došlo se k tomu,
že zatím budeme půjčovat. Jak na to? Loďka je připoutána k molu za pomoci zámku
s číselným kódem. Chcete se projet? Není nic snazšího.
•
•
•
•
•
•
•
		
•
•

Přijďte k Malvaňáku v dobré náladě.
Zjistěte, zda je lodička volná.
Napište SMS, v níž uvedete své jméno, příjmení a adresu, na níže uvedené číslo
Zanedlouho Vám přijde sms s číselným kódem (pokud ne, zkuste další číslo).
Pomocí kódu si loďku odemkněte.
Užijte si na lodičce, zámek vezměte s sebou.
Po projížďce loďku připoutejte, zámek zamkněte, napište na číslo, z něhož
Vám přišla zpráva, že jste lodičku v pořádku vrátili. Klidně připište, jak se Vám to líbilo.
Ubezpečte se, že je loďka v pořádku a okolí též.
Pokud bude něco v nepořádku, dejte nám vědět!

Pokud bude něco trvat déle či kód nedostanete hned, děkujeme za pochopení, loď provozujeme zdarma ve vlastním čase pro Vaši potěchu, tak snad nám prominete nedokonalosti, systém
teprve ladíme.
Upozorňujeme, že jízda na lodi je nejen pro vlastní radost, ale i na vlastní starost a nebezpečí.
Děkujeme, že se k Malvíně a v Malvíně chováte pěkně a slušně.

MALVÍNINA ČÍSLA
777 147 500 – 725 552 788 – 737 132 180
Příjemné zážitky s velvarskou Malvínou Vám přejí Natvrdlí.
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DOBÝVÁNÍ ŠEDESÁTI ČTYŘ POLÍ VE VELVARECH
							
Velvarským šachistům se dobývání
šedesáti čtyř polí daří někdy více, jindy
zas méně. Šachová sezóna 2018/2019
soutěží družstev je u konce a obě družstva dospělých obsadila shodně čtvrtá
místa. Jakoby nám byla v uplynulé sezóně
ta bramborová medaile souzená. V krajské soutěži družstev, kde máme společné
družstvo se Slánským oddílem, jsme bojovali o postup do vyšší soutěže do posledního utkání. Bohužel se nepodařilo, ale
družstvo v celé sezóně hrálo na výbornou
a v krajské soutěži jsme se stali pro ostatní
obávaným soupeřem.
Druhé velvarské družstvo, které je tvořeno čistě z velvarských hráčů, hraje již
několik let stabilně v regionálním přeboru
s umístěním vždy v horní polovině výsledné tabulky. Velvarským se letos povedl jeden pěkný zápis do našich statistik. Určitě
z minulého článku víte, že velvarští šachisté dostali vloni v prosinci k užívání nové
prostory od města za dohodnuté nájemné,
a to v prostorách bývalé spořitelny. Nové
prostory všichni hráči Šachového klubu
Velvary vstřícně uvítali a jak tréninky, tak
především domácí utkání se hrají v naprostém klidu a pohodě. A stalo se to, že
jsme ani jednou v domácím utkání neprohráli a v uplynulé sezóně si tudíž do našich
statistik uvádíme domácí neporazitelnost.
Každoroční šachový turnaj ve Velvarech

		

Náš nejúspěšnější hráč dětského oddílu Patrik Kohm si vede také velmi dobře.
V regionálních turnajích si vede na výbornou, a i když ho čeká ještě jeden regionální
turnaj, tak už má zajištěnou účast ve finálovém turnaji krajského přeboru mládeže.
Gratulujeme!!! Dále se přes Velikonoce
zúčastní mezinárodního, velmi prestižního „Turnaje šachových nadějí“ ve Frýdku-Místku. Držíme palce…
V rámci rozdělování dotací městem Velvary pro spolky nás město Velvary podpořilo i letos v několika projektech, za což
mnohokrát děkujeme!!! Tyto akce, které město Velvary podporuje, jsou pro nás
velmi důležité a bez této podpory by bylo
pro nás velmi obtížné je každoročně realizovat. Například na každoroční šachový
turnaj, který ve Velvarech pořádáme, přijíždí zhruba šedesátka hráčů z celé republiky.
A pro mnohé z nich se stal velmi oblíbeným
tzv. startovacím turnajem před začátkem
nové šachové sezóny. Dále díky dotacím
od města můžeme více podporovat mladé
šachisty a třeba je poslat na velké šachové turnaje nebo šachová soustředění, kde
získají velmi cenné zkušenosti a pomohou
jim se zdokonalovat v tomto krásném sportu. A v neposlední řadě nám město Velvary díky programu pro spolky také pomůže
s částečnou úhradou nájemného našich
prostor pro šachový klub, který využívají všichni velvarští šachisté, jak
mladí, tak i ti starší. Ještě jednou
za tuto pomoc velmi děkujeme.
S pozdravem a přáním krásného
dne za
ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
Předseda Výkonného Výboru
Petr Neuman
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
      	

		

Jsme stále v akci a krok za krokem naplňujeme náš letošní plán práce. V dubnu toho
nebylo málo. Hned první dubnovou neděli
jsme zkoušeli své síly v krajském kole soutěže ZUŠ. Náš pěvecký sbor Tolárek dokázal, že první místo v okresním kole nebyla
náhoda. I v Berouně zazpívali naši zpěváčci
s jistotou a pěkně. V opravdu silné konkurenci jsme byli bronzoví. Účast v soutěži přinesla nové podněty a motivaci do dalšího
studia.
V následujícím týdnu jsme pozvali děti
z mateřské školy na koncert. Dětem jsme
předvedli hudební nástroje, na které se mohou v ZUŠ učit, společně jsme si zazpívali. Na závěr koncertu zazpíval Tolárek pohádku „O červené Karkulce“ z dílny autorů
Svěráka a Uhlíře. O živý hudební doprovod
se postarali učitelé ZUŠ. Děti z mateřské
školy tak možná poprvé slyšely, jak hraje
tuba, housle, klarinet, flétna či trubka nebo
klavír.
Nejvíc jsme se činili hned v sobotu
13. dubna. I když počasí venkovním
produkcím zrovna moc nepřálo, překonali jsme všechny obtíže. Dopoledne zahájil
orchestr KMČ ZUŠ Velvary svým vystoupením letošní Vajíčkobraní. Odpoledne
zazpíval pěvecký sbor Tolárek a zatančili
žáci tanečního oboru.
Zároveň naše tanečnice soutěžily v Praze. Všechny soupeře porazily a slavně postoupily
do dalšího kola. Na soutěž se připravovaly tak těžce a vážně, že pohnuly podlahou v našem
sálu. Zatím drží, ale skákat už budeme jen lehce a zvesela, aby se nám jen tak pohupovala.
Výtvarný obor nám školu krásně velikonočně vyzdobil. Hudební obor ve spolupráci s Velvarským pěveckým spolkem a Smyčcovým souborem při ZUŠ Velvary připravil koncert v kostele sv. Kateřiny, na kterém zazněla díla italských mistrů, hlavně pak Pergolesiho Stabat Mater.
Ve škole probíhají třídní přehrávky a pilně se připravujeme na květnové koncerty a vystoupení a soutěžení. Druhý týden v červnu budeme přijímat nové žáky, ale o tom zas v příštím
zpravodaji.
Za všechno to snažení patří dík našim paním učitelkám a pánům učitelům. Zvláště pak
musím ocenit paní Marcelu Odvodyovou. Ta doslova s nasazením vlastního zdraví přivedla
své svěřence k vítězství na soutěži.
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Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt

KDYŽ JE PRÁCE RADOSTÍ
      	

   						

Ráda bych se s vámi, milí čtenáři, podělila o pár díků.
Jeden velký dík je za to, že mohu dělat svou práci, kterou mám moc ráda. Je to práce choreografky a učitelky tanečního oboru v naší Základní umělecké škole ve Velvarech.
Druhý dík je panu řediteli Oldřichovi Adeltovi za to, že mě v této práci podporuje a pobízí nás
k dalším soutěžím. Nebýt jeho, už bych asi na další soutěž nejela. Je to totiž pro mě velice
těžké, vidět všechny ty radostně tančící děti, které jsou zklamané, když nevyhrají.
A teď ten třetí dík.
Děkuji všem děvčatům a rodičům, kteří s nadšením objíždí každou soutěž. Soutěží
s houževnatostí nebo nás svým fanděním povzbuzují k ještě radostnějším výkonům. Tento
rok to byl opět Festival Tanečního Mládí pořádaný Sdružením učitelů tance. Za Středočeský
kraj a Prahu soutěžilo deset choreografií v kategorii parketových kompozic – junioři. Když
jsme se dostali do finále, byl to velký úspěch. O to větší překvapení bylo, když jsme pak
dostali zlaté medaile na krk. Slzičky štěstí se holkám koulely po tvářích. Ano, stojí to za to.
Držte nám, prosím, palce 18. května na Mistrovství republiky, a pokud nás budete
chtít vidět i vy, přijďte v červnu do Kulturního domu v Kralupech nad Vltavou
na naše taneční představení.
Učitelka TO Marcela Odvodyová
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KLIČKOVÁNÍ - Lektorské vzdělávací programy pro školy, školky a dětské skupiny
kontakt: Kateřina Klička Špičková: 725 831 642, klinhartova@seznam.cz, Pivovarská 214,
Velvary, IČ 74735586
Vážené paní učitelky, páni učitelé, rodiče. Dovoluji si Vám představit aktuální nabídku lektorských
edukačních programů, které využívají kulturního a přírodního bohatství
v našem městě. Jedná se o poklady v podobě několika hodnotných uměleckých sbírek
a o přírodní zajímavost, kterou je samočistící přírodní plovárna, jež z iniciativy mnohých Velvaráků a za významné podpory města, vznikla na Velvarském Malvaňáku.
Rádi bychom se nějak zasadili o to, aby se o těchto pokladech více vědělo a také bychom jejich
hodnoty rádi využili pro zprostředkování rozličných vzdělávacích obsahů.
Připravili jsme proto nabídku lektorských edukačních programů, které je možno uskutečnit se
školní třídou nebo se skupinou dětí.
Chcete-li program objednat, nebo jej například doporučit učitelům svých dětí, budou se
Vám hodit tyto obecné informace.
Program je třeba objednat s dostatečným časovým předstihem (minimálně 1 týden).
Program trvá obvykle 90 - 120 min. V případě zájmu je možno délku programu mírně upravit.
Cena za program je 50,- Kč za žáka (minimálně však 1000,- Kč za program.. pokud
se jedná o dvě po sobě jdoucí skupiny, může být cena za skupinu nižší.. podle počtu účastníků) .
Ke každému programu obdrží pedagog metodické pokyny, na jejichž základě může,
dle vlastního uvážení, následně rozvíjet téma programu ve školní výuce.
Nabízíme programy dočasné, které se většinou vztahují ke krátkodobým výstavám
v Galerii Tomáš Vosolsobě, a programy dlouhodobé, které by měly být v nabídce
i v průběhu dalších let.

Aktuální DOČASNÝ program pro 1. st. ZŠ:
Umění je hra! /Galerie Tomáš Vosolsobě/
časová dotace: 90 min.
klíčová slova: výtvarná hra, experiment, zkoumání, objevování,
proces, umělecké dílo, koláž, frotáž, asambláž
anotace: Vydáme se na dobrodružnou výpravu do uměleckého díla.
Budeme jej zkoumat, budeme si s ním hrát. Budeme objevovat jeho
skryté obsahy. Zakusíme proces vzniku obrazu experimentálními
technikami, kdy dopředu nelze odhadnout, jaký bude výsledek. Možná se nám podaří zase o trochu lépe pochopit, co vede umělce k tomu, aby tvořili, čím je umění
pro ně a čím může být pro nás.. Pozornost budeme upírat především k procesu vzniku díla.
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STÁLÁ NABÍDKA PROGRAMŮ
PROGRAMY PRO MŠ a 1. st. ZŠ
Co uvidíš v kapce živé vody? - MŠ a 1. stupeň ZŠ /Velvarský Malvaňák, při nepřízni počasí
přesun do interiéru/
časová dotace: 120 min.
klíčová slova: voda, ekologie, sucho, koloběh vody, ekologická krize, hospodaření s vodou
anotace: Program vznikl jako reakce na aktuální vzrůstající ekologické potíže týkající
se vody.
Pokusíme se dětem prostřednictvím her a nejrůznějších aktivit zprostředkovat některé užitečné
informace, které snad napomohou tomu, aby si uvědomily význam vody jako cenného přírodního
zdroje, s nímž je třeba šetrně hospodařit. Budeme zkoumat, pozorovat, tvořit, povídat, uvažovat..
Barevné hry - 1. - 2. ročník ZŠ /Galerie Tomáš Vosolsobě, Velvary/
časová dotace: 90 min.
klíčová slova: základní barvy, druhotné barvy, barevný kruh, barevné spektrum, míchání barev,
malba - kresba, barevný kontrast, světlo, abstraktní/nefigurativní, konkrétní/figurativní
anotace: Žáci se pomocí experimentů a drobných výtvarných her seznámí se základními pojmy
vztahujícími se k tématice barev. Dozví se, jak barvy vznikají, jak si s nimi lze hrát, jak míchat
barvy na paletě. Budeme společně zkoumat, jak barev využívají jednotliví malíři. Na základě
řízeného rozhovoru před originálem obrazu budeme odhalovat vlastní schopnosti objevovat v obrazech skryté obsahy či vnímat jejich atmosféru.
Na kraji krajiny - 3 - 5. ročník ZŠ
/Městské muzeum Velvary - expozice obrazů J. Corvina v Galerii Na Špýcharu/
časová dotace: 90 - 120 min.
klíčová slova: krajinomalba, konkrétní - abstraktní, stylizace, atmosféra,
anotace: Žáci prostřednictvím tvůrčích aktivit, skupinových činností a řízených rozhovorů před
obrazy G. Karse budou zkoumat široké pole možností vlastního kontaktu s obrazy. Objasníme si
hravou formou některé pojmy a budeme objevovat skryté obsahy, které mohou obrazy odkrývat
pro každého. Prozkoumáme vliv světla na proměny barevnosti.
Nebojte se obrazů - 2. - 6. ročník ZŠ /Městské muzeum Velvary/
časová dotace: 90 - 120 min.
klíčová slova: obsah, forma, konkrétní - abstraktní, malba - kresba, stylizace, styl,
kontext, akt, portrét, zátiší, vnímání, interpretace
anotace: Žáci prostřednictvím tvůrčích aktivit, skupinových činností a řízených rozhovorů před
obrazy G. Karse budou zkoumat široké pole možností vlastního kontaktu s obrazy. Objasníme si
hravou formou některé pojmy a budeme objevovat skryté obsahy, které mohou obrazy odkrývat
pro každého. Prozkoumáme vliv světla na proměny barevnosti.
PROGRAMY PRO 2. st. ZŠ a pro SŠ
VODA - vynoř se nad hladinu svého obzoru /eko-výchova/ 8. - 9. roč. ZŠ, 1. - 4. roč. SŠ /
Velvarský Malvaňák, při nepřízni počasí přesun do interiéru/
w w w. v e l v a r y. c z |
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časová dotace: 90 - 120 min. (možno po domluvě upravit)
cena: 50,- Kč za žáka/studenta (minimálně 1000,- Kč) Cena zahrnuje použitý materiál
a lektorné.
anotace: Pokusíme se poněkud netradičním způsobem přivést starší žáky a studenty
k uvažování o vodě jako o vzácném přírodním zdroji, jehož hodnotu si možná dovedeme uvědomit až ve chvíli, kdy začneme trpět jeho nedostatkem. Budeme zkoumat, pozorovat, uvažovat,
vnímat..
Je fotografie zrcadlem skutečnosti? /fotomanipulace/ 6. - 9. ročník ZŠ, 1. - 4. roč. SŠ
/Městské muzeum Velvary - expozice fotografií J. Byšického v Pražské bráně/
časová dotace: 90 - 120 min.
klíčová slova: fotografický obraz, interpretace, kontext, manipulace, dokument, reportáž, obsah,
forma, výřez
anotace: Žáci se seznámí s historickými fotografiemi z doby první světové války a budou
zkoumat proměny využití fotografického obrazu dříve a dnes. Budeme se zabývat tématem
interpretace a manipulace ve fotografii. Na základě rozhovorů a drobných tvůrčích aktivit ve
skupinách budeme sami odhalovat, jak odlišné interpretace se mohou vztahovat k totožnému
obrazu a jakou roli hraje v tomto ohledu kontext obrazový a textový.
Krajina ve mně, já v krajině.. 8. - 9. ročník ZŠ, 1. - 4. roč. SŠ
/Městské muzeum Velvary - expozice obrazů J. Corvina v Galerii Na Špýcharu/
časová dotace: 90 - 120 min.
klíčová slova: krajina, krajinomalba, struktura, stylizace, inscenovaná fotografie,
psychika, vnitřní svět
anotace: Budeme zkoumat strukturální malby, seznámíme se s pojmy s stylizace, abstrakce,
krajinomalba atd. Od stylizovaných krajin J. Corvina se vydáme na průzkum své vnitřní krajiny.
Budeme se ptát sami sebe, kdo jsem, jaký je můj vnitřní svět, má vnitřní krajina, jakou krajinu
bych si vybral pro život, pro odpočinek, .. Pokusíme se vytvořit obraz své krajiny.
Pár slov na závěr..
Nabídku programů se chystáme nadále rozšiřovat. Pokud by se někdo s Vás chtěl na tvorbě
programů podílet, nebo pokud byste měli nějaký nápad, jaké programy by se Vám mohly
ve výuce hodit, neváhejte a kontaktujte mě.
Děkuji a těším se na setkání v Muzeu, Galerii na Malvaňáku či na jiném místě.
Kateřina Klička Špičková

O autorce programů:
Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D. vystudovala obor Učitelství pro první stupeň ZŠ se specializacemi
na výtvarnou a dramatickou výchovu na PedF UK v Praze. Na katedře výtvarné výchovy téže
fakulty pak vystudovala doktorský studijní program, ve kterém se věnovala převážně vztahu těla,
tělesnosti a obrazu v souvislostech výtvarné a dramatické výchovy. Cenné zkušenosti získávala
i při svém půlročním studijním pobytu na University of Lapland ve finském městě Rovaniemi.
Působila jako externí lektorka v Národní Galerii v Praze. V průběhu studií a po jejich dokončení
učila postupně na prvním i druhém stupni ZŠ, na SŠ a na katedře výtvarné výchovy PedF UK.
Ve svém volném čase se věnuje vlastní tvorbě, hudbě a divadlu. Je matkou tří dětí.
Za podporu děkuji městu Velvary.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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JIŘÍ ŽÁČEK KŘTIL VE VELVARECH SVÉ KNIHY
  				

						

Naše Městská knihovna byla poctěna velkou kulturní událostí. Pro slavnostní křest svých dvou knih si ji
vybral známý básník, spisovatel a aforista Jiří Žáček.
Krásné překvapení panu spisovateli připravila paní
učitelka Červenková s žáky své 3. A. Nacvičila s dětmi recitační pásmo z tvorby Jiřího Žáčka, ale nejen to,
na závěr vystoupení mu předala desky s dětskými
kresbami. Nebyly to však kresby ledajaké. Každé
z dětí ilustrovalo jednu z autorových básní. Děti byly
moc šikovné a jen co obdržely honorář za vystoupení v podobě lízátka, s chutí se do něj pustily – jak
vidno na fotografii. Knížku pro děti s obrázky Josefa Lady „Jak se chodí do světa“ originálně pokřtila ředitelka nakladatelství Šulc – Švarc, které obě
knižní novinky vydalo, paní Veronika Baštová, za
asistence přítomných dětí knihu symbolicky posypala lentilkami. Knížku pro dospělé čtenáře „Kouřové signály“ pokřtil červeným vínem náš pan starosta
Radim Wolák. Další překvapení na našeho hosta
čekalo v podobě moc pěkné básničky. Napsala ji pro
něj paní učitelka Červenková a pojmenovala ji velice
vtipně: „Učitelka pro (p.) Žáčka“. A pak už se
besedovalo, nechyběl ani humor, a kdo měl zájem,
mohl si zakoupit na památku některou z knih Jiřího
Žáčka a nechat si ji od něj podepsat. A zájem opravdu
byl. Jak podotkl jeden z diváků, když viděl počet čekatelů na autogram: „Tady je fronta jako v Luxoru.“

Z. Ortová
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PODĚKOVÁNÍ
Za všechny absolventy pravidelných kurzů
Trénování paměti, které v naší knihovně
pořádá 2x ročně zkušená lektorka paní Anna
Kratochvílová, bychom chtěly upřímně
poděkovat. Paní Kratochvílová umí nejen
procvičit naše mozkové závity, které od
určitého věku již nejsou tak pružné, ale
zároveň dovede navodit správnou atmosféru
plnou pohody a humoru. Pod jejím vedením
děláme všichni pokroky, učíme se, jak při
běžných denních činnostech nenechat mozek zahálet a jak jej úspěšně procvičovat,
abychom ho udrželi co nejdéle v kondici.
Naše poděkování patří i knihovnicím Zdeňce Ortové a Lence Štýbrové, které těmto
kurzům již několik let poskytují v knihovně nejen zázemí, ale i chutné kávové
a čajové pohoštění.
V. Kašpárková a N. Stýblová

Spolek zdravotně postižených ve Velvarech děkuje
všem dárcům, kteří přispěli na činnost našeho spolku finančními prostředky. Dále děkujeme
všem, kteří přispěli na naši výroční členskou schůzi finančními a věcnými dary.
V první řadě se jedná o:
MěÚ Velvary, OÚ Kmetiněves, OÚ Hospozín, OÚ Černuc, OÚ Sazená, OÚ Kamenný Most.
Dále:
Ing. Fábera, Ing. Tymich, Ing. Kučera, Ing. Bílek, Ing. Srb Petr, p. Šára, p. Polák, p. Mareda,
p. Srb Jaroslav, p. Wolgner, p. Adamec, p. Raucher, p. Tyrner, Málkovi – Kralupy,
p. Valerová, p. Trnobranská, p. Adamcová, p. Pelichovská, p. Filaková, p. Jiranová,
p. Cadriková, p. Caltová, p. Balážová, p. Cibulková, p. Holubová, p. Čermáková, p. Frýzková,
p. Březinová, p. Plzáková, p. Jančušková, p. Kricnerová, p. Lukavská, p. Horáčková,
p. Řepíková, p. Podivínská, p. Kaučová, p. Doleželová, p. Richterová, p. Fafejtová,
p. Křivanová, p. Černá.
Dále:
Květiny Anna Linhartová Říhová, Chovatelské a zahradnické centrum Pavla Šidáková,
Řeznictví a uzenářství Václav Holý, Pekařství Zdeněk Zounek, Drogerie J. a Š. Schubertovi,
Chemek laboratoře Sazená, Autobaterie a autoelektrika Tutr, Pokorný Farma Kmetiněves,
Textil – látky p. Pospíšilová.
Dále:
p. Vinšovi za dopravu našich členů na všechny akce a za svoz členů na výroční schůzi
27. 3. 2019.
Za spolek Anna Láderová, Květa Demovičová a Libuše Ottová

KOŽELUH ZPĚT VE VÍDNI – A VELVARY S NÍM!
  				

					

Počátkem dubna se konala pro naše město významná událost – v rámci projektu Češi ve Vídni
se ve vídeňském kostele Karlskirche konal veliký
koncert k oslavě životního díla velvarského rodáka a významného komponisty Leopolda Koželuha. Protože se naše město rozhodlo hrdě
se k odkazu Koželuhovu hlásit, zúčastnili jsme
se této vzácné události též a v debatách s významnými hosty jsme se snažili hledat spojence
pro podporu našeho záměru oživení Koželuhova
rodného domu a zbudování jeho pamětní síně.
Náš záměr mnohé zaujal a jméno Koželuha
i Velvar bylo skloňováno v mnoha pádech, věříme, že nás to posune blíže našemu záměru.
Dodejme, že velkolepý koncert byl opravdu velkým zážitkem a těšme se, že v rámci oživování
Koželuhova odkazu prožijeme podobná setkání
i u nás. Poděkování patří zejména pánům Jiřímu
a Markovi Štilcovi, kteří v rámci projektu Češi ve
Vídni díla našeho rodáka nastudovávají a znovu
představují veřejnosti. Dík patří též paní velvyslankyni Ivaně Červenkové za to, že takto velkou
akci zaštítila a spolu se svým týmem zorganizovala. Byl to pro nás opravdu veliký svátek!
V úctě k odkazu Lepolda Koželuha,
Radim Wolák
Pro hlubší zájemce o téma si dovolujeme
přetisknout text paní Aleny Sojkové, který pod dojmem koncertu napsala pro portál
www.klasikaplus.cz (publikováno 14. 4. 2019)
Nezvyklou dedikaci – uctít olomouckého
arcibiskupa Rudolfa Jana, pocházejícího
z habsburského rodu – měl koncert, který se
konal 9. dubna ve vídeňském kostele svatého
Karla Boromejského, Vídeňanům i turistům
známém jako Karlskirche. Monumentální barokní stavba z let 1715 až 1737 vévodí spodní části Karlova náměstí, tedy Karlsplatz,
které je známé nejen jako rušná křižovatka
několika linek metra, ale i jako ochutnávka
vídeňské secese (známý Pavilon secese či
pavilony Otto Wagnera). K oslavě arcibisku-

pa zahrála Wranitzky Kapelle řízená Markem
Štilcem, zpívali sopranistka Simona Eisinger
a chlapecký sbor Boni pueri a melodramatických partů se ujal Wolfgang Klivana. A v rámci projektu Češi ve Vídni to byla příležitost
k uvedení další skladby Leopolda Koželuha
– kantáty Josef, požehnání lidu, kterou věnoval arcibiskupovu strýci, císaři Josefu II.
Císař Karel VI., který nechal kostel vystavět, povolal k duchovní správě kostela křižovníky s červenou hvězdou z Prahy - a ti zde působí dodnes.
Přesahem od hudby, která prostor kostela zaplnila, k duchovnímu obsahu bylo právě připomenutí ustanovení rakouského arcivévody Rudolfa
Jana olomouckým arcibiskupem na jaře roku
1819. Kromě tohoto úkolu byl vzpomínán i jako
nadaný adept klavíru, kterého učil sám Ludwig
van Beethoven, jehož posléze Rudolf Jan po
léta podporoval a vděčný skladatel mu věnoval
řadu svých významných děl, včetně Missy solemnis nebo dvou klavírních koncertů.
Koncert věnovaný památce olomouckého arcibiskupa byl významnou společenskou událostí. Konal se pod záštitou velvyslankyně České
republiky v Rakousku Ivany Červenkové, přítomni byli například olomoucký arcibiskup Jan
Graubner, ostravsko-opavský arcibiskup František Lobkowicz, ministr kultury Antonín Staněk,
hejtmané Jiří Čunek a Ladislav Okleštek a řada
dalších hostů.
Lesku večera však přece jen nejvíce dodala samotná hudba. Koncert byl dalším z řady
projektu Češi ve Vídni, v jehož rámci dirigent
Marek Štilec v archivech důsledně vyhledává,
posléze rekonstruuje, pro firmu Naxos nahrává
a na koncertech uvádí díla českých skladatelů působících na vídeňském dvoře. V posledních letech je Štilcovo úsilí zaměřeno na tvorbu
Leopolda Koželuha (1747–1818). Hudba tohoto
Mozartova a Salieriho současníka, rodáka z Velvar a dvorního skladatele a komorního kapelníka
na vídeňském dvoře, je skvělým reprezentantem
doby klasicismu a je záslužné, že díky práci muw w w. v e l v a r y. c z |
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zikologa Jiřího Štilce a dirigenta Marka Štilce se
vrací na pódia, a to nejen ta česká.
Na vídeňském koncertu zazněla vedle děl
Wolfganga Amadea Mozarta (Ave Verum Corpus
a Laudate Dominum z Vesperae solemnes
de confessore) a Josepha Haydna (Sinfonia
č. 48 C dur Marie Terezie) především Koželuhova kantáta Josef, požehnání lidu, jejíž premiéra se uskutečnila 1. září 1783 na slavnosti vídeňských zednářských lóží Zu den drei Adlern,
Zur gekrönten Hoffnung a Zur Beständigkeit.
Umělec chtěl touto kantátou oslavit panovníkovu
toleranci a ochranu, kterou poskytoval zednářskému hnutí.
Koželuhova skladba má devět částí odlišných
charakterů. Komponista se pohybuje od jásavé
introdukce přes rokokovou hravost až k tísnivosti melodramatických pasáží, které líčí, s jakými
protivenstvími se musí Josef utkat – s utrpením
lidu, chudobou, nenávistí, zlobou… Čtvrtá část
– árie – zaujme svou jímavostí, v páté nastoupí
hrdinský sbor. Šestá je slavnostní a obsahově
se týká Josefovy snahy o sociální spravedlnost
v jeho reformách, sedmá pak celý průběh skladby zklidňuje, aby v osmé části vynikla oslava
Josefova konání. Vrací se k první části a zaznějí tu velkolepé fanfáry. Závěrečný sbor je pak
apoteózou, optimistickým viděním budoucnosti
pod vládou osvíceného panovníka.
K provedení pozval Marek Štilec Wranitzky Kapelle, pro niž to bylo první veřejné vystoupení.
Ansámbl, který se specializuje na historicky poučenou interpretaci, vznikl právě s myšlenkou
soustředit se na vídeňský klasicismus, především české skladatele působící ve Vídni. Po
úspěšném prvním vystoupení bude následovat
koncert v Dolním Rakousku na festivalu Allegro vivo. Orchestr, který hraje v malém komorním složení – dvě horny, dva hoboje, cembalo
a smyčce, má celkem sedmnáct členů, založili
ho houslista Jiří Sycha, cembalista Filip Dvořák
a dirigent Marek Štilec. Má sídlo v Nové Říši, kde
se narodili bratři Vraničtí, jejichž skladby bude
těleso uvádět soustavně.
Wranitzky Kapelle, složená z výborných a zkušených hráčů, na svém prvním vystoupení prokázala, že má smysl pro nejjemnější ztvárnění

klasicistního stylu, pod vedením Marka Štilce
byly balzámem pro uši její nástupy – přesné
a měkké. Soubor krásně rytmicky i dynamicky artikuloval oblouky frází. Nepřeslechnutelné bylo
cembalo Filipa Dvořáka, právě jako syté horny
a jemnější hoboje. Smyčcová skupina zaslouží
obdiv: kde bylo třeba, upozadila se (doprovod
zpěvačky a sboru), ale naopak v dramatických
partiích dokázala být vzrušená, expresivní,
naléhavá.
Docílení tohoto zvuku a interpretace leží v prvé
řadě na dirigentovi. Marek Štilec zná Koželuhovu skladbu do detailů, navíc se mohl opřít o zkušené muzikanty. Své stylové a gestické kreace
netvoří pro publikum, ale svou energii vlévá do
orchestru. Štilec má vláčnou ruku, energické až
expresivní pohyby vycházejí z ramen, diriguje celými pažemi, občas si poskočí, zatančí…
K jeho dobru je nutno přičíst i výběr interpretů.
V sopránovém partu zaujala rakouská pěvkyně
Simona Eisinger, jejíž plný, sytý, barevný hlas,
schopný ztišit se do nejvroucnějších pianissim,
posluchače okouzlil. A nejen její výkon byl pěveckou ozdobou koncertu. Rakouské publikum
doslova uchvátil královéhradecký chlapecký
sbor Boni pueri čistotou svých hlasů, obdivuhodnou profesionalitou a dokonalou přípravou.
Nezapomenutelný byl souzvuk sopránu zpěvačky a chlapeckého sboru v Mozartově Laudate
Dominum z Vesperae solennes de confessore,
kde i ve výškách zářivý soprán doplňovaly nevinné chlapecké hlasy. To všem není jejich jediná
poloha – muzikální Boni Pueri dokážou v místech, kde je to třeba, znít až symfonicky. Pochválit musíme i recitátora Wolfganga Klivanu,
obdařeného zvučným znělým hlasem, báječně
se hodícím pro part recitátora v melodramatických pasážích.
To, že program celého večera se setkal
s vřelým ohlasem, nikoho nepřekvapí. Nakonec – koncert patřil k dlouho očekávaným
událostem. Ovšem zážitek ze skladatelského
umu a invence Leopolda Koželuha byl na mnoha
návštěvnících patrný.

Karlskirsche - místo velkého Koželuhova návratu
do Vídně

… a v nádherných prostorách se
opravdu vyjímalo

Ty jsou mimochodem ve Vídni na
každém rohu. Proto jsme začali
uvažovat o výrobě velvarských
Koželuhových vajec

Koželuhovo dílo znělo v podání pěveckého sboru Boni Pueri
pod taktovkou Marka Štilce

Během koncertu srdce každého
pravověrného Velvarana plesalo pýchou
na velkého rodáka

Interiér kostela byl vyzdoben zvláštní
instalací, která odrážela krásu chrámu,
velmi však připomínala Mozartovy koule

A při bližším ohledání vídeňských trhů jsme zjistili, že naši vídeňané nám začínají
rozumět a že jsou na Leopoldova vejce plně připraveni
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Areál volného času

(Děkanský dvůr u kostela)

Pro jednoho odpad, pro druhého poklad!!!
Přijďte prodat, co vám doma, v garáži či na
zahrádce přebývá. Přijďte si dobře nakoupit…

Prodejci:

přijďte v 8:30h zabrat si místo a rozložit zboží
(rezervace možná, ale není nutná)
Poplatek ve výši 10% z ceny prodaného zboží
půjde na podporu projektu Naše děti v Kongu.
Zboží můžete i darovat do charitativního prodeje
pořádají Natvrdlí
kontakt: 605804620, 730183968

Klub seniorů Kostka Velvary

KVĚTEN 2019

si Vás dovoluje pozvat na akci:
SHIATSU TERAPIE

Mimořádné akce
Velvarské Kostky

Prostřednictvím shiatsu se energie v těle harmonizuje

O deset
let mladšía dochází
anebkto
jsembolesti
takezad,
nosila
s Petrou
odstranění
hlavy, zvýšení imunity,
4.
5.
KVĚTNA
zlepšení
psychické
pohody
a
celkovému
uvolnění.
11. KVĚTNA
14:00 Ošetření
– 17:00
trvá přibližně 60 minut.
cena 750,- Kč

Na programu bude přehlídkaPetra
retroCempírková,
modelů a budeme
omlazovací proměny,
604 553svědky
118
kterou předvede zkušená vizážistka na některé z přítomných.
Během programu si na své přijdou i chuťové buňky, při malém občerstvení bude
prostor ŠICÍ
i pro DÍLNA
popovídání si s přáteli.
Občerstvení
zazaceny
mírné,zkušené
vstup dobrovolný.
Šicí dílna,
při které si
asistence
švadlenky ušijete
Těšíme12.
se KVĚTNA
na vaši návštěvu! Vámi zvolený kus oděvu. Je třeba předem konzultovat, co
chcete šít, aby si lektorka připravila střih a aby Vás
14:00 - 18:00
instruovala ohledně množství a typu látky a dalších pomůcek.
cena 180,- Kč
Na dílnu je třeba přinést vlastní stroj.
Hlaste se u lektorky Ivany Vojcíkové: 776 130 221
AROMATERAPIE
Voňavá domácí
lékárnička
16. KVĚTNA
18:00 – 20:00
cena 380,- Kč

VÝSTAVA KERAMIKY
A
UKÁZKA HODINY
ZUMBY PRO DĚTI
31. KVĚTNA
Od 16:00

Přijďte se inspirovat v přírodní péči o zdraví Vaší rodiny!
– dozvíte se, které éterické oleje patří do základní KáPéZetky
– očicháte si je a podrobně se s nimi seznámíme
– dozvíte se, jaké jsou možnosti jejich bezpečného domácího
použití pro děti i dospělé
Přihlášky: velvarskakostka@seznam.cz
lektorka: Petra Torová, odborná aromaterapeutka
Lektorka keramiky Eliška Turková a malí keramici Vás zvou
na výstavu výtvorů, které vznikly v průběhu tohoto školního
roku. Připraveno bude i malé pohoštění. Zváni jsou nejen
rodiče a kamarádi, ale kdokoli má zájem potěšit se pohledem
na keramické výtvory dětí.
V rámci výstavy proběhne i ukázková hodina zumby
s lektorkou Pavlínou Turkovou.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – volná místa
22. 7. - 26. 7. Putování za švestkovou vůní

Vydáme se do světa s trpaslíkem Pitrýskem a pomůžeme mu najít, co hledá... Cestou
zažijeme nejrůznější dobrodružství. Budeme tvořit, sportovat, zpívat a hrát.. Vydáme se
na celodenní výlet a užijeme si spoustu legrace.
Lektorky: Zuzana Michalíková, Kateřina Klička Špičková, přihlášky 725 831 642

12. 8. - 16. 8. Dobrodružství s Pipi Dlouhou Punčochou

Nastěhujeme se do Vily Vilekuly. Prožijeme dobrodružství s Pipi Dlouhou Punčochou.
Budeme hrát hry, tvořit, hledat poklady a bavit se s panem Nelsonem. Podnikneme
dobrodružnou výpravu a prožijeme týden plný skvělých zážitků.
Lektorky: Zuzana Michalíková, Lenka Kášová, přihlášky: 733 162 946

VÍCE INFORMACÍ najdete na zvláštním plakátku, na facebooku,
nebo na www.velvarskakostka.cz

KVĚTEN 2019

Mimořádné akce
Velvarské Kostky

SHIATSU TERAPIE
s Petrou
4. - 5. KVĚTNA
cena 750,- Kč

Prostřednictvím shiatsu se energie v těle harmonizuje
a dochází k odstranění bolesti zad, hlavy, zvýšení imunity,
zlepšení psychické pohody a celkovému uvolnění.
Ošetření trvá přibližně 60 minut.
Petra Cempírková, 604 553 118

ŠICÍ DÍLNA
12. KVĚTNA
14:00 - 18:00
cena 180,- Kč

Šicí dílna, při které si za asistence zkušené švadlenky ušijete
Vámi zvolený kus oděvu. Je třeba předem konzultovat, co
chcete šít, aby si lektorka připravila střih a aby Vás
instruovala ohledně množství a typu látky a dalších pomůcek.
Na dílnu je třeba přinést vlastní stroj.
Hlaste se u lektorky Ivany Vojcíkové: 776 130 221

AROMATERAPIE
Voňavá domácí
lékárnička
16. KVĚTNA
18:00 – 20:00
cena 380,- Kč

Přijďte se inspirovat v přírodní péči o zdraví Vaší rodiny!
– dozvíte se, které éterické oleje patří do základní KáPéZetky
– očicháte si je a podrobně se s nimi seznámíme
– dozvíte se, jaké jsou možnosti jejich bezpečného domácího
použití pro děti i dospělé
Přihlášky: velvarskakostka@seznam.cz
lektorka: Petra Torová, odborná aromaterapeutka

VÝSTAVA KERAMIKY
A
UKÁZKA HODINY
ZUMBY PRO DĚTI
31. KVĚTNA
Od 16:00

Lektorka keramiky Eliška Turková a malí keramici Vás zvou
na výstavu výtvorů, které vznikly v průběhu tohoto školního
roku. Připraveno bude i malé pohoštění. Zváni jsou nejen
rodiče a kamarádi, ale kdokoli má zájem potěšit se pohledem
na keramické výtvory dětí.
V rámci výstavy proběhne i ukázková hodina zumby
s lektorkou Pavlínou Turkovou.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – volná místa
22. 7. - 26. 7. Putování za švestkovou vůní

Vydáme se do světa s trpaslíkem Pitrýskem a pomůžeme mu najít, co hledá... Cestou
zažijeme nejrůznější dobrodružství. Budeme tvořit, sportovat, zpívat a hrát.. Vydáme se
na celodenní výlet a užijeme si spoustu legrace.
Lektorky: Zuzana Michalíková, Kateřina Klička Špičková, přihlášky 725 831 642

12. 8. - 16. 8. Dobrodružství s Pipi Dlouhou Punčochou

Nastěhujeme se do Vily Vilekuly. Prožijeme dobrodružství s Pipi Dlouhou Punčochou.
Budeme hrát hry, tvořit, hledat poklady a bavit se s panem Nelsonem. Podnikneme
dobrodružnou výpravu a prožijeme týden plný skvělých zážitků.
Lektorky: Zuzana Michalíková, Lenka Kášová, přihlášky: 733 162 946

VÍCE INFORMACÍ najdete na zvláštním plakátku, na facebooku,
nebo na www.velvarskakostka.cz
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Foto na titulní straně: František Konvrzek
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

KŘÍŽOVKA
Jerome Klapka Jerome (2. května 1859 – 14. června 1927) - citát z knihy Tři muži
ve člunu, kterou si můžete vypůjčit ve velvarské knihovně: „...toužím po těch zlatých
starých časech, kdy člověk mohl lidem to, co si o nich myslí, říkat… viz tajenka”.

SPRÁVCE SBÍREK

K

HLODAVEC

K

JEDNOOKÝ OBR

K

ŤUKAT

K

NÁDOBA NA VÍNO

K

JARNÍ ROSTLINA
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DÍVAT SE

K

PAJDAT

K

ŽELVÍ SCHRÁNKA
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DRUH PAPOUŠKA
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DRBNA
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NÁKLAĎÁK
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ČÁST CHLEBA
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ROZVĚTVENÝ
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RAŠIT
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FOTBAL

K

GEOMETRICKÉ TĚLESO

K

Vyluštění z dubnového čísla:

Křížovku na květen připravila: L. Štýbrová

Michal Viewegh – citát z knihy fejetonů Na dvou židlích: „V jednom z mnoha svých televizních
vystoupení Ivan Mládek kdysi vyprávěl, že zásadně staví sněhuláky hlavou dolů, aby… ZAJÍCI MOHLI
NA MRKEV.“
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