číslo 06/2020

10 Kč

Červen

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

Dne 19. června by oslavil 60. narozeniny
pan

Zdeněk Hess.

Od 24. ledna 1994 na něj s láskou již jen vzpomínají
maminka, bratr Jaroslav,
děti Káťa a David, a manželka Zlatuše
Motto: Jak tiše žil, tak tiše odešel,
skromný ve svém životě,
velký ve své lásce a dobrotě.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu:
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ ks.
Prodej:
Velvary -

26.4., 24.5. a 21.6. 2020
u pošty -

14.30 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod .
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Inzerce

RADOSTI A STAROSTI
VELVARSKÉHO STAROSTY - V MĚSÍCI KVĚTNU

Nouzový stav skončil, ještě jednou děkujeme moc všem, kdo pomohli tomu, abychom se s krizí v našem městě dobře poprali! Díky! Průběhu velvarského dění v době
pandemie jsme věnovali poslední dvě čísla
zpravodaje, schovejme si je na památku,
bylo pěkné vidět, jak jsme se semknuli dohromady a dokázali, že umíme držet spolu,
že se máme rádi a že si umíme pomáhat.
Nyní dochází k postupnému rozvolňování,
otevírají se obchody, školy, školka, lidé se
zas mohou potkávat, jsou překvapeni tím,
jak známí vypadají bez roušek, rozvíjí se
znovu i rozličné společenské dění. O průběhu rozvolňování ve městě se snažíme
průběžně informovat na webu města a sociálních sítích, věřme, že se v tom společně
vyznáme a že tento proces povede k návratu do plně normálního stavu.
Vyzýváme tímto a opakovaně všechny,
které nouzový stav a krizová situace nějak
poškodily a kdož potřebují pomoc materiální, finanční či psychickou, dejte nám vědět,
uděláme vše, co bude v našich silách. Spolky, živnostníci, jednotlivci, firmy – držme
ještě pospolu, pomáhejme si i nadále!
Město připravuje program pomoci postiženým, po dobu nouzového stavu pozastavilo
nájemné lékařům a živnostníkům, kteří nemohli fungovat, snaží se podpořit spolky,
hledá cesty, jak pomáhat jednotlivcům. Pokud víte o někom, kdo tuto pomoc potřebuje
a stydí se o ni požádat, dejte nám, prosím,
vědět, volejte linku pomoci 770 183 087.
Děkujeme všem, kdo nás stále podporují.
Čas krizových opatření byl pro všechny
velmi náročný a je moc dobře, že skončil,
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velmi potěšitelné je však i to, že s koncem
omezení se neomezila nezištná pomoc
městu z různých stran, a přichází stále.
Jedním z posledních velkých podporovatelů města je Fakulta tropického zemědělství
Zemědělské univerzity v Praze, která městu předala 2 barely desinfekce. Dovezl nám
je osobně pan děkan, který je velvarským
občanem. Děkujeme!
Růžovka růžoví – Růžová ulice se již vylupuje do své nové krásy, začíná to v ní
vypadat jako ve Středomoří, bělostí svítící
dlažba, osmahlí muži rytmicky ťukají kladívky a hovoří mnohdy exotickými jazyky, snad
už na nás nikde nečeká žádný trojský kůň,
z něhož by vyskákaly nečekané problémy,
a brzy dokončíme první fázi, a stavební
ruch se přestěhuje za roh. Výsadbu zeleně
provedeme až na podzim, aby měla šanci
zakořenit.
Velká Bučina – na Bučině se konečně začalo s výstavbou kanalizace, bohužel poněkud nešťastně, protože firma omylem
odstranila důležitý pruh zeleně odstiňující
výstavbu od pole a silnice, ačkoli jsme byli
domluveni jinak, svou chybu mají napravit, ale bude to nějakou dobu trvat, než se
místo zase zazelená. Podrobnosti výstavby
popisujeme v přiloženém dopisu občanům
a držíme si společně palce, aby již nedocházelo k dalším přehmatům a překvapením.
Nové stromy podél cest – novinky se dějí
i nad Bučinou. V rámci projektu města Obnova krajinných struktur ve Velvarech došlo
k vysazení první stovky vzrostlých stromů
podél cest a k obnově cesty mezi Ješínem
w w w. v e l v a r y. c z |
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a Neuměřicemi. Vysazeny byly okrasné
stromy, výraznou změnu do krajiny přináší
výsadba dubové aleje u velvarského háje.
Druhá část výsadeb bude provedena na
podzim, můžeme se těšit hlavně na třešňové aleje. Rádi bychom moc poděkovali našim hasičům za to, že pomáhají se zálivkou
vysazených stromů. Firma má v rozpočtu
zálivku 6x do roka po dobu tří let od výsadby, což je v současném suchu málo, proto
jsme se rozhodli, že v mezičasech o stromy
budeme pečovat též a zálivku zdvojnásobíme.
Malvaňák se chystá na sezónu – však už
taky měla dávno začít. U Učka si můžete
zahrát obíhačku u nového pingpongového stolu, v rybníku je osázena a zajíždí se
nová kořenová čistírna a snad se nám podaří přeprat úřední obludu, abychom mohli
návštěvníkům komunitního centra brzy nabídnout i drobné občerstvení z okénka. Držme si palce!
Záložna nás napíná – zatím do 8. června
byla prodloužena z důvodu několika dotazů
lhůta pro podávání nabídek na opravu sálu

Velvarské Záložny. Snad na Medarda kápneme na nějakou šikovnou firmu. Zájem by
byl, na obhlídkách pro zájemce, které jsme
podvakráte zorganizovali v útrobách zchátralé budovy, se sešlo vcelku dosti zástupců
rozličných stavebních společností. Kdo to
asi vyhraje? A bude to výhra i pro nás?
4. Výsadba stromů na cestě k Radoviči

Zázraky se dějí – a děly se i v době nouze, protože – světe div se – se ve městě
objevila skupinka mládeže, která místo aby
– jak bývá špatným zvykem – někde jen popíjela a dělala nepořádek, naopak začala
dělat pořádek, uklízet veřejná prostranství,
natírat lavičky… Moc nás to těší, děkujeme a přejeme si, aby se tenhle virus zájmu
o věci veřejné mezi mládeží šířil co nejvíce!

5. Děkujeme za zálivky našim hasičům

6. Na Bučině už jsou všude trubky
7. A mnohde se již kope - někde bohužel až moc

Milí sousedé, ve městě se toho děje mnoho, ale protože doba nouze byla dosti hektická nejen co se akce týče, ale i v oblasti
administrativy, rozepíši se o nich až v příštím čísle, jen co trochu dočerpám své textotvorné síly!
8. Pingpongový stůl u Učka

Děkuji Vám za vše a přeji krásný červnový
čas.
Se srdečným pozdravem
radostný starosta Radim

9. Stůl je umístěn v závětří, aby míček nelétal

2. Růžová ulice - zatím barikády

1. Dar FTZ ČZU městu Velvary – děkujeme

3. Růžová ulice - nové povrchy

10. Osazování nové kořenovky

11. Malvaňák je připraven na sezónu

13. To není prohlídka na zámku, ale obhlídka místa stavby - zájem
firem o zakázku se zdá býti slušná

12. My též! A těšíme se, kdy to začne!
14. Ve svatém Jiří byl odkryt městský znak

16. Mládeží natřené hřiště na Uhách

15.Úderná skupina při nátěru houpačky v Jerichu
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18. a socha svaté Kateřiny nový podstavec

17. Městský dům v čp. 218 má nová krásná vrata

19. a už se těší, až si na něj ve vší parádě vyleze
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Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary

________________________________________________________________

Ve Velvarech dne 20. 5. 2020
Město Velvary, IČ: 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary,
poskytovatel sociálních služeb, rozšiřuje na základě své účasti v projektu
„Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“ svou organizační složku
Pečovatelskou službu Velvary a s ohledem na tuto skutečnost

hledá zájemce o pracovní pozici na hlavní pracovní poměr
PRACOVN-ÍK (-ICE) V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Místo výkonu práce: Velvary
Sjednaný druh práce: pracovník v sociálních službách / pracovnice v sociálních
službách

•
•
•
•
•
•

plná svéprávnost,
bezúhonnost (fyzická osoba, která nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, ani
trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při
poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných),
zdravotní způsobilost,
pečlivost
řidičský průkaz skupiny B (praxe v řízení motorového vozidla),
absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu výhodou.

Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:
•
•

•
•
•

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis,
životopis s uvedením průběhu dosavadních zaměstnání s uvedením odborných
znalostí a dovedností, týkajících se činností, které jsou předmětem výběrového
řízení,
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,

Platové zařazení: platová třída 4 / platový stupeň podle započitatelné praxe v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (rozpětí od 15 510,-- Kč do 22 570,-Kč), po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku

Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny
zájemci.

Datum nástupu: od 1. 7. 2020, nejpozději od 1. 10. 2020

Lhůta pro podání přihlášky: 10. 6. 2020 do 15:00 hodin, na přihlášky podané po
tomto datu nebude brán zřetel.

Charakteristika vykonávané práce: pečovatelská činnost v domácnosti osoby
spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a
psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost, zajišťování sociální
pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka,
poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické
aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti
a provádění osobní asistence, pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při
základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Požadované předpoklady:
• základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední
vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného
kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se
nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zákona č. 96/2004 Sb.
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických
osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka
podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., a u fyzických osob, které získaly střední
vzdělání v oboru vzdělání stanoveném ve vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb.,
Z p r a v o d a j V e l v a r ywww.velvary.cz,
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tel. 315 617 002, 315 617 001, fax: 315 617 000
e-mail: el.podatelna@velvary.cz, starosta@velvary.cz

Místo a způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu
s požadovanými doklady a přílohami je nutné doručit v zalepené obálce s označením
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH –
NEOTEVÍRAT“ osobně nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Velvary,
tajemník městského úřadu, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary. Přihlášku je
také možné zaslat prostřednictvím webu JOBS.CZ k uvedenému výběrovému řízení.
Přes JOBS.CZ je možné vložit přihlášku a životopis, ostatní doklady je nutné předložit
nejpozději v den osobního pohovoru.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
nevybrat žádného uchazeče.

PhDr. Radim Wolák
starosta města
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VELVARY MAJÍ NOVÉ EDUKAČNÍ CENTRUM VELVAREUM

ského muzea spolupracuje i s Městskou knihovnou, Galerií Tomáš Vosolsobě, Muzeem technických hraček, s městskými vzdělávacími institucemi (MŠ, ZŠ, ZUŠ), s velvarskými spolky atd.

Jak Velvareum zahájilo svou činnost?

Máte-li děti a jste-li příznivci kultury, možná jste již zaznamenali, že muzea, galerie a jiné kulturní
instituce se čím dál více snaží vyjít vstříc veřejnosti. V galeriích se dělají umělecky orientované
herny, muzea nabízejí nejrůznější „zážitkové“ aktivity a programy. A není divu. Doba je uspěchaná
a kulturní instituce musí na vývoj situace čile reagovat, pokud chtějí přežít i v jedenadvacátém
století.
Již bylo avizováno, že v průběhu krátké doby budou mít městská muzea povinnost nabízet odborně vedené lektorské edukační programy. Velvary nezůstávají pozadu a nečekají, až jim bude
zřízení edukačního oddělení nařízeno „shora“. Jsme si vědomi, že o kulturu a vzdělávání je třeba
soustavně pečovat, protože, ač se to možná nezdá, bez nich bychom žili jen velmi těžko.

Vzhledem k tomu, že pracovní místo pro edukační pracovnici v kultuře bylo zřízeno přesně na
začátku karantény (byť bylo schváleno již před jejím započetím), zahájili jsme činnost poněkud
nestandardně koordinací šití roušek a vlastní intenzivní prací se šicím strojem. Jakmile opadl
akutní zájem o roušky, založili jsme facebookovou skupinu nazvanou „Muzejní hraní pro děti,
pány a paní“, kam jsme každý týden vkládali badatelské a tvůrčí výzvy. Stejné výzvy byly publikovány i na webových stránkách města pro ty, kdo neužívají facebook. Na výzvy se lze podívat
i zpětně pro ty, kdo budou chtít například někdy s dětmi strávit odpoledne nějakou plodnou společnou aktivitou na území našeho města.

Co / kdo Velvareum je?

Co Velvareum nabízí v současné době?

Činnost Velvarea zatím obstarává Kateřina Špičková, která je od poloviny března oficiální
zaměstnankyní Městského muzea Velvary na půl úvazku. Jelikož v muzeu ani na úřadě není
již další kancelářské místo, obývá nová zaměstnankyně přízemní prostor bývalé spořitelny,
který sdílí s dalšími spolky a pracovníky, kteří jej využívali doposud.

S kým Velvareum spolupracuje?
Velvareum bylo zřízeno pod hlavičkou Velvarského muzea. Přesto se nejedná pouze o edukační
oddělení tohoto muzea. Mělo by být spíš jakousi relativně nezávislou institucí, která kromě měst-

Lektorské edukační programy pro školky, školy a jiné dětské skupiny převzalo Velvareum
z projektu Kličkování, který dříve rozvíjela Kateřina Špičková jako OSVČ. Jedná se o programy,
které se vztahují ke kulturnímu či přírodnímu bohatství našeho města.
V blízké budoucnosti bychom se však rádi zaměřili i na přípravu nejrůznějších kulturně, umělecky
či ekologicky orientovaných aktivit pro všechny věkové kategorie.
Nabídka Velvarea by měla být vstřícná jak vůči obyvatelům našeho města, tak i vůči turistům.
Na léto například chystáme exkluzivní program Camera obscura Velvara, který bude probíhat
v Pražské bráně a bude návštěvníkům nezvyklým a poutavým způsobem zprostředkovávat téma
fotografie.

Kde se o Velvareu dozvíte
více?
Velvareum zatím
nemá
webové
stránky. Na jejich
tvorbě se pracuje,
ale bude to ještě nějakou dobu
trvat. Zatím nás
najdete na facebooku pod jménem @velvareum.
Základní informace získáte i na
webových stránkách města VelFoto z programu Barvy se houpou na vlnách, Galerie Tomáš Vosolsobě, fotoarchiv Velvareum
vary. Pokud máte
zájem o bližší
informace, pište na mail velvareum@velvary.cz nebo volejte na číslo 725 831 642.
Těšíme se na brzká tvůrčí setkání.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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fotoarchiv Velvarea, fotografie k velikonoční tvůrčí výzvě
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O ztracených tolarech
PŘÍBĚHY A POVĚSTI Z VELVARSKA

          		

V naší zemi snad není Čecha, co by neznal píseň Ó Velvary. Jak ale tato píseň vznikla?
To si povíme v dnešním příběhu.

Psal se rok 1591 a Velvary sloužily, mimo jiné, jako významné místo pro přenocování
poutníků, kteří mířili dále do Německa. Z Prahy do Velvar to tehdy trvalo den koňským
povozem, a tak zde bylo mnoho zájezdních hostinců. Jeden z hostinců se nazýval Panská
hospoda, což je budova čp. 10, kde v dnešní době sídlí Městská knihovna a Galerie Tomáš
Vosolsobě. V tomto hostinci se jedné noci ubytoval rytíř Jáchym z Bílé, který s sebou vezl
truhlu s 996 tolary. Tu noc se v šenku veselil a značně opilý se odebral do svého pokoje.
Když se ráno probudil, truhla i s tolary byla pryč. Začal ihned burcovat všechny okolo.
Truhla se sice našla, ale tolary nebyly k nalezení. Po neúspěšném pátrání se rozhodl obvinit
majitele hospody manžele Nápravníkovy a tím začal vleklý soudní spor.
Spor se táhl dlouhých 11 let a řešil se jak u městského velvarského soudu, tak i u apelačního soudu v Praze. Misky pomyslných vah rozhodující o vítězi sporu se přikláněly střídavě
na tu či onu stranu. Během soudních tahanic zemřel majitel šenku Nápravník a celý spor
se tak převedl na jeho choť Dorotu. Ta vzhledem ke svému půvabu a kráse se během
sporu stihla čtyřikrát vdát. Jejím čtvrtým manželem se stal vrchní císařský nabíječ pušek
Pavel Luňák. Hostinská Dorota se tak dostala ke dvoru a díky konexím manžela a jejímu
šarmu spor ukončil až sám císař Rudolf II., když roku 1601 podepsal, že paní Dorota
je v právu a rytíř z Bílé nedostane nic. Na tomto sporu jeho Milost Císař už nic měnit nehodlal.
Po rozhodnutí císaře Dorota prodala šenkhaus městu Velvary a nadobro se odstěhovala
do Prahy. Než odešla, uspořádala traktaci na rozloučenou, kde se sešli všichni radní i její
známí. Jeden z hostů vzal do rukou loutnu a na její počest posměšně zazpíval nám známou
píseň Ó Velvary, Ó Velvary, kde jsou mé tolary...
Vojtěch Vondráček
kurátor Městského muzea Velvary
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Městské muzeum Velvary - Plán výstav na rok 2020
Z důvodu koronavirové krize jsme přesunuli termíny následujících výstav.
1) KRAJEM RUDÝCH KHMÉRŮ – výstava fotografií Miroslava Krhounka
- výstava prodloužena do 31. 7. 2020
2) KDYŽ SI DĚDEČEK BABIČKU BRAL ANEB SVATBY NAŠICH PŘEDKŮ
- výstava přesunuta na rok 2021
3) VELVARSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN 2020
- od 11. 9. do 30. 11.2020
4) DŘEVOMALBY – výstava Tomáše Záborce
- prosinec 2020

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Dne 2. 5. jsme si připomněli 140. výročí narození
významného rodáka z našeho regionu,
malíře Georga Karse.
1880
Narozen jako Jiří Karpeles v kralupském domě
č. p. 7 v Žižkově ulici. Jeho otec zde vlastnil a provozoval průmyslový mlýn. Zbývající dochované
objekty tohoto areálu byly v poslední době přestavěny na Technopark VŠCHT a na bytový dům.
1905
Úspěšně dokončil umělecké studium na univerzitě
v Mnichově.
Od tohoto roku začal cestovat, poznal krásy
Španělska, Portugalska, severního Německa,
ale nejvíce mu učarovala Paříž, která se nakonec pro něj stala druhým domovem a působištěm téměř na tři desetiletí. Nalezl tam totiž skupinu mladých malířů, jeho vrstevníků, shodných
uměleckých názorů /např. P. Picasso, A. Modigliani, J. Gris, J. Pascin/, později pojmenovaných
„Pařížská škola“.
1906
Rodina si nechala úředně upravit jméno na Kars.
Někdy v té době se Jiří oženil s dívkou pocházející
z jihlavské židovské rodiny, Norou.
1914
S vyhlášením první světové války se Kars, jako
občan nepřátelského státu, musel z Francie vrátit
domů a téměř celou válku pak strávil v rakouské
armádě, především na haličské frontě. Přivezl si
odtud alespoň náčrtníky plné žánrových kreseb
venkovanů a vojáků.
1918
Kars se vrátil zpět do Francie. V dalších letech
byla jeho díla vystavována a ceněna nejen
ve Francii, ale i po celém světě.
1933
Pod vlivem přítele J. Grise si Kars pořídil letní
byt ve Španělsku. Odtud patří jeho obrazy k těm
nejzajímavějším. S nástupem fašismu v Evropě
však nastává i Karsův mnohaletý útěk před jeho
zhoubou.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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1936
Pod tlakem španělského fašistického režimu opouští tuto svoji oblíbenou zemi.
V Paříži byl oceněn řádem rytíře francouzské Čestné legie.
1937
G. Kars v době návratu do rodné vlasti uspořádal svoji velkou retrospektivní výstavu /přes
130 obrazů/ v pražské výstavní síni Mánes. Výstavu navštívil i tehdejší prezident Edvard Beneš.
Kars začal více využívat svůj ateliér na pražských Vinohradech.
Ve světě byl Kars uznávaným malířem, u nás ho ale umělecká veřejnost příliš nevítala. Závistivá
konkurence mu vyčítala jeho odklon od domácího prostředí a odmítla ho přijmout mezi sebe.
Proto například nezískal profesorské místo na pražské výtvarné akademii.
1938
Před rozpínajícím se fašismem opouští Prahu a vrací se do Paříže.
1939 - 1945
Kars neustále ustupuje před německými fašisty po celém území Francie, až nakonec zakotví
v neutrálním Švýcarsku, kde žije jeho sestra.
5. 2. 1945
Georges Kars skokem z okna hotelového pokoje v Ženevě ukončil svůj život. Psychicky udolán
zprávami o smrti svých přátel a o obětech holocaustu.
Pohnutý život tohoto kralupského rodáka se promítl i do osudů jeho souboru obrazů, který chtěl
darovat městu Kralupy nad Vltavou. Při útěku z Prahy po Mnichovu musel všechno zanechat ve
svém pražském atelieru. Tam obrazy po obsazení Čech zabavilo gestapo a nechalo je rozprodat. Po válce se torzo z této jeho pozůstalosti podařilo najít. Celou tuto kolekci darovala vdova
po Georgu Karsovi, paní Nora Karsová, městu Kralupy nad Vltavou, aby tak vyplnila alespoň
zčásti přání svého manžela, trvale vystavit jeho díla v rodném městě. Město ale v té době
nemělo žádné vhodné výstavní prostory a ani asi příliš velkou chuť se angažovat ve věci pro
ně neznámého židovského malíře. Proto obrazy skončily nejdříve v Okresním vlastivědném
muzeu na zámku v Nelahozevsi, aby se po mnoha dalších peripetiích dostaly do správy Městského muzea ve Velvarech, kde jsou do dnešních dní.
Ke 140. výročí narození tohoto významného a nedoceněného kralupského umělce se město
Kralupy nad Vltavou rozhodlo vzdát poctu tomuto malíři vybudováním pomníku na prostranství před budovou Technoparku, kde stával jeho rodný dům. Pomník by měl znázorňovat hlavu
Georgese Karse obklopenou múzami. Zároveň bylo nově vzniklé prostranství v bývalém areálu
průmyslových mlýnů pojmenováno jeho jménem na náměstí G. Karse. V sousedním nově vybudovaném bytovém domě, původně balírna Karsova mlýna, by pak měla vzniknout galerie Georgese
Karse s výstavou jeho obrazů.
Karsovo životní výročí připomíná i krátkodobá výstava jeho obrazů v kralupském městském
muzeu: Georges Kars 1880 – 1945 - Obrazy pro Kralupy, uspořádaná ve spolupráci s Městským
muzeem Velvary.
Výstava je přístupná do 15. 8. 2020.
Jan Racek
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Velvarský sousedský

Blešák

Sobota 6. 6. 2020 [9–12h]
Děkanský dvůr
u kostela
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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).
Kontakt níže.
Pořádají NATVRDLÍ

OBČERST VENÍ
ZAJIŠTĚNO!

Poplatek ve výši 10% z ceny
prodaného zboží půjde na
podporu projektu Naše
děti v Kongu.

Ranní deficity kofejnu
napravujeme kávou Longberry
a s nedostatečnou snídaní
bojujeme domácími pečenými
moučníky
i perníčky
od Perníkáči!

Zboží můžete
i darovat do charitativního prodeje.

Kontakt: 605 804 620
730 183 968
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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VÍTEJTE V ZUŠ VELVARY
opět jsme v jiné situaci, než před měsícem, kdy jsem psal
poslední zprávy z naší školy. Už jsme konečně dostali informace z ministerstva, jak to zařídit, abychom mohli zahájit výuku. V podstatě jsou to zas jen doporučení. Celá
řada otázek z nich plynoucích, je ponechána bez odpovědi. V kladenském okresu je sedm základních uměleckých
škol a rozhodnutí o pokračování výuky jsou v celém spektru možných variant. Najdete školu, která je kompletně
v provozu, některé školy otevřely jen vybrané obory a dvě
školy pokračují dále v distanční výuce. Při nelehkém rozhodování ředitelů sehrály hlavní roli často velmi rozdílné
místní poměry personální a prostorové. I když jsou cesty
různé, to hlavní máme nastaveno stejně. Všechny ZUŠ se
snaží pokračovat dál ve výuce a poskytovat svým žákům
nové podněty a vědomosti.
Důležitou událostí na konci každého školního roku jsou
talentové zkoušky. Jsou jakousi sváteční událostí spojenou s velkým očekáváním. Pokaždé se totiž najde několik
opravdu šikovných dětí a pro nás učitele je vždy to první
setkání s malými talenty velkou radostí. Zkoušky probíhají
ve dvou termínech, ten první byl na konci května a druhý
bude v pondělí 8. června. S potěšením musím konstatovat, že zájem o studium na ZUŠ neovlivnil ani letošní koronavirový zmatek. Sice v rouškách, ale se zájmem, se ke
zkouškám dostavil obvyklý počet uchazečů. Jsem za to
rád, ale zároveň už přemýšlím, jak uspokojit zájem nově
příchozích, když volných míst není mnoho. Uvidíme a nějak to vymyslíme, přece nenecháme někoho talentovaného stát za dveřmi, když už tu školu ve Velvarech máme!
Máme ji pěknou a bude ještě hezčí. Pracuje se na tom, už
jsme otevřeli propadlou podlahu a pan statik nám počítá,
co a kde máme vyztužit, aby to zas nějaký čas vydrželo.
Do nového sálu Vás potom všechny pozveme na hezkou
muziku nebo tanec.
Školní rok je ve finále, ještě uděláme závěrečné zkoušky a rozdáme vysvědčení. Dnes je na to ještě brzy, ale
po prázdninách uvidíme a zase si řekneme, jak to bude
dál. Jedno vím ale určitě, ať už to bude ve škole nebo
na počítači, stejně si dobře zahrajeme, zatančíme či něco
namalujeme.
Za kolektiv ZUŠ Velvary Oldřich Adelt
w w w. v e l v a r y. c z |
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PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY
DĚTI I DOSPĚLÍ, VSTUPUJTE
VCHODEM PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

Městská knihovna informuje
Ze zákona povinná kompletní revize knihovního fondu (každých 5 let) je dokončena
a v pondělí 25. května byla knihovna znovu pro veřejnost otevřena. Nás knihovnice
samozřejmě potěšil velký zájem čtenářů, kteří přicházejí vrátit dlouho vypůjčené knihy
a hned se zásobují další četbou.
Knihy, které čtenáři vracejí, nemohou být vypůjčeny dříve než po 72 hodinové karanténě.
Proto je po převzetí od čtenářů necháme odpočinout v karanténě a do volného výběru
je vrátíme až za tři dny, kdy už jsou pro čtenáře naprosto bezpečné.
Z toho důvodu byla knihovna nucena přistoupit k přechodné změně výpůjční doby:

VSTUPUJTE POUZE V ROUŠCE
PO VSTUPU SI DEZINFIKUJTE RUCE

PŮJČOVNÍ DOBA V NAŠÍ KNIHOVNĚ
JE AŽ DO ODVOLÁNÍ TATO:

NEBO POUŽIJTE VLASTNÍ RUKAVICE

Pondělí a čtvrtek
8.00 – 11.00 ; 12.00 – 17.00

DODRŽUJTE ROZESTUPY 2 M

DOČASNĚ NENÍ MOŽNÉ VYUŽÍT JINÉ SLUŽBY
NEŽ PŮJČOVÁNÍ KNIH

V PŮJČOVNĚ MOHOU BÝT
PŘÍTOMNI MAXIMÁLNĚ 4 ČTENÁŘI
DOBU POBYTU V KNIHOVNĚ

Ve vestibulu knihovny si návštěvníci mohou přečíst potřebné
informace ohledně současného chování v knihovně a o všech
hygienických opatřeních, které knihovna pro zdraví čtenářů
i knihovnic připravila. Letáček s pokyny zveřejňujeme i zde
ve Zpravodaji.
Vážení čtenáři, věřím, že veškerá potřebná opatření přivítáte
s pochopením a budete i nadále s chutí využívat knižní nabídku
i pohodlí velvarské knihovny.

OMEZTE NA MINIMUM
DOČASNĚ NENÍ MOŽNÉ VYUŽÍT JINÉ SLUŽBY
KNIHOVNY NEŽ PŮJČOVÁNÍ KNIH

Zdeňka Ortová

NEVSTUPUJTE DO KNIHOVNY,
POKUD MÁTE RÝMU, KAŠEL
ČI JINOU INFEKČNÍ NEMOC!!!
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Inzerce

Nabízím k pronájmu byt ve Velvarech na náměstí č. 17.
Bližší informace v restauraci Paris.
w w w. v e l v a r y. c z |
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
ANEB CO JE NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE

Díky pandemii koronaviru se nám všem obrátil
život vzhůru nohama. Díky vládním opatřením
se uzavřely školy, sportovní a kulturní zařízení
a většina obchodů. Nejdříve jsem se radovala,
že nám byly prodlouženy prázdniny, ale pak
jsem si uvědomila všechny akce, které jsme
měli se třídou naplánované a zalitovala jsem,
že se jich nemůžeme zúčastnit.
Jsem žačka devátého ročníku, tedy pro mě docela důležitý rok, jelikož se rozhoduje o dalším
studiu. Kdyby nebylo pandemie, již teď bych
věděla, na kterou školu mě přijali. Bohužel přijímací řízení na střední školy bylo posunuto na
8. června a letos máme jen jedno kolo a naše
nervozita se prodlužuje a stupňuje. Doma si
poctivě dělám testy z matematiky a češtiny, ale
kolikrát si nevím rady a lituji, že nejsme ve škole (článek jsem začala psát, když ještě nebylo
povoleno za přísných podmínek navštěvovat
školu).
Domácí studium není špatné, někteří učitelé
nám zpestřují úkoly různými požadavky a mě
to ohromně baví být kreativní. Například jsme
probírali jehlan a paní učitelka nám dala za úkol
vyrobit jeden jehlan z papíru a druhý z jakéhokoliv jiného materiálu. Já, jakožto budoucí šéfkuchařka a držitelka michelinské hvězdy, jsem
jehlan vyrobila ze želé a pak ještě z čokolády.
Ve fyzice jsem prováděla pokus a protahovala
jsem uvařené vajíčko hrdlem láhve za pomoci
ohně. V chemii jsme probírali biotechnologii
a paní učitelka po nás chtěla fotodokumentaci
při pečení pečiva s pomocí kvasnic.
Nevím jak ostatní žáci, ale my máme domácí
úkoly i z tělesné výchovy. První dva byly vědomostní, ale u třetího jsem opět zapojila svoji
fantazii a i svojí rodinu, jelikož jsem vymyslela
hru „živé piškvorky“, které jsme na zahradě natočili pro paní učitelku do tělocviku.
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Úkoly z dějepisu jsou také zajímavé. Přes internetovou aplikaci si složíme puzzle, kde
je buď nějaká známá osobnost, nebo dopis, a pak máme řadu otázek, na které musíme
odpovědět. Jeden takový obrázek mi dal docela zabrat, jelikož jsem vůbec nevěděla,
o koho se jedná. Nápověda byla: „Když přiletíš do Paříže, můžeš se s ním setkat.“ To mi
vůbec nepomohlo a rodiče byli také bezradní. Proto jsem využila našeho mezinárodní
přátelství s Christѐle z Montbert a požádala jsem ji o pomoc. Víte o koho se jednalo? Byl
to Charles de Gaulle – 18. prezident Francouzské republiky, po kterém je pojmenované
letiště v Paříži.
Teď jsme už 3 týdny zpátky ve školních lavicích na tři hodiny denně. Bohužel náš kolektiv není úplný a musíme udržovat dvoumetrový odstup a nosit roušky. Každý den máme
hodinu matematiky a českého jazyka a třetí hodinu je většinou nějaká věda, jako chemie,
přírodopis, zeměpis nebo cizí jazyk. Samozřejmě máme odpuštěné domácí úkoly na škole
online. Když jsem si na začátku domácí výuky posteskla, že mi chybí škola a spolužáci,
myslela jsem na klasickou školní docházku, kde je škola plná dětí a bzučí to tam jak v úle.
Teď je škola nezvykle prázdná a tichá a my, žáci 9. ročníků se chováme velice spořádaně
a slušně. I učitelé jsou jak vyměnění, nejsou na nás tak přísní a jsou milí.
Já doufám, že tato situace se již nebude opakovat a my budeme svým dětem vyprávět,
jak jsme měli skoro 6 měsíců prázdnin.
Alex Witton
9. třída

Inzerce
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KOSTKA PO KARANTÉNĚ - Co se děje, které kurzy běží, co se chystá?
Milí přátelé a příznivci Velvarské Kostky, dovolte, abychom Vás informovali o aktuální
situaci v našem kulturně vzdělávacím volnočasovém centru.
V průběhu května jsme s potěšením otevřeli dveře některým kurzům, které se po
karanténě obnovily. NYNÍ V KOSTCE PROBÍHAJÍ tyto pravidelné kurzy a akce:
hopsání s Pájou – náhradní termíny, jóga s Míšou, škola pánevního dna s Kamilou, klub
seniorek (Tímto dámám seniorkám velice děkujeme za skvělý jarní úklid zahrádky
kolem Velvarské Kostky!), keramika – náhradní termíny, náboženství pro děti, německá
konverzace (probíhá i nadále přes skype).
Pokud řešíte problém, že nemáte kam umístit děti, bude Vás možná zajímat naše nabídka
hlídání dětí v DĚTSKÉ SKUPINĚ VELVARSKÉ KOSTIČKY. Skupina (max. 15 dětí od
4 let) se sejde na základě Vašeho zájmu ve všední dny 9 – 13 h. Děti si s sebou přinesou
svačinu a pití v batůžku. Pobývat budou z velké části venku. Skupina nezajišťuje školní
výuku, ale program plný her a zábavy pod vedením dvou zkušených lektorek. V případě
zájmu se hlaste Elišce Turkové na telefonu 731 418 294.
Uskutečnil se dokonce i první mimořádný kurz, kterým bylo PROZPÍVANÉ ODPOLEDNE
s Ridinou Ahmedovou. Zpěvy tentokrát nerozezněly stěny sálu ZUŠ, jak tomu bylo
v lednu. Vzhledem k situaci a příznivému počasí jsme se tentokráte sešli na Velvarském
Malvaňáku. Užili jsme si milého přírodního prostředí doprovázeny žabím sborem a ptačím
orchestrem a vyzkoušely jsme i nové pódium, které nám poskytlo prostor s poněkud
koncentrovanější akustikou než trávník u ohniště.

Začátkem června, konkrétně 6. - 7. 6. zavítá opět do Kostky Petra Cempírková, která
nabízí opět nesmírně příjemnou a hlavně účinnou SHIATSU TERAPII (masáž přes
oblečení, která vychází z tradiční čínské medicíny a fyzioterapie).
Blíží se léto a s ním i tolik očekávané LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY (viz přiložený
plakátek). Na některé z nich jsou stále volná místa.
V létě tentokrát poprvé proběhne i LETNÍ KERAMICKÁ DÍLNA pro děti i dospělé.
Uskuteční se v průběhu dvou sobotních odpolední (11. a 25. 7.). Chcete-li si vytvořit něco
krásného z keramiky, nebo prostě jen zanořít ruce do hlíny a tvořit, matlat, patlat a užívat
si ten úžasný pocit, kdy pod Vašima rukama vzniká cosi, máte nyní příležitost. V prvním
odpoledni si pod vedením zkušené lektorky Elišky Turkové vytvoříte co budete chtít
(v rámci možností :)) a v druhém odpoledni svůj výtvor dotvoříte a opatříte glazurou.
Cena za obě odpoledne dohromady je 800,- Kč. Dílna je určena pro všechny tvořivce
různých věků.
Těšíme se na setkání na některém z našich kurzů.

keramické výtvory z kurzů lektorky Elišky Turkové, fotoarchiv Velvarské Kostky

Prozpívané odpoledne s Ridinou Ahmedovou, fotoarchiv Velvarské Kostky

Z pohádky do pohádky
Lektorky: Lucie Tichá (lektorka cvičeníčka) +
(druhá lektorka se zatím hledá)
Pohádkový týden plný her, cvičení, tvoření a radosti.
Tábor je určen pro děti od 3 do 8 let.
Přihlášky: l.tichanda@gmail.com
Dobrodružství s Robinsonem
Lektorky: Eva Víšková + Kateřina Špičková,
Jak si poradit na moři s piráty a přežít na pustém ostrově?
Pojďte s námi za dobrodružstvím.
Budeme si hrát, kreslit, Tvořit i zpívat.
Tábor je určen pro děti od 3 do 8 let.
Přihlášky: klinhartova@seznam.cz
Týden s veselou vědou (cena 2350,- včetně obědů)
Pro sourozence je možná sleva - je třeba se o ni přihlásit.
Zábavné vědecké pokusy, zkoumání, pozorování,
ale i pohyb a dovádění na čerstvém vzduchu..
to vše čeká děti na táboře s Veselou vědou.
(Lektorky/lektoři pro tábor se hledají. Pokud víte o někom,
kdo by měl zájem, dejte mu, prosím, vědět. Podmínky:
vedoucí /od 18 let/, asistent /od 15 let/ –
nutné předpoklady pro práci s dětmi)
Tento turnus tábora proběhne v budově bývalé spořitelny
na náměstí.
Tábor je určen pro děti od 6 let.
Prihlášky: www.veselaveda.cz/tabory/
Staň se superhrdinou
Lektorky: Lucie Tichá (lektorka cvičeníčka) + druhou lektorku zatím
hledáme,
Týden plný dobrodružství, her, zábavy, tvoření a radosti.
Tábor je určen pro děti od 4 do 8 let.
Přihlášky: l.tichanda@gmail.com

I. 13. - 17. 7.

II. 20. - 24. 7.

III. 27. – 31. 7.

IV. 27. – 31. 7.

I letos jsme pro Vás ve Velvarské Kostce připravili bohatou nabídku letních
příměstských táborů.
V případě zájmu se hlaste přímo jednotlivým lektorům. Tábory probíhají vždy od 8:00
do 16:00 h.
Jednotná cena za tábory je 2100,-/osobu s výjimkou tábora Veselé vědy.
(Cena zahrnuje obědy, pitný režim, lektorné, pojištění, použitý materiál, případné
jízdné (v případě výletů), pronájem prostor.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020
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VII.17. - 21. 8. Škola kouzel a čar
Lektorky: Eliška Turková + Zuzka Janovská
Naše kouzelnická škola přijímá nové žáky! Naučíme se, jak míchat
čarovné lektvary, vyrobíme si kouzelnické hůlky, podíváme se na kouzla
přírody, chemie i fyziky. A na závěr nás čekají závěrečné zkoušky, po
kterých vyjdou ze školy noví čarodějové a čarodějky!
Čeká nás spousta zábavy, soutěže, tvoření, čarování a vyrábění.
Pro děti: od 5 do 10 let
Přihlášky: keramickehratky@seznam.cz

VI.10. - 14. 8. Dobrodružství s Machem a Šebestovou
Lektorky: Eliška Turková, Zuzana Michalíková
Pojďte s námi prožít týden plných her a dobrodružství po boku žáků 3.B
Macha a Šebestové.
Budeme sportovat, tvořit, cestovat, objevovat a učit se v naší prázdninové
škole :)
Tábor je určen pro děti od 4 let.
Přihlášky: keramickehratky@seznam.cz,
michalikova.z@seznam.cz

V. 3. - 7. 8. Indiánskou stezkou
Lektorky: Edita Roberts + Slávka Gajerová
Tábor pro děti každého věku bude i letos zaměřen na jógu s angličtinou.
Budeme trávit hodně času venku, učit se z přírody, postavíme si vlastní
týpí a výtvarně se vydovádíme.
Přihlášky: 607 058 875
nebo edita.roberts@yahoo.co.uk

Opravář - mechanik traktorů a strojů
Do naší firmy hledáme šikovného opraváře – mechanika traktorů a strojů.
Uchazeč by měl být schopen samostatné opravy traktorů, převážně značky
Zetor, samostatně posoudit stav traktoru, zjistit závadu a tuto opravit.
Nabízíme
- práci v pohodovém a úzkém kolektivu spolupracovníků
- v hodinové mzdě

FOTBALOVÝ KEMP VE VELVARECH
Na kempu budou trénovat - bývalý fotbalový
reprezentant Lukáš Zelenka a úspěšný fotbalový trenér
Stanislav Levý.
Temíny:

Požadujeme

29. 6. - 3. 7. 2020;

- samostatnost
- praxe v oboru vítána
- řidičský průkaz B, T, C, svářečský průkaz výhodou

Místo: FC SLOVAN VELVARY - Nábřeží 677, Velvary, 273 24

Místo výkonu práce jsou Roztoky u Prahy
Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned
Zájemci se mohou hlásit a více informací dostanou na mailu: info@zemtechnika.cz
nebo na tel. +420 606 201 094
Inzerce

Věková kategorie:

20. – 24. 7. 2020;

3. – 7. 8. 2020

rok narození 2005 – 2014

INFORMACE:
 kemp povedou zkušení trenéři
 součástí fotbalového kempu budou i speciální
brankářské tréninky - kemp vhodný i pro brankáře
 sraz vždy v 8:00 a konec v 17:00
 součástí programu budou kvalitní fotbalové tréninky,
ale i zážitkové mimofotbalové aktivity (pétanque,
atletika…)

CENA:

4.000,- Kč

Cena zahrnuje:
dostatečný pitný režim, dvě svačiny, oběd, ovoce,
fotbaloví trenéři, kempové tričko, fotbalový míč, pamětní
list s podpisy
KONTAKT:
Zdeněk Kotulan
Tel.: 774644668
E-mail: kotulan@icloud.com
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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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Jan Burian se vrací do Velvar

KŘÍŽOVKA

Na podzim roku 2019 vystoupil ve velvarském muzeu písničkář Jan Burian. Klavír v secesním
sále muzea se tomuto umělci zalíbil natolik, že jej od té doby, po naší vzájemné dohodě, využívá k občasnému zkoušení. Za to přislíbil muzeu jednou ročně vystoupení, jehož výtěžek bude
použit na další muzejní akce. Na začátek dubna 2020 byl naplánován večer věnovaný Islandu,
zemi, po níž Jan Burian již dvacet let, a to i několikrát ročně, provází turisty. Jeho vztah k tomuto
místu se rozvinul natolik, že o Islandu napsal knihu a spolu s Pavlem Kouteckým o něm natočil
dokumentární film. Plánovaná cestovatelská beseda s názvem „Island jinak“ byla z důvodu koronavirové karantény přesunuta na neurčito. Uskuteční se nejspíš na podzim 2020.
Jako poděkování našemu muzeu a městu Velvary posílá Jan Burian ukázku dvou zhudebněných
básní dánského básníka Bennyho Andersena. Písně Modlitba před jídlem a Smrt byly nahrány
v půvabném secesním sále Městského muzea Velvary mezi obrazy malíře světového významu
Jiřího Karse.
Odkaz na videozáznam najdete na webu muzea.
Jan Burian zdraví obyvatele Velvar a těší se na podzimní setkání.

Jan Burian, fotoarchiv Velvareum
Vydání
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Foto na titulní straně: František Konvrzek
Uzávěrka: 20. den každého měsíce

29. 6. si připomeneme 120. výročí narození spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. V červnové křížovce naleznete citát z jeho knihy Citadela, kterou si můžete
vypůjčit v naší knihovně: „Mám rád, když člověk ze sebe vydává světlo. Nezajímá
mne tloušťka svíce. Měřím její… viz tajenka).“

DOTÝKAT SE

S

ZAHNUTÝ HŘEB

S

ŽIVOČIŠNÝ TUK

S

BIBLICKÁ HORA

S

POHROMADĚ

S

CEDNÍK

S

AUTOR SPEJBLA A HURVÍNKA

S

TREZORY

S

MOŘSKÉ RYBY

S

KRMELEC

S

LETNÍ MĚSÍC

S

KOTOUL VE VZDUCHU

S

INDIÁNSKÁ TROFEJ

S

OBYVATEL MEZOPOTÁMIE

S

ODPADKY

S

KOMORA PARLAMENTU

S

PLETENÝ ODĚV

S

HEBKÁ LÁTKA

S
Křížovku na ČERVEN připravila: L. Štýbrová

VYLUŠTĚNÍ Z KVĚTNOVÉHO ČÍSLA:
Citát z knihy Michala Viewegha „Na dvou židlích“: „Babička Líba byla učitelka, babička Věra kožešnice;
ta první na mě mluvila německy a francouzsky a po večerech hrála na klavír, druhá na mě až do mých
patnácti šišlala (česky) a večer se DÍVALA NA TELEVARIETÉ.“
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ČERVEN

14

III. ROČNÍK
AMATÉRSKÝ

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
v sokolovně Slovan Velvary
od 16:00
Startovné: 50 Kč
Zúčastnit se mohou jednotlivci i jakýkoliv velvarský amatérský tým.
Účast, prosím hlaste na
JITKA.ZALUJI@CENTRUM.CZ NEBO 728941412
občerstvení zajištěno
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