číslo 8/2019

10 Kč

Srpen

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

Spolek zdravotně postižených ve Velvarech
pořádá za podpory královského města Velvary
v druhém pololetí roku 2019 tyto akce:

Smuteční oznámení

Spolek zdravotně postižených ve Velvarech

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří v pátek
12. července doprovodili na poslední cestě

paní Ivetu Valíkovou.
Děkujeme také za projevenou soustrast.
rodina Kleinova,
rodina Valíkova,
Věra Procházková

8. –za
15.
září 2019
pořádá
podpory
královského města Velvary
týdennípololetí
rekreační
poznávací
pobyt v Raspenavě
v druhém
rokua2019
tyto akce:
(kapacita míst již naplněna)
8. – 15. září 2019
22. –
29. zářía poznávací
2019
týdenní
rekreační
pobyt v Raspenavě

(kapacita
míst
již naplněna)
týdenní
rekreační
a poznávací pobyt v Železné Rudě
(kapacita
míst
již
naplněna)
22. – 29. září 2019
týdenní
rekreační
18. září
2019a poznávací
– středa pobyt v Železné Rudě
(kapacita
míst již
naplněna)
jednodenní
zájezd
do Litoměřic na „Zahradu Čech“
v 10 hodin
18.odjezd
září 2019
– středa
cena
150,Kč
jednodenní zájezd do Litoměřic na „Zahradu Čech“

odjezd
v 10 hodin
5. října
2019 – sobota
cena
150,Kč
jednodenní zájezd do Hořovic na cibulové trhy a prohlídku zámku

odjezd2019
v 9 hodin
5. října
– sobota

Informace

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE

 										 
od 2. září 2019 je knihovna otevřena opět v obvyklou dobu:
PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ

PŮJČOVNA PRO DĚTI

Pondělí:

8 – 11; 12 – 16

Pondělí:

8 – 11; 12 - 16

Úterý:

8 – 11; 12 – 17

Úterý:

12 - 17

Středa:

ZAVŘENO

Středa:

ZAVŘENO

Čtvrtek:

8 – 11; 12 – 17

Čtvrtek:

12 - 17

Pátek:

8 – 11; 12 - 14

Pátek:

8 – 11
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cena 150,Kč do Hořovic na cibulové trhy a prohlídku zámku
jednodenní
zájezd
odjezd
v 9 hodin
9. října
2019 – středa
cena 150,- Kč

a 16. října 2019 – středa
9. října
2019 zájezd
– středa
jednodenní
do Polska – Kudowa Zdroj
a 16.
října
odjezd
v 62019
hodin– středa

cena 300,Kč do Polska – Kudowa Zdroj
jednodenní
zájezd
odjezd v 6 hodin
V listopadu a v prosinci chystáme:
cena 300,- Kč
- podzimní návštěvu divadla
V listopadu
a v prosinci
chystáme:
- tradiční zájezd
do Prahy na
předvánoční procházku městem se shlédnutím
- podzimní
návštěvu
divadla
vánočního stromu
- tradiční
zájezd
do Prahy
na předvánoční
procházku
městem
se shlédnutím
- návštěvu
folklórní
restaurace
„U housliček“
– zábava,
oběd,
hudba a tanec
vánočního stromu
Přesná data, časy a ceny budou včas zveřejněny na úřední desce Města Velvary.
- návštěvu folklórní restaurace „U housliček“ – zábava, oběd, hudba a tanec
Za spolek: Anna Láderová (737 174 788),
Přesná data, časy a ceny budou včas zveřejněny na úřední desce Města Velvary.
Libuše Ottová (315 761 161)
Za spolek: aAnna
Láderová
(737 174
Květa Demovičová
(603788),
175 508)
Libuše Ottová (315 761 161)
a Květa Demovičová (603 175 508)
Inzerce

w w w. v e l v a r y. c z |
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ODPADY – PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ V NOVÉM
KOMPOSTOVAT MÁ SMYSL!
Milí občané, horké dny s letními teplotami jsou tu a jelikož je opakování matka moudrosti, rozhodli
jsme se opět otevřít téma BIO odpadu a kompostování.
Kdo dává kuchyňský bioodpad do popelnice, dělá velkou chybu. Bioodpad je totiž výborná surovina do
kompostu. Někteří lidé si myslí, že kompostér je pouze na trávu a listí, a to je velký omyl. Kompostéry jsou
především na kuchyňský bioodpad. Kompostování samotné trávy nebo listí není žádná hitparáda. Kuchyňský
bioodpad díky svojí pestré skladbě a velkému obsahu vody proces kompostování doslova nakopne.

Kuchyňský BIO odpad je výborná
surovina do kompostéru. Díky němu je
kompost kvalitnější a díky velkému
množství vody v kuchyňském BIO odpadu
kompost nevysychá.

1

Kuchyňský BIO odpad
komplikuje
zpracování a likvidaci
směsného odpadu, ať
už na skládce, nebo
ve spalovně.
Kompostováním tedy
ulevíte nejen přírodě,
nebude vám
zapáchat popelnice,
ale také můžete svůj
kvalitní kompost
použít pro svůj
trávník či na záhonky.

5

2

BIO odpad neboli organické zbytky se
přirozeně rozkládají. V uzavřené
nádobě se může stát, že vám začne
bioodpad zapáchat. Řešení? BIO
odpad kompostovat, nechat popelnici
ve stínu s pootevřeným víkem.

Důvody,
proč nedávat
kuchyňský bio odpad
do popelnice na
směsný odpad

4

Kompostování šetří peníze!
Průměrná domácnost za rok
vyprodukuje až 80 kg BIO odpadu
na osobu. Při současných cenách
za skládkování může 4členná
domácnost
kompostováním
ušetřit až 1500 Kč za rok.

Přítomnost velkého
množství vody
v kuchyňském BIO
odpadu může být
spouštěčem koroze
kovových popelnic.
Pokud ovšem BIO
odpad kompostujete,
nemusíte se obávat,
že vám směsný odpad
propadne
prorezavělou dírou
v popelnici.

3

A co vše mohu do kompostéru dát?
Zbytky jídel (kromě masa, příp. kosti v menší míře), ovoce, zelenina, pečivo (i plesnivé), květiny (včetně
hlíny), papírové kapesníčky, čajové sáčky, kávové filtry a sedliny, trus býložravých zvířat, proložky od vajíček,
pečicí papír (ne mastný) apod.
Věříme, že i přes extrémní teploty nebudete mít díky poctivému třídění BIO odpadu se zápachem žádný
problém.

f MOJE ODPADKY
www.mojeodpadky.cz

  					

Na podzim loňského roku byl v našem městě zaveden nový model svozu komunálního
odpadu s názvem MESOH.
V širokém okolí jsme jediní průkopníci
nového směru v regulaci vyprodukovaného odpadu. A že produkci snížit musíme, je
nabíledni. Během několika málo let vejde
v platnost zákon o zákazu skládkování a pak
budeme vážně řešit otázku „kam s ním?“.
Ať bude odpověď jakákoliv, zcela jistě bude
znamenat zvýšení finančních nároků na sběr,
třídění a odstraňování odpadu. Pokud se tedy
naučíme snižovat svůj odpad nyní, ušetříme
svou kapsu v budoucnu.
Likvidace odpadu není lacinou záležitostí ani
v současnosti. Posuďte sami: svoz popelnice na směsný odpad o objemu 240 litrů stojí
město potažmo občany 78 Kč, svoz stejné
nádoby na BIOodpad vyjde na 64 Kč.
Jaké jsou tedy naše poznatky za prvních šest
měsíců ostrého provozu?
Zcela jistě musíme ocenit, že systém je adresný. Každý občan má přehled o množství
vyprodukovaného komunálního odpadu,
BIOodpadu, vytříděných plastech a papíru.
Samozřejmě, že jako každá novinka,
má i tento systém své slabiny. V současné
době ty největší vidíme v lidském faktoru.
Člověk je jen člověk, takže někdy chybuje
a nenačte nádoby, nebo svážené pytle s vytříděným plastem či papírem. O problému
víme a snažíme se ho řešit.
Protože se blíží konec prvního zúčtovacího období, shrnujeme základní poznatky
a návody:
•
Neorientujte se jen na počet pytlů
s vytříděným plastem a papírem. Již neplatí „poučka“ minulých let - čím více plastu,
papíru, tím menší poplatek.
Nový systém vypočítává slevu na základě několika ukazatelů. Jedním z nich je množství
obslouženého odpadu na osobu, tzn. množství veškerého svezeného odpadu za

					
domácnost, které připadá na 1 osobu. Tato
veličina by se měla pohybovat mezi 1 000
1 200 litry za rok. Bohužel zatím jen menší
procento domácností ve Velvarech dosahuje
těchto hodnot.
Druhým významným ukazatelem je procento
třídění, to vypovídá o množství vytříděných
plastů, papíru atd. z celkového objemu Vámi
odevzdaného odpadu.
•
Nádoby vyvážejte jen plné (každá
popelnice, která projde rukama zaměstnanců
svozové firmy je načtena a občanu i městu
je započítán celkový objem odpadu, tedy dle
velikosti nádoby 120, 240 litrů, bez ohledu
na skutečnou naplněnost popelnice. Pokud
nelze popelnici, kontejner uložit do uzavřených prostor, jednoduše označte cedulkou
NEVYVÁŽET. Tím zamezíme zbytečným
svozům.
•
Naplněnost se týká i tříděného odpadu – tedy pytlů s vytříděnými plasty a papírem. Každý pytel, který je načten představuje 120 l odpadu. Tento objem je městu
naúčtován svozovou firmou a toto množství
je také připsáno konkrétní domácnosti. Využívejte tedy celou kapacitu pytlů a zbytečně si
nezvyšujte objem obsloužených litrů odpadu.
•
Každá domácnost má zřízený internetový účet, kde může sledovat informace
o svém soukromém odpadovém hospodářství a sumě získaných ekobodů. Přístupové
údaje najdete na spodním řádku vytištěných
čárových kódů. Vyplňte odpadový dotazník,
proveďte kontrolu kódů nádob a následně
odsouhlaste inventuru stanoviště. Tím splníte podmínky pro získávání dalších ekobodů.
Množství ekobodů bude v příštím roce ovlivňovat výši slevy na poplatku. Pokud nemáte možnost připojení na internet, navštivte
podatelnu MěÚ, kde Vám pracovnice rády
pomohou s vyplněním.
J. Urbánková, M. Vochomůrková
w w w. v e l v a r y. c z |
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BUDE VELVARSKÝ NATVRDEL NA TVRDO?
  					

V polovině září, konkrétně
v sobotu 14. 9. od 17 hodin, proběhne již 12. ročník
milého baboletního benefičního festiválku, který se
koná v přívětivém prostředí velvarského
Malvaňáku (pro neznalé poměrů přidáváme
vysvětlení, že se jedná o areál přírodní
plovárny a rybníka.). Přespolní snad může
zmást název festivalu. Máme čekat něco
tvrdého? Jedná se o hardcorový festival?
Máme se bát, nebo těšit? Skutečnost je
však jiná. Název Natvrdel je odvozen od
názvu spolku Natvrdlí z.s., který Natvrdel
každoročně pořádá. A název spolku vznikl na základě staré pověsti o vypečených
Velvarácích, kteří vezli do Prahy na stavbu
Karlova mostu vajíčka uvařená na tvrdo,
aby se jim cestou nerozbila.
Natvrdel láká i letos účastníky nejen
příjemným prostředím přírodní plovárny,
ale především výběrem hudby. Dramaturgie
je koncipována tak, aby si mohl návštěvník
festivalu vychutnat program celý. Máme
proto pouze jedno pódium, na kterém vystoupí tři hlavní kapely. Významem ne druhotný je však i doprovodný program tvořený
kralupským volným uskupením „bubínkářů“, kteří si říkají Quanta kytek. Za zvuku
bubnů se pak noční scénérie malovarských
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Stavba Účka.. předpokládaného dějiště Natvrdelu 2019, foto F. Konvrzek

					
rybníků rozzáří ohňovou podívanou, kterou
nám zajistí rovněž kralupské uskupení
Los Žonglos. Hudební produkci předchází divadlo pro děti, které může zaujmout
i dospělé. Profesionální divadelní spolek
Karrosa nám předvede loutkovou adaptaci
známé Čapkovy Pošťácké pohádky. Na
své si přijdou i milovníci dobré kávy, kterou
si mohou vychutnat u Kongo stánku (výtěžek z prodeje je věnován sirotčinci v Kongu)
a dobrého piva a vína. Při výběru nápojů
dbáme na kvalitu s ohledem na vlastní mlsné jazýčky Natvrdlých organizátorů. :)
Výběr kapel pro letošní ročník je následující. Hudební blok festivalu zahájí velvarský rodák, osobitý umělec Jiří Konrvrzek
se svou kapelou nesoucí příznačné jméno
konVRZek. Hudba tohoto svérázného tvůrce zaujala v posledních desetiletích nejen
početné publikum povětšinou alternativních
posluchačů, ale i mnohé hudební publicisty
a kritiky. Jeden z nejváženějších hudebních
publicistů, Jiří Černý, napsal o Konvrzkovi,
že „Samorost Konvrzek patří k nejlepším
originálům české hudební scény posledního
desetiletí.“ A my se s názorem pana Černého plně ztotožňujeme.
Po Konvrzkově úvodu bude následovat pražsko-slánské hudební uskupení

fotografie z Natvrdelu 2018, fotoarchiv Natvrdlých z.s.

RASTAFIDLI
ORKESTRA
(reggae-ska), které po deseti letech své existence
v minulém roce vydalo své první CD s názvem Soul Food. Tato milá devítičlenná
partička dokáže roztančit i klidnou hladinu
rybníka. Přijďte se přesvědčit. Vrcholem
večera pak bude vystoupení legendární
hudební skupiny ZNOUZECTNOST, která
již neuvěřitelných 33 let plní sály i kotle pod
festivalovými pódii. Vystoupením této legendy však festival nemusí zdaleka končit. Pak
jsme tu ještě my a Vy. A můžeme mluvit, tančit, potkávat se a radovat až do rána bílého.
P.S. Možná bude i závěrečný oheň a kytary
a bubny se rozezní nocí.
Otázkou zůstává, zda se Natvrdel tentokrát
uskuteční v novém prostoru právě vznikajícího „Účka“. Byli bychom moc rádi, kdyby
tomu tak bylo. Ale uvidíme. Je to napínavé.
Pokud se však stavba či předání stavby
pozdrží, nezoufejme. Festiválek se uskuteční i tak, stejně jako v minulých letech,
kdy Účko nestálo.
Na závěr je třeba připomenout, že Natvrdel je benefičním festivalem, jehož výtěžek tradičně poputuje na konto dvou
velvarských dětí znevýhodněných vlivem
dětské mozkové obrny. Vstupné je dobrovolné. Čím více však přispějete, tím více
peněz dostanou děti. Někomu může být
nejasné, na co dostáváme finanční podporu a na co potřebujeme peníze od sponzorů. Proto drobné vysvětlení. Při organizaci
takového festivalu vzniká mnoho nákladů,
které člověka neznalého ani nenapadnou
např. honorář zvukaře, pronájem pódia, ho-

noráře účinkujících, pronájem toalet apod.
Tyto náklady pokryjí finanční prostředky od
města a sponzorů a vybrané vstupné pak
zůstane dětem. Děkujeme předem všem
umělcům, kteří vystupují buď zadarmo nebo
za snížený honorář. Děkujeme také městu Velvary za finanční i morální podporu.
Za podporu a pomoc děkujeme také
firmě Metal Trade Comax Velvary
a mnoha dalším drobným velvarským
i kralupským firmám, z nichž některé poskytly dar finanční, některé materiál či
jídlo, některé nabídly pomoc s přípravou
či organizací (jména všech najdete na přiloženém plakátku). Velice si této podpory
vážíme nejen proto, že díky ní můžeme
akci uskutečnit, ale především proto, že v ní
vidíme sepětí dobrých lidí, kteří vynakládají
svou energii pro dobrou věc a zároveň nám
svou podporou dávají najevo, že jim naše
snahy nejsou lhostejné a že jim stojí za to
je podpořit.
V závěru, ne však v poslední řadě, bychom
rádi poděkovali všem Natvrdlým i dalším
kamarádům a známým, kteří s organizací Natvrdelu pomáhají. Věřte, že jich není
málo, a že na uskutečnění takové několikahodinové akce je třeba věnovat desítky hodin přípravám i pracím následným.
Nutno podotknout, že všichni pořadatelé
a organizátoři tuto práci dělají z čiré radosti
bez nároku na jakýkoli honorář.
Děkujeme a těšíme se na září!
Kli, Natvrdlí, z.s.
w w w. v e l v a r y. c z |
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EXPONÁT S PŘÍBĚHEM – MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY
  					

					

ČAJNÍK
Tato čajová konvice prošla za dobu
své existence mnoha kouty Evropy,
zejména Ruska. Neměla ale vždy dnešní podobu konvice. Vojáci za 1. světové války si museli poradit v nelehkých
situacích, při nedostatku materiálu, se vším, co bylo tehdy dostupné. Na výrobu předmětů
denní potřeby používali např. kusy munice, nalezené věci, válečnou kořist, apod.
Konkrétně tato konvice byla vyrobena vojáky ruských legií z použité munice (např. víčko
je z granátu). V nehostinných podmínkách ruské Sibiře se vojáci při mrazivých teplotách
museli ohřívat, jelikož ani oblečení nebylo často dostatečně hřejivé a tato konvice byla
zajisté užitečná.
Kdo ví, kde všude a v jaké podobě se konvice kdysi za války pohybovala. Zažila snad
slavnou bitvu u Zborova? Byla přítomna neutichajícímu svištění munice přímo na frontě?
To vše se můžeme dnes jen domnívat. Jisté ale je, že do Čech tento čajník přivezl
Antonín Srp, legionář z Velvarska, jenž byl jedním z ruských legionářů. Konvice na čaj
je díky němu dnes vystavená u nás v muzeu a vy se na tento unikát můžete přijít podívat
a zamyslet se, kolik toho za dobu své existence již „prožila“.
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary
Inzerce

NOVÁ prodejna orgonitů, šperků a drahých kamenů


 více než 1.500 orgonitů připravených k okamžitému odběru
 nejširší nabídka na trhu v ČR a Evropě
 odborné poradenství – to co prodáváme, tím žijeme
 přednášky & semináře – naučíme vás vnímat vaši intuici, harmonizovat energetický
systém a podpoříme váš duchovní rozvoj
 prodejna otevřena kdykoliv si budete přát - stačí si zavolat
 NONSTOP pohotovost na čísle 60 ORGONIT / 60 6746648
 na trhu již od roku 2010 – nasbírali jsme velké množství zkušeností a umíme tedy
poradit v každé situaci
 nádherné dárky vhodné pro každou příležitost – harmonizují a pomáhají, odklánějí patogenní zóny, působí proti elektrosmogu, přináší novou energii


www.kamenyprozdravi.cz
Prodejna: Nabdín 4, 27324, Velvary
Telefon: +420 777 28 99 77
Email: info@kamenyprozdravi.cz
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JEDINEČNÁ HUDEBNICE RIDINA AHMED
NA OSLAVĚ 5. NAROZENIN VELVARSKÉ KOSTKY
  								

Je to neuvěřitelné! Ani jsme se nenadáli a máme za sebou 5 sezón fungování Velvarské
Kostky.
Je to neuvěřitelné! Ani jsme se nenadáli a máme za sebou 5 sezón fungování Velvarské

Kostky.
Pojďme
se společně ohlédnout za tím, co se v Kostce odehrálo, a pojďme se podívat
kupředu.
Co se
se společně
v Kostce ohlédnout
chystá? Co
tam
zažívali?
Vstupte
aktivně do
dalšího
Pojďme
zabyste
tím, co
serádi
v Kostce
odehrálo,
a pojďme
se podívat
rozvoje
Kostky.
Svým
nápadem,
účastí
na
našich
akcích...
kupředu. Co se v Kostce chystá? Co byste tam rádi zažívali? Vstupte aktivně do dalšího

rozvoje
Kostky.
Svým
nápadem,
na našich setkat
akcích...
V rámci
oslav
můžete
ochutnat
dortúčastí
od Perníkáčy,
se s lektory, dozvědět se něco o
chystaných
navštívit
stánek
věda,
prohlédnout
prostory
Kostky
V rámci kurzech,
oslav můžete
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dort odVeselá
Perníkáčy,
setkat
se s lektory,sidozvědět
se něco
o
chystanýchcokurzech,
stánek
Veselá
věda, prohlédnout si prostory Kostky
a prozkoumat,
se zde zanavštívit
posledních
pět let
změnilo.
a prozkoumat, co se zde za posledních pět let změnilo.

Bude nám ctí uvítat zde významnou současnou hudebnici,
Bude nám
ctí uvítat
zde Ahmed,
významnou
současnou
zpěvačku,
tvůrkyni
Ridinu
která
pracuje hudebnici,
s hlasem
zpěvačku,
tvůrkyni
Ridinu
Ahmed,
která
pracuje
hlasem
nezvyklým způsobem. Vrství totiž jednotlivé
hlasys pomocí
nezvyklým
způsobem.
Vrství
totiž
jednotlivé
hlasy
pomocí
looperu a vytváří tak neuvěřitelně podmanivé hudební plochy
a vytváří
neuvěřitelně
podmanivé
hudební
plochy
jen looperu
sama za
pomocitak
mikrofonu
a oné
malé magické
krabičky
jen sama za pomoci mikrofonu a oné malé magické krabičky
zvané looper. Nadšení posluchači se hned mohou hlásit na
zvané looper. Nadšení posluchači se hned mohou hlásit na
chystanou hlasovou dílnu, kterou Ridina Ahmed povede
chystanou hlasovou dílnu, kterou Ridina Ahmed povede
18. ledna 2020 ve Velvarské Kostce.
18. ledna 2020 ve Velvarské Kostce.

Na Na
oslavu
jsou
zváni
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se
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dozvěděli.
Těšíme
Vás
Těšíme se
se na
na Vás
Soutěž
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Kli,
z.s.
Kli,Velvarská
Velvarská Kostka
Kostka z.s.

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TIGER – JIU JITSU
  					

Chcete probudit v dítěti zvídavost,
silnou osobnost či jen chcete, aby se umělo
radovat z maličkostí? Chcete, aby se Váš
potomek uměl bránit a uměl se postavit
stresovým situacím bez nutnosti agrese?
Tohle vše a mnohem více jsem mohla
vidět na soustředění sportovního oddílu
Tiger - Jiu Jitsu z Velvar, které každoročně pořádají zkušení instruktoři a zároveň
manželé Ivo a Pavla Brixí.
Děti měly skutečně pestrý program od
ranního rozbřesku až do západu či někdy
i po západu slunce. Ještě před snídaní se
učily „být samy se sebou“ nebo meditovat,
chcete-li. U těch nejmenších šlo hlavně
o to, zklidnit mysl, roztěkanost a neustálou
potřebu něco vykonávat a sledovat. Starší
děti již dokázaly více ukotvit svou pozornost na své tělo a schopnost koncentrace,
dechu i relaxace.

					

Po vydatné snídani a chvilce na vytrávení už čekal trénink na děti i dospělé sportovní nadšence. Většinou probíhal trénink
Jiu Jitsu dopoledne i odpoledne hodinu
a půl až dvě hodiny, kde se střídali tuzemští
a vlastně i zahraniční mistři ve svém bojovém umění. Děti tak trochu nasály slovenštinu, angličtinu či ostravský přízvuk.
Ti mladší měli tréninky zaměřené nejprve
na rozhýbání, prohřátí, mrštnost i ohebnost, která je pro tento sport velmi potřeba. Nechyběly hry zaměřené na postřeh,
rychlost a pohotovost i soutěžení v týmových hrách. V rámci tréninku samozřejmě
nechyběl i vlastní nácvik bojových technik
a nemohly chybět ani kotouly a jiné techniky pro nácvik pádů. Děti si tak procvičily
i pohybovou paměť, jelikož zapamatovat
si souslednost jednotlivých technik mi
připomínalo nácvik taneční choreografie.
w w w. v e l v a r y. c z |
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nout. Měli to náročnější ještě o to, že často
připravovali hry v lese pro děti: rozmísťovali kódy, které si děti musely zapamatovat,
připravovali nástrahy, úkoly či překážky,
které bylo třeba překonat, rozluštit nebo
ustát.
Shrnuto: děti byly nadšené bez potřeby
internetu, mobilu, pouťových atrakcí,
jízdách na tobogánu a jiných zábavných
parků, kam rádi děti občas „odložíme“ pro
chvilku klidu. Byla to krásná příležitost
být pospolu a dát dětem možnost vnímat
krásy lesa, vody a společných aktivit.
Na konci soustředění mohli dospělí i děti
složit zkoušku k postupu pro získání
dalšího barevně odlišeného pásku. Je to
příjemná motivace pro další práci na rozvoji svých schopností. Nutno říci, že takové
drobné odměny či medaile a diplomy dostávali za jednotlivé soutěže všichni – dospělí
i děti.
Tento sport vnímám jako další možnost
pro rozvoj celkové koordinace a rozvoj
vnímání těla s přidáním prvku druhé osoby. Na rozdíl od tance se ale s partnerem,
respektive soupeřem, sladit a synchronizovat jeden na druhého. Sdělujete si své
potřeby, kdy už bolest tréninku přesahuje
vaše současné hranice. A o to tu jde taky.
Budujete svoji odolnost k bolesti, k nezdaru, k aktuální neschopnosti provést nový
prvek. Jako v životě. Nečekejte, že na Vás
bude pořád někdo jako „med“. V tomto
sportu platí, že výcvik by měl být i tvrdý.
Ale pro život to vnímám jako velké pozitivum. Po tréninku měly děti možnost
na chvilku vydechnout a nasvačit se, aby
načerpaly sílu ještě na odpolední aktivity.
Trénovaly chůzi na boso v kamenité
cestě, nebo to mohly vyzkoušet i s otužováním v kamenitém potoce. Další aktivitou
byla chůze mezi stromy na zavěšených
kládách, kde trénovaly rovnováhu a stabilitu. Také vyzkoušely házení nožem či
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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šurikeny na terč, kde jsem si otestovala
svou (ne)přesnost i já. :-) Nechyběla ani
vytrvalostní zátěž v podobě hodinového běhu, kde nešlo o to vše odběhat,
ale opravdu vytrvat hodinu alespoň v chůzi zpestřenou právě o chození na kládě,
nebo o přenášení kusu dřeva v rámci
běhaného okruhu.

Na co bych ale neměla zapomenout je,
že nechyběla ani výchova k slušnosti

a pořádkumilovnosti. Děti dostávaly hodnocení za úklid pokoje, jelikož žádný správný bojovník není „bordelář“ ani „špindíra“ a také tu nepadaly žádné vulgarismy,
a když už to sprosté slovo někomu „uteklo“,
nechystal se pohlavek ani výtka, ale rovnou
se dřepovalo a klikovalo.
Co dodat? Jako dospělí často spoustu věcí
přestaneme dělat tak, jak nás k tomu vedli
rodiče nebo instruktor. Jsme více na mobilech, u počítačů a společné hry chybějí.
Neumíme být bez Wi-Fi jen tak v lese
a často nám z pusy vyklouzne něco, co tam
nepatří.
Je fajn, že ještě jsou lidé a místa, kteří
i která Vás učí přirozenosti a štěstí z vlastní
existence s minimem techniky.
					
					
Radka Pamětická

www.tiger-jiujitsu.cz
www.facebook.com/TJJVelvary

Večery patřily dalším hrám v přírodě.
Buď v týmech, kdy děti poznávaly bylinky
a měly z nich vytvořit čaj či léčivou mast
nebo budovaly úkryty v lesech a soupeři
se snažily sebrat vlajku. Učily se pohybovat se v lese neslyšně a nenápadně.
Také se učily ale samostatné práci a jak
se umět spolehnout jen na své orientační
schopnosti za světla i za tmy. Nechyběl
ani rozvoj šestého smyslu za zvuků lesa
ve tmě, kdy měly děti rozpoznat, zda jim
další osoba za zády vzala nějaký předmět.
Podobné výkony tu ale podávali i dospělí. Vlastně i jejich trénink nesmím opomew 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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FOTBALOVÁ AKADEMIE – TO JE VELKÉ MNOŽSTVÍ STŘÍPKŮ DOBRA

  										
O prázdninách vám všem píši moje zkušenosti s vybudováním a rozvojem fotbalové
akademie. Je postavena na velkém množství podpory a práce pro naše děti. Počínaje
našimi trenéry, které nazývám světci dnešní
doby. Vedle svých pracovních a rodinných
povinností věnují v týdnu a o víkendech čas
svým svěřencům. Za tohle jim všem patří
velký dík. Na to navazuje velké množství
donátorů a sponzorů. Na prvním místě majitel firmy Barvy a laky Hostivař a předseda
představenstva Bohemians Praha 1905
pan Dariusz Jakubowicz. Nebýt jeho, tak
dnes nemáme hřiště s umělým povrchem
a ani druhé velmi kvalitní travnaté hřiště se
závlahou. Stejně tak každý rok významnou
částkou podporuje chod fotbalové akademie. Darku, děkujeme. Na našem webu
jsou umístěna loga našich sponzorů, je jich
velká řada a jsem jim za jejich pomoc velmi
vděčný – jsou mezi nimi naši podporovatelé, kteří nám pomáhají každý rok, jsou mezi
nimi lidé, kteří nám pomohou jednorázovou
částkou. A nejde jen o firmy, ale i o fyzické
osoby, rodiče, fandy fotbalové akademie.
Bez vás všech by se tento nádherný projekt
nemohl rozvíjet.
Poděkování patří také vedení města Velvary za to, že nám vychází vstříc možností využívat sokolovnu, finanční podporou,
ale je i partnerem projektů, jež rozvíjejí a obnovují fotbalovou infrastrukturu sloužící našim dětem. V projektu fotbalové akademie
je nepostradatelným parťákem pan ředitel
ZŠ Velvary Petr Došek a velvarští učitelé. Společně se snažíme formovat naše
akademiky, aby nejen prospívali sportovně, ale měli pevný charakter a dosahovali
dobrých školních výsledků. Jsem také rád,
že Akademie funguje v symbióze vedle
velvarského fotbalového klubu. Rok od
roku se stírá rozdíl mezi těmito dvěma subjekty a to je moc dobře. Tomu napomáhá

prezident klubu Slovan Velvary David Vedral
a všichni okolo něj.
Na závěr se s vámi podělím o nejaktuálnější
střípek dobra, kterého jsem byl dnes svědkem. Dnes do Velvar zavítal pan Vojtěch Kelt
se svou paní, aby se setkal s nadějným fotbalistou Milanem. Pan Kelt se totiž rozhodl,
že jej bude podporovat v mnoha směrech
a stal se tak jeho patronem. Přitom pan
Kelt sám v mládí narážel a dodnes naráží
na překážky a předsudky. Přesto nezatrpkl,
naopak se rozhodl pomáhat dětem, které mají
podobnou životní cestu. Pane Kelte, děkujeme, máte naši úctu a obdiv.

Přeji celé naší fotbalové rodině krásné léto
a těším se na podzimní spolupráci!
Josef Dobeš
w w w. v e l v a r y. c z |
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Klimatizace & Vytápění – Neuman
Už se nemusíte bát horkých letních dnů. Máme řešení pro Vaše zchlazení.
Abyste se za každého počasí u Vás doma cítili příjemně. Naše firma dodá vše až k Vám domů.
Výrobek na přání vybalíme, pomůžeme uvést do provozu, vysvětlíme obsluhu. Vše pro Vaší
spokojenost.

DRUHÝ ROČNÍK VELVARSKÉHO AMATÉRSKÉHO TURNAJE
  					

					

21. 6. 2019 se uskutečnil II. ročník velvarského amatérského volejbalového turnaje.
Celý rok jsme poctivě trénovali v malé tělocvičně ZŠ, abychom v tento den poměřili síly
se soupeři na půdě velvarského Slovanu.
Ze všech příchozích jsme losem vytvořili tři týmy. Úroveň hry tak byla velmi vyrovnaná.
Užili jsme si příjemné atmosféry, sportovního chování i legrace. Důležité bylo, že nikdo neseděl, nenudil se, všichni si aktivně zahráli.
Po vyhlášení vítězů a předání cen jsme ještě chvíli poseděli u výborného občerstvení
a vzájemně si povídali.
Myslíme, že za všechny zúčastněné můžeme říci, že se turnaj vydařil, za což děkujime našim
sponzorům – městu Velvary, Comaxu a pekařství Zounek. Již nyní se těšíme na příští ročník.
Organizační tým turnaje

Mobilní klimatizace
ceny od 8 100,-Kč.

Čističky vzduchu
ceny od 7300,-Kč.

Ochlazovače vzduchu
ceny od 2430,-Kč.

Doprava zdarma na vše
Široká nabídka ventilátorů, ceny od 290,-Kč.

ZUŠ VELVARY VYHLAŠUJE
Vyberte si to pravé pro Vás na www.klimatizace-vytapeni-neuman.cz
Objednávky na emailu - klimatizace-vytapeni-neuman@email.cz
nebo na tel. č. 731 910 197
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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poslední kolo talentových zkoušek do tanečního oboru
pro předškolní děti (5 – 6 let).
Přijímací řízení bude probíhat
ve středu 4. 9. 2019 od 14 do 16 hodin
w w w. v e l v a r y. c z |
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Fejeton
KROUHÁNÍ

KrosMedical s.r.o. nabízí aktuální pozici:
Prodejce elektrických skútrů, invalidních vozíků
Náplní práce bude prodej, příprava zboží, vyřizování reklamací, práce v systému Pohoda.
Nabízíme:
 Stabilní zaměstnání v rozvíjející se společnosti, která je na trhu od roku 2008 a zabývá
se prodejem nových a použitých zdravotních pomůcek
 Úvazek na hlavní pracovní poměr
 Pracoviště: Velvary
 5 týdnů dovolené
 Mladý kolektiv
 Penzijní / životní pojištění
 Slevy na produkty
Očekáváme:
 Pečlivost a spolehlivost
 Zkušenost se zákaznickým servisem
 Řidičský průkaz sk. B
 Schopnost pracovat v kolektivu, schopnost komunikace se zákazníky
 Beztrestnost
 Základní znalost AJ výhodou, ne podmínkou
Kontakt:
Tel: +420 721 653 066
info@krosmedical.cz
www.krosmedical.cz
Adresa provozovny: Nádražní 728, Velvary
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Občas mě napadne, že život utíká jako prázdniny. Zprvu zlehka,
pomaloučku, ale pak stále rychleji a rychleji... Všimli jste si, že když se začne
kalendářně lomit druhý prázdninový měsíc, působí to chmurně nejen na
školáky? Nedá se nic dělat, nelze to zastavit, zkrátka nastal čas, kdy si žáci
všech věkových kategorií teď budou muset pomalu udělat inventarizaci
školních potřeb, aby prvního září neostrouhali.
Docela živě si vybavuji, jak jsem toto období prožívala kdysi já. Po
zevrubné kontrole psacích potřeb jsem krouhátkem zašpičatěla tužky
a pastelky, a honem jsem si vypracovala seznam školních pomůcek, které je
potřeba doplnit. Vzpomenout si s novým úhloměrem, kružítkem, cvičkami
a průhlednými obaly na sešity až ve chvíli, kdy nám srpen mává na
rozloučenou, se rovnalo pozdní účasti na hostině, kde na nás místo
vytouženého gáblíku zbyla jen vůně po pečínce, prázdné talíře a dobře
najedené příbuzenstvo.
Starosti dnešních školáků jsou docela jiné. Ve škole mají počítačovou
učebnu a ve třídě interaktivní tabuli, což jim znemožňuje házet po sobě bílou
křídou. Jejich vodovky připomínají malířskou paletu, koupit lze dokonce
i libovolně barevné lepidlo - viděla jsem i se zlatými třpytkami - a pro případ, že
by děti honem nevěděly, jak se vyslovuje „cool“, či si nevzpomněly, že kravička
dělá bů, si za tisícovku pořídí elektronickou mluvící tužku, která tohle dovede.
Ony samy, když se jich na něco zeptáme, můžou dál mlčet jako zařezané.
Však si tuto metodu na nás pravidelně zkoušejí.
Když jsem se nedávno v nostalgickém rozpoložení zeptala nastávajícího
třeťáka, co si před začátkem školního roku zkontroluje on, odvětil, že hlavně
to, jestli má nabitý mobil. Podivila jsem se: „A to je všechno?“
Žák snaživě zapátral v paměti – zřejmě mu tam korzují popraskaná
pravítka, vypsané propisovačky a vysloužilý cvičební úbor – říkala jsem si, pak
se mu rozzářily oči, ťuknul se do čela a povídá: „No jo, ještě musím
zkontrolovat, jestli má nabitej mobil Pavelka, já se mu pořád nemůžu dovolat.“
Co k tomu dodat? Snad jen to, že i my škole odrostlí se můžeme ve
druhé polovině srpna pokoušet léto resuscitovat a těšit se z každého jeho
nádechu. Přestaňme lkát nad tím, že něco odchází a začněme se těšit na
období, které se chystá vzít za kliku. A pokud u toho stihneme ještě občas
chroupat nějaké to jablko poznání, uděláme tím radost nejen Janu Werichovi,
který školu krásně zakomponoval do života nás všech výrokem: „Kdo ví, je
vyhnán z ráje blbosti.“ Začít můžeme třeba tím, že si teď každý honem
okrouháme jednu tužku.

Zdeňka Ortová
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Ken Follett – citát z knihy Na věky věků: „Když člověk všechno ztratí,… NEMÁ UŽ DÁL CO ZTRATIT.“
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