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10 Kč

Září

ZPRAVODAJ

Z VELVARSKA

„Domov je místo, kde máme alespoň jednu knihu, ke které se tam rádi vracíme.
Manželství je, když máme jednoho člověka, který se tam rád vrací k nám.“
10. září oslaví 60 let společného života manželé

Zdeňka a Josef Ortovi.
K diamantové svatbě jim hodně dalších
společných let prožitých ve zdraví, spokojenosti
a s jejich sympatickým smyslem pro humor
přeje dcera Zdeňka

RADOSTI VELVARSKÉHO STAROSTY
Jako každý rok trávím uzávěrku zářijového čísla v lese, v krásném údolí řeky Střely, kam
jezdíme na tábory s dětmi. Je to místo, kde není signál, elektřina, voda je jen ze studánky.
Krásné louky, letité stromy, řeka. Sice se vždy těším, jak si na chvíli odpočinu od velvarského dění, ale stejně mi to už druhý den nedá a přemýšlím, co doma. Jak asi postoupila
firma na opravě Záložny? Funguje vše na radnici? Pokračují dobře práce na Bučině? Jak
dopadla zábava na Učku? Na pařezu na kopečku zapínám mobil a lovím signál, abych
zjistil, co a jak. Ale pak si říkám, že mí kolegové se jistě dobře postarají, a nemusím si
dělat starosti. A po návratu se vždy ukáže, že se dobře postarali. Chtěl bych jim za to moc
poděkovat. A vám se omluvit, že zářijový úvodník je takhle kraťoučký. Odpočívat je zdravé
a nabrat sil nejen do dalších úvodníků je taky třeba. Tak vás všechny zdravím, přeji krásné
září a těším se na naše velvarské radosti i starosti!
Radim Wolák,
starosta
(v čase uzávěrky
coby antický básník
na louce ve starověkém Řecku)

17. srpna by se dožil 85 let náš tatínek,
pan

ANTONÍN VILDE.

Tatínek byl vynikající český plochodrážní jezdec, který
během své sportovní kariéry porážel i jezdce zvučných
jmen. Bohužel zahynul v roce 1963 při posledním ročníku Zlaté přilby Pardubice.
Stále s láskou vzpomínají
dcera Alena, syn Antonín a bratr Václav s rodinami

1)
Projektová dokumentace
pro obnovu Záložny je
nejen tlustá, ale i dlouhá

2)
Na Záložně se začalo
bourat - předzvěst
stavby

22. září 2020 by se dožil 80 let
pan

JAROSLAV NOVÁK.

V červenci uplynuly dva roky od jeho skonu. Pocházel
z jižních Čech, z Lužnice, kam se často rád ve vzpomínkách vracel, ale větší část života prožil ve Velvarech.
Děkujeme za společnou vzpomínku.
Miluška, Jitka a Markéta s rodinami
foto: www.obec-luznice.cz
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Teplé letní večery ve Velvarech byly kouzelné
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Otevřený dopis zastupitelstvu města Velvary
Jmenuji se Gabriela Kleinová a zastupuji celostátní a celosvětové hnutí Extinction
Rebellion. Bojujeme proti trestuhodné nečinnosti vlády a energetického průmyslu ve věci
klimatické a ekologické krize, na jejímž prahu stojíme.
Evropský parlament vyhlásil v září 2019 stav klimatické krize. Jasnou většinou přijal
dvě rozhodnutí, v nichž konstatuje, že probíhající změny klimatu představují pro Evropu
existenční hrozby, a žádá co nejrychlejší snížení emisí skleníkových plynů. Jednotlivé
země jsou vyzývány, aby takřka okamžitě zastavili dotace fosilnímu průmyslu a zdvojnásobili své příspěvky do světového klimatického fondu. Naši politici, města a obce by měli
mít vypracovaný plán ke snižování dopadů klimatické krize a snižování CO2. Čechy čeká
chmurná budoucnost, naše soběstačnost vodou je ohrožena a dovoluji si podotknout,
že zvlášť tato krajina bude ohrožena v obrovské míře, devastující zemědělskou činností
a odlesněním. Již jsem se snažila v loňském roce mluvit o této problematice na zasedání zastupitelstva. Chvíli to vypadalo, že pan starosta se k této věci chtěl nějak rozumně
postavit. Bohužel se mi zdá, že nakonec nebylo v dané věci učiněno vůbec nic.
Vyzývám tedy zastupitelstvo města Velvary, aby:
1.
Vyhlásilo stav klimatické nouze. Je potřeba přiznat stav, ve kterém se
nacházíme a informovat obyvatele města o tom, že naši budoucnost ohrožuje klimatická krize, která nemá svým obsahem obdoby a na kterou jsme fatálně nepřipravení.
Aby tady bylo pro příští generace příznivé životní prostředí, bezpečí, voda nebo úrodná
půda, k tomu musíme vyvinout maximální úsilí, založené na společné spolupráci všech
občanů, škol, úřadů, ale zejména zemědělců a majitelů všech nezastavěných pozemků.
(doporučuji zpropagovat téma a následně využít přednášek s odborníky, např. klimatologa
Alexandra Ače nebo Daniela Pitka – zemědělce, který hospodaří pod Milešovkou udržitelným způsobem).
2.
V rámci snižování emisí by mělo město pomoci všem institucím
a občanům přejít na obnovitelné zdroje, minimálně tedy odebírat energie od firem, které
tyto zdroje využívají (ČEZ to není).
3.
Přizvěte všechny městské části, instituce, odborníky z různých oborů
i spolky ke společnému kulatému stolu, který navrhne razantní kroky ke snižování dopadů
klimatické krize.
4.
Zadejte vytvoření kvalitní adaptační a mitigační strategie odborníkům.
Navrhuji využít projektu Živá voda pana Jirky Malíka, který je naprosto klíčovým pro celkové zlepšení krajiny a zadržení vody v ní a ukázal se v praxi jako nejlepším řešením, aby se
z krajiny nestala poušť – což – znova opakuji, v okolí Velvar hrozí již velmi brzo.
5.
Vypracujte koncepci nakládání s dešťovými, odpadními a pitnými vodami. Systém svodu ze střech velkých budov v případě přívalových dešťů (těch bude spolu
s výkyvy počasí přibývat, zatímco srážek celkově bude ubývat), školy a instituce by měli
být příkladem.
6.
Využijte aktuální dotační příležitosti na projekty předcházení nebo zmírňování dopadů klimatické krize.
7.
Požadujte po školách a veřejných jídelnách, ale i restauracích, kde se
vaří, o zavedení minimálně bezmasého pondělí – přechod na rostlinnou stravu v co největZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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ší možné míře je to nejúčinnější nejjednodušší a nejrychlejší řešení, jak omezit svůj osobní
dopad na životní prostředí.
8.
Podporujte primárně všechny ekologicky zodpovědné firmy.
9.
Žádám o pravidelnou aktualizaci informací na webových stránkách města
v záložce Velvary a změna klimatu, nyní je k dispozici pouze dokument ze září 2019, kde
jsou vytyčeny kroky první a rychlé, které měly proběhnout v říjnu 2019 (konkrétně vydání
motivační brožury a zřízení komise pro ŽP), ale výstupy a realizace chybí.
V tomto úsilí se nechte inspirovat úspěšnými městy ve světě. Úspěšnými ve smyslu aktivního přístupu k výzvám klimatické změny.
Přestože už jsme mnoho času promeškali, je potřeba další neztrácet a skutečně začít aplikovat někdy možná nepříjemná, ale zásadní řešení. Toto je priorita. Za nejdůležitější proto
považuji zapojení většiny obyvatel města, lidé musí pochopit, že problém se týká každého
z nás a že z problému může být velmi zajímavá výzva, která pomůže zvrátit katastrofické
scénáře.
Děkuji a přeji mnoho zdaru
Gabriela Kleinová

DĚKUJEME ZA DOPIS – POJĎME SE KLIMATU VĚNOVAT SPOLEČNĚ
Milá paní Kleinová a všichni, kterým záleží na naší budoucnosti, dovolím si odpovědět na
Vaši otevřenou výzvu, za niž děkuji, jménem našeho zastupitelstva. Stejně jako Vy vnímáme s obavou klimatickou změnu a snažíme se na ni naše město, jak to půjde, připravit. Je
to úkol nelehký, protože změny zažitých vzorců chování nás všech nejsou snadno změnitelné, zavedení reálných opatření trvá déle než jen vyhlášení toho, že chceme něco dělat,
ale osobně přístup vedení města i občanů vnímám s nadějí, že by se u nás mohlo podařit
něco pro naši krajinu a budoucnost vykonat.
Děkuji za náměty, považuji je za podnětné a budeme se jimi vážně zabývat, ostatně mnohé
kroky již činíme.
Město jako jedno z prvních v zemi přijalo dokument, který by shrnoval naši činnost ve vtahu
k životnímu prostředí, nazvaný Ať žijí Velvary, ve kterém shrnujeme, co vše bychom rádi
ve vztahu k životnímu prostředí vykonali a co již děláme. Aktualizovaný dokument najdete
na webových stránkách města. Vytvoření tohoto dokumentu nám přišlo adekvátnější než
vyhlášení stavu klimatické nouze, což je pouhé prohlášení, které nenabízí konkrétní kroky.
Jsme členy EU a stačí nám, že stav nouze vyhlásil Evropský parlament, na nás je nyní
pokusit se učinit co nejvíce drobných kroků zespoda, které zvládneme sami.
A takové kroky děláme:
Pečujeme o zeleň ve městě i mimo, krom pravidelných výsadeb jsme v letošním roce začali
realizovat projekt s podporou evropských fondů, díky němuž osázíme cesty v okolí stromy.
Celkem bude v rámci projektu vysazeno 385 ks stromů (z toho 294 ks ovocných a 91 ks
listnatých stromů), a založeno 14 514 m2 travo-bylinných porostů. Obnoveno bude 1 566 m
– 3 839 m2 polních cest technologií travnatých cest.
w w w. v e l v a r y. c z |
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Věnujeme se vodstvu. Již před několika lety jsme nechali zpracovat odborný generel vodohospodářských poměrů ve městě, který zmapoval nejpalčivější problémy v oblasti vodstva
ve městě a povodí, každoročně se snažíme splnit některý z úkolů, který byl generelem
pojmenován. Došlo k obnově nádrže na Velké Bučině, opravě náhonu Malovarského rybníka, k mnoha drobným úpravám, další se chystají.
Myslíme i na zadržování vody v krajině. Největším projektem v této oblasti je příprava
projektu tzv. Malovarských mokřadů, velké tůně, která by měla vzniknout v místě bývalých
rybníků pod Malovarským rybníkem. Pro tento záměr jsme získali pozemky, vypracovali
projekt a získali všechna povolení, nyní čekáme na výsledky dotačního řízení, které by
nám mělo přinést prostředky pro realizaci.
Téma se snažíme řešit též koncepčně, chystáme nyní nový územní plán, zásadní závazný dokument pro rozvoj města v dalších desetiletích. Při jeho přípravě klademe nejvyšší
důraz na zachování a rozvoj zelených ploch ve městě, vymezení dostatečného prostoru
pro budoucí rozvoj cest, krajinotvorných prvků a remízů, prostor pro budoucí meandrování
vodních toků, k němuž bychom rádi naše toky navraceli.
Ve věci vodstva i krajiny spolupracujeme s renomovanými odborníky, obzvláště vodohospodáři. Osobně jsem se nechal proškolit (asi coby první starosta v zemi) Vámi zmiňovaným panem Malíkem coby lokální koordinátor pro uplatňování metodiky Živá krajina,
záměry projektu chceme od podzimu začít naplňovat v povodí Svodnice, pan Malík přijede
v září uspořádat besedu pro veřejnost na téma zadržování vody v krajině a zároveň na
setkání se starosty okolních obcí.
Krom toho se věnujeme i dalším projektům pomáhajícím životnímu prostředí, příkladem
může být budování kanalizace na Velké Bučině, které by mělo výrazně pomoci ke zkvalitnění prostředí v této části města, připravujeme projektovou dokumentaci pro budování
kanalizace a ČOV v Ješíně.
Jak vidno, něco se v této oblasti dělat snažíme, samozřejmě bychom ale mohli a měli dělat
více. Velmi rádi zvážíme proveditelnost Vašich návrhů (a budeme moc rádi za jakákoli další doporučení v této oblasti). Město je tvořeno občany a povinností vedení města je vnímat
společné potřeby a snažit se je uskutečňovat. I proto nyní chystáme velkou veřejnou debatu, kde i téma klimatické krize a naší reakce na ni bude jedním z nejzásadnějších. Kvůli
koronakrizi jsme museli jednání plánované na březen odložit, věříme, že se budeme moci
setkat v říjnu. Prosíme všechny, komu osud města není lhostejný, aby dorazili. Souhlasím,
že nejdůležitější je zapojení co nevětšího počtu obyvatel.
Těší mne, že v našem městě zájem lidí o toto téma je. Rovnou ale dodávám, že nestačí
po krocích a opatřeních volat, je potřeba konat a zapojit se. Představa, že změnu dokáže
udělat vedení města, je lichá. Vedení k ní může napnout své snahy, může co nejvíc záměry podporovat, bez zájmu a konkrétní pomoci občanů to ale půjde jen velmi velmi pomalu.
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Děkuji a těším se na společné výsledky!
V úctě a s vírou v dobré konce, Radim Wolák, starosta
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Nejstarší členka hasičského sboru obdržela vysoké vyznamenání
Ve středu 19. srpna proběhlo na hasičské
zbrojnici společenské setkání. Velvarský hasičský
sbor ocenil nejstarší členku sboru paní Bedřišku
Stovičkovou, která nedávno oslavila v plném
zdraví 90. narozeniny. Starosta sboru František
Saifrt předal oslavenkyni druhé nejvyšší hasičské vyznamenání dobrovolných hasičů Řád
sv. Floriána, které ji udělilo Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. Dále obdržela věcný
dárek a blahopřání předala i zástupkyně města
Velvary paní Holá.
Paní Stovičková je členkou hasičského sboru od roku 1948, tj. neuvěřitelných 72 let.
Byla dlouholetou členkou výboru, vykonávala funkci jednatelky sboru a byla členkou
kontrolní a revizní komise. Členy sboru byli či jsou i její manžel, syn, snacha, vnoučata
a pravnoučata. Za svou činnost získala v minulosti řadu ocenění a vyznamenání.
Setkání se kromě zástupců hasičského sboru zúčastnili i nejbližší rodinní příslušníci,
kteří oslavenkyni rovněž blahopřáli.
Do dalších let přejeme paní Bedřišce Stovičkové hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za SDH Velvary Libor Šulc

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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NATVRDEL
Srdečně zveme v sobotu 19. září na již třináctý ročník hudebního minifestivalu NATVRDEL.
Letos už konečně v nové dřevostavbě na Malvaňáku – Účku. Celý program zahájí mim
Michal Hecht s jeho PANTOMIMOU pro všechny generace. Dívčí šestičlenné „a capella“
sdružení TOTÁL VOKÁL jsme mohli v roce 2014 vidět na Malvaňáku v šapitó poprvé, kdy
nám zazpívaly i místní hymnu Ó, Velvary! V té době se současná podoba okolí Malvaňáku
rodila a projekt Účka se začínal kreslit. To budou holky na tu změnu po šesti letech koukat!
Začátky UŽ JSME DOMA sahají do první poloviny osmdesátých let. Od té doby kapela
několikrát objela doslova celý svět, vydala mnoho desek u nás i v zahraničí, odehrála tisíce
koncertů. Pokud bychom měli ukázat na nejvýznamnější tuzemskou kapelu alternativního
punk/rocku, budou to rozhodně UJD! Těšte se na energickou hudební jízdu! TIMUDEJ,
pohybující se na pomezí hudebních žánrů ska, world music, pop, rock či electroswingu,
jsou proslulí svými energií nabitými koncerty. Krásná taneční tečka za letošním Natvrdelem. V pauzách zabubnují QANTAKYTEK a zažonglují ohniví LOS ŽONGLOS. Dobrovolné
vstupné, bude celé opět věnováno Lauře a Matějovi, velvarským dětem s dětskou mozkovou obrnou. Všichni vystupující vzhledem k dobročinnosti akce snížili své honoráře na
minimum, pořadatelé pracují zdarma. I tak zbývá velká částka, kterou je nutné uhradit.
Děkujeme tedy za vytrvalou podporu MĚSTU VELVARY, METAL TRADE COMAX (Velvary),
BIDFOOD (Kralupy), RESTAURACI NA HRADBÁCH (Mělník), FORGARDEN (Kralupy),
PEKAŘSTVÍ ZOUNEK (Velvary), ŘEZNICTVÍ HOLÝ (Velvary), VINÁRNA NA FRANTIŠKU
(Kralupy), PIVOVAR ANTOŠ (Slaný) a všem těm, kteří pomáhají a drží palce. Nešlo by to
bez Vás! Díky a těšíme se!
Inzerce

Inzerce

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny bavy,
Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 15- 19 týdnů, 169 - 229,- Kč / ks.

Prodej: 27. 9., 25. 10. a 15. 11. 2020
Velvary - u pošty - 14.30 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info :Po-Pá 9.00-16.00,
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Ceny a kategorie:

Finanční ceny pro první tři nejlépe umístěné:
1. místo = 1 300,- Kč; 2. místo = 900,- Kč; 3. místo = 600,- Kč + pamětní poháry
Finanční ceny pro první tři nejlépe umístěné ženy:
1. místo = 600,- Kč; 2. místo = 400,- Kč; 3. místo = 200,- Kč + pamětní poháry
Pro nejlépe umístěného hráče R-ELO 1799 a nižší: = 500,- Kč + pamětní pohár

Šachový klub Velvary
ve spolupráci s šachovým oddílem SK DDM Slaný
za podpory Královského města Velvary
a sponzorského přispění společnosti METAL TRADE COMAX, a.s.
pořádá šachový turnaj

COMAX Chess 2020
Memoriál Dr. Karla Treybala
Termín konání:

Neděle 4. října 2020, presence od 8:30 hodin

Místo konání:

Školní jídelna Velvary, ul. Školní 269 (budova školní jídelny, vchod ze Sokolské ulice)

Cenový fond:

6 000,-Kč

Právo účasti:

Registrovaní i neregistrovaní šachisté do naplnění kapacity 60 hráčů

Systém hry:

Tempo hry 2x20 min. Švýcarským systémem na 9 kol dle platných pravidel FIDE
k 1. 1. 2018 včetně použití směrnice č. III (odst. 4 nebude aplikován)
Pro počítání výsledků bude použito pomocné hodnocení:
(body, střední Buchholz, Buchholz, Sonnenborn-Berger, větší počet vítězství, los)
Čekací doba 20 minut
Výsledky budou započítány na Rapid LOK ČR

Časový plán:

Startovné:

08:30 – 09:00 presence
09:15 zahájení turnaje
09:30 – 10:10 * 1.kolo
10:15 – 10:55 * 2.kolo
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Pro nejlépe umístěného seniora (ročník 1955 a starší) = 500,- Kč + pamětní pohár
Nejlépe umístěný hráč ŠK Velvary, SK DDM Slaný, ŠK Zlonice 500,- Kč + pam. pohár
Materiál:

Je zajištěn ze strany pořadatele

Občerstvení:

V místě konání turnaje je zajištěn prodej jídla a nápojů

Rozhodčí:

Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:

Přihlášky:

Do pátku 2. října 2020 (do 20 hodin) na emailovou adresu: sachyvelvary@post.cz ,
případně telefonicky 602 964 055 (raději SMS); lze i na místě, ale pořadatel si vyhrazuje
právo odmítnout zařazení hráče z důvodu kapacity prostor (pouze 60 míst).

Ing. Jan Hrdlička
Petr Neuman

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka turnaje, který nebude dodržovat šachová pravidla nebo
pravidla slušného chování. Účastník turnaje souhlasí, že budou zveřejněna pořízená data a výsledky turnaje pro
zápočet turnaje na rapid ELO ČR, stejně jako fotografie a shrnutí (reportáž) z turnaje.
Zasláním přihlášky a presencí na turnaji bere účastník turnaje na vědomí současné zdravotní podmínky
a zároveň prohlašuje, že si není vědom, že by jeho zdravotní stav mohl být nebezpečný pro ostatní účastníky
turnaje. Pořadatel nenese v tomto smyslu žádnou odpovědnost. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit turnaj.
Seznam přihlášených bude průběžně zveřejňován na: https://sachovy-klub-velvary.webnode.cz/

11:00 – 11:40 * 3.kolo
13:40 – 14:20 * 6.kolo
11:45 – 12:25 * 4.kolo
14:25 – 15:05 * 7.kolo
12:30 – 13:10 * 5.kolo
15:10 – 15:50 * 8.kolo
přestávka 30 minut
15:55 – 16:35 * 9.kolo
17:00 vyhlášení výsledků a zakončení turnaje

100,- Kč pro předem přihlášené, 150,- Kč na místě
hráči oddílů ŠK Velvary, SK DDM Slaný, ŠK Zlonice startovné neplatí

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |

Pro nejlépe umístěného juniora (ročník 2002 a mladší): = 500,- Kč + pamětní pohár

Naši partneři:

METAL TRADE COMAX, a. s.
Ing. Jindřich Trejbal ml. – rodina Dr. Karla Treybala
Tímto Vás srdečně zveme k účasti na turnaji!
za ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
Petr Neuman
ředitel turnaje
předseda ŠK Velvary

w w w. v e l v a r y. c z |
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Prodej suvenýrové eurobankovky

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Z důvodu dvoudenní karantény vrácených knih zůstává v měsíci září otevírací doba naší
knihovny pro veřejnost zatím takto:
		
		

Pondělí:
Čtvrtek:

8:00 – 11:00; 12:00 – 17:00
8:00 – 11:00; 12:00 – 17:00

I nadále Vám, vážení čtenáři, nabízíme možnost domluvit si s námi individuální obsloužení,
pokud se Vám naše dočasně změněná provozní doba k návštěvě knihovny z nejrůznějších
důvodu nehodí. V tom případě stačí zavolat na naši pevnou telefonní linku: 315 761 312
a určitě spolu zvolíme příhodnější termín, který bude oběma stranám vyhovovat. Zatím
tuto možnost využívají hlavně čtenáři z okolních obcí, kteří například potřebují spojit cestu
do knihovny s návštěvou lékaře, ale také ti, kdo pracují na směny apod.
Pokud by se v průběhu září cokoli změnilo a bylo by možno vrátit činnost knihovny k běžné
provozní době, budeme vás o tom včas informovat prostřednictvím městského rozhlasu,
na webové stránce města a na facebookové stránce naší knihovny.
Z. Ortová

Nejpůjčovanější knihy v čase letošních prázdnin:
Šachový klub Velvary, Královské město Velvary a rodina JUDr. Karla Treybala ve spolupráci vydávají suvenýrovou eurobankovku „Karel Treybal“. Cílem vydání eurobankovky
je připomenout památku přednosty okresního soudu ve Velvarech, legionáře a mezinárodního šachového mistra JUDr. Karla Treybala, který byl popraven nacisty, propagovat město a klub a vytvořit unikátní pamětní suvenýr, který bude k dispozici občanům
a návštěvníkům města a coby výhra při pořádaném šachovém turnaji COMAX Chess - memoriálu JUDr. Karla Treybala. Výše emise eurobankovky bude 10.000 ks, zahájení prodeje
bylo stanoveno na 3. října 2020, autorem návrhu bankovky je akademický malíř Stanislav
Lajda. Bankovka bude prodávána za cenu 80,- Kč za kus. Zájemci ze strany veřejnosti
si mohou bankovku zakoupit 3. října 2020 od 9.00 do 15.00 hodin na náměstí Krále
Vladislava 225 ve Velvarech (budova bývalé „Spořitelny“). Zájemci si mohou
od 5. října 2020 bankovku též objednávat na emailové adrese Šachového klubu Velvary
(sachyvelvary@post.cz ). Podrobnější podmínky prodeje budou v předstihu zveřejněny
na webových stránkách královského města Velvary a Šachového klubu Velvary.
S pozdravem a přáním krásného dne za
ŠACHOVÝ KLUB VELVARY
Předseda Výkonného Výboru
Petr Neuman

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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V PŮJČOVNĚ PRO DOSPĚLÉ:

V PŮJČOVNĚ PRO DĚTI:

Patrik Hartl – Nejlepší víkend

Jim Benton - Můj milý deníčku: Kluci, škola a další
šílenosti

Chris Carter – Noční lovec

Jeff Kinney – Deník malého poseroutky: Psí život

Linda Howard - Nezvěstná

Máša a medvěd – kolekce pohádek

M. H. Clarková – Melodie stále zní

Komára – Králík je taky jenom člověk

Vlastimil Vondruška – Křišťálový klíč II.

J. Hanová – Léto, kdy jsem zkrásněla

Marcela Mlynářová – Dvakrát dole, jednou nahoře

S. Nortonová – Charlie, kotě, které zachránilo
život

Angela Marsonsová – Tichá modlitba

Zlobivé pohádky o princeznách

Lucie Hlavinková - Apatykář

K. Stepherdová – Strašidla na hlídání: Půlnoční
královna

J. D. Robb – Nebezpečné známosti

K. Frixeová – Čarokrásné knihkupectví

Ivanka Devátá – Kde spí lufťáci

B. Sabbagová – Malý mýval Nemyjsa

Jan Bauer – Kdo zradil krále

J. Niebisch – Pračlovíčci – Hurá na mamuta

Klára Janečková – Prokletý původ

Mirek Vostrý – Kreslené vtipy pro děti

Jennifer Probstová – Miluj mě kdekoli

Velká kniha vozidel: Bagry, traktory
a popelářské vozy
w w w. v e l v a r y. c z |
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Příběh památného křížku
PŘÍBĚHY A POVĚSTI Z VELVARSKA

         

V první části vzpomínek Ferdinanda Vaňka
na dětství ve Velvarech, uveřejněných
ve Zpravodaji z Velvarska v červnu 2019,
se píše o křížku v podpěrné zdi svahu u silnice před odbočkou na Miletice. Vaněk zde
udává nesprávná jména i datum. Nápis na
pomníčku byl už v té době pravděpodobně
špatně čitelný a navíc historik zřejmě vycházel z některého z chybných zápisů dávné
události resp. pověsti. Křížek ve zdi se váže
k rodu Jelenů z Miletic. Nejstarším známým
předkem tohoto rozvětveného rodu s několika větvemi sídlícími nejen v Mileticích, ale
i na Chržíně a v Ješíně, byl Hans (Jan) Jelen
sedící podle zápisu v gruntovní knize panství
Buštěhradského z roku 1664 na poplužním
statku v Mileticích (pozdější číslo 11). Podle
matričních zápisů měl 9 dětí, ale když zemřel
v roce 1711, byli naživu již jen dva synové
a dvě dcery. Grunt po otci převzal jeho nejmladší syn Václav Jelen narozený r. 1690.
A k tomuto Václavu Jelenovi, jenž byl později miletickým rychtářem, se váže následující
pověst.
Po válce sedmileté (1740-1747) harcovalo
po kraji pruské vojsko a procházelo také
Mileticemi. Vojákům utekl před obcí mezek,
nesoucí na hřbetě vojenskou pokladnu,
a aniž ho někdo z vojáků či vesničanů zpozoroval, vběhl do statku rychtáře Václava
Jelena. Rychtář rychle pochopil obsah i cenu
onoho břemene, zbavil mezka nákladu a vypustil ho předními vraty na náves. Poklad
pak tajně zakopal. Po mnoha letech začal
rychtáře trápit hrozný sen. Zdálo se mu,
že umřel a jeho poklad už nikdo nenašel.
Václav Jelen měl devět dětí, šest se dožilo
dospělosti, a i když nebyl ve vsi nijak oblíZ p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Miletice na počátku 20. st.

ben, jak to u rychtářů bývalo, svoji rodinu měl rád. Nepřál
si, aby žena a děti zůstaly nezaopatřeny, kdyby zemřel.
Rozhodl se ženě ukázat místo, kde poklad leží. Vzal
kolečko, jako by jel na pole, ale v tom se objevila hraběnka, která se přišla zeptat, zda by bylo možno nějak
pomoci dvěma zadluženým sedlákům, jimž půjčila před
časem i své vlastní peníze. Rychtář, jenž ve vesnici nebyl
oblíben patrně i pro svoji lakotu, odpověděl: „Ne, těm se
to musí prodat!“ Asi myslel i na to, jak výhodně by mohl
jejich statky koupit. Hraběnka rychtáře tedy vyzvala, aby
s ní jel do Velvar na úřad a ten již nemohl ukázat manželce, kde je poklad uložen. Po jejich odjezdu zazlíval na
návsi shromážděný dav vesničanů rychtáři příkré jednání a mnozí jej odsuzovali. Pár jedinců za ním dokonce
zahrozilo pěstí se slovy: „Aby tě krev zalila, rychtáři!“
Když vyřídil rychtář Jelen věc na velvarském úřadě, zasedl v jednom ze zájezdních hostinců a popíjel tam až do večera. Při návratu domů přecházel
návrší za městem od potoka k odbočce na Miletice, když pojednou klesl mrtev k zemi, a tak
se kletba, která jej doprovázela na cestu do Velvar, splnila.
Pověst byla několikrát přepisována a v některých verzích se váže také ke jménu Sächtr
(Sechter). Jde o omyl, kdy je pověst připisována vnukovi zmiňovaného rychtáře. Ten se
přiženil v 60. letech 18. století do Miletic na grunt č. 5. Vzal si Veroniku, vdovu po Matyáši
Sächtrovi, a občas se mu místo Jelen říkalo Sächtr.
Na místě, kde našli lidé rychtáře Jelena ráno mrtvého, dala postavit jeho žena na památku
kamenný kříž (1757). Barokní pomník býval opatřen českým latinkovým nápisem (podle
zápisu v Kronice rodu Jelenů miletických větev ješínská z roku 1942), ale již ve čtyřicátých
letech 20. století byl špatně čitelný. Kříž nesl v té době stopy po neodborné opravě, která
porušila barokní linie pomníčku. Postupem času pomníček stále víc chátral, až z něho
Prodej
slepiček
Prodej
pravděpodobně zbyl jen omšelý kámen
a při slepiček
některé z oprav zídky byl do ní nově zasazen
Červený
Hrádek
prodává
slepičky
typu
Tetra
hnědá,
Dominant
všechny
bavy,
Červený
Hrádekkámen
prodává
slepičky
Tetra
hnědá,místě.
Dominant
všechny
bavy,
už jen
jako prostý
nebo
použittypu
úplně
na jiném
Poslední
fotodokumentace
Green
Shell
typu
Araukana
a
Dark
Shell
typu
Maranska.
Green
Shell
typu
Araukana
a
Dark
Shell
typu
Maranska.
torza pomníčku pochází z počátku 80. let 20. století. Pokud byste měli informace o osudu
Stáří 1515- 19
19 týdnů,
týdnů, 169
169 - 229,- Kč
Kč / ks.
Stáří
památného
křížku
nebo jeho- 229,fotografie,/ ks.
podělte se o ně, prosím, s pracovníky muzea.

Prodej:
Prodej: 27.
27. 9.,
9., 25.
25. 10.
10. aa 15.
15. 11.
11. 2020
2020
Jitka Kůrková
Velvary
u
pošty
14.30
hod.
Velvary
u
pošty
14.30
hod.
Prameny: Jelen Jaroslav, Kronika rodu Jelenů miletických, větev ješínská, Praha, 1942
Výkup
Výkup králičích
králičích kožek
kožek –
– cena
cena dle
dle poptávky.
poptávky. Info
Info :Po-Pá
:Po-Pá 9.00-16.00,
9.00-16.00,
tel.
601
576
270,
728
605
840,
www.drubezcervenyhradek.cz
tel. 601 576
270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Inzerce

PRONAJMU
PRONAJMU BYT
BYT VE
VE VELVARECH,
VELVARECH, ulice
ulice Školní.
Školní.
Bližší
informace:
telefon
720
212
915,
nebo
Bližší informace: telefon 720 212 915, nebo Restaurace
Restaurace Paris
Paris
Velvary
Velvary
Inzerce

Věnuji
Věnuji napařovací
napařovací čistič
čistič na
na podlahu
podlahu ii okna.
okna. Tel.:
Tel.: 723
723 583
583 517.
517.
Kříž ve 40. letech 20. století

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

17

Fejeton
Pozor na to, co vám cpou
v supermarketu
Ztížená
identifikace do nákupního koše
Nákup v supermarketu se hlavně v letních dnech podobá nejvíc ze všeho prázdninové
bojovce. Ta se hraje tak, že zákazník rejdí zkušeně mezi regály a fofrem plní nákupní
košík, aby do něj v rekordním čase naštosoval vše potřebné, odvezl to domů do ledničky
a mohl se honem vydat někam k vodě. A taky v horku bují emoce jako bejlí po dešťové
Otázka:
Co děláme v knihovně, když je zavřeno?
přeháňce. Proto se, alespoň z mé osobní zkušenosti, rozumně nakupující snaží ty podrážděné ničímAni
nerozhořčit,
v oddělení
zeleniny seZpracováváme
jimi nechají odstrčit
od vybraného
melounu,
Odpověď:
na chvíli
se nezastavíme.
úplně
nové letošní
knihy a
v
mléčných
výrobcích
od
bezlaktózového
jogurtu
a
u
regálů
s
pečivem
i
od
manžela.
taky hromady těch, které přišly koncem roku a při běžném provozu jsme je stačilyJájen
vám nevím, proč jsou lidi pořád tak nervózní. Nedávno na mě zničehožnic začal nějaký pán
zapřírůstkovat.
A teď zabalit, označit, správně přiřadit kategorii dle mezinárodního
rozdurděně pokřikovat, jak to, že dneska mají rohlíky za korunu devadesát, když před pár
desetinného
třídění, zpracovat, nalepit čárové kódy, zapsat do knihovnického
dny je tu kupoval za korunu padesát? Protože jsem v žádném případě nevypadala, jako
počítačového programu... A pak je zařadit do regálů, těšit se, až přejdou virové dny a
že jsem od fochu, tak zřejmě toužil po spřízněné duši, která by s ním mlela pantem tak
čtenáři si ty zbrusu nové knihy vyberou a odnesou domů.
dlouho, až by se obsluha smilovala a nasadila cenu nižší.
JAK VIDNO, HROMADA KNIH, KTERÉ ZAPISUJI, JE TAKOVÁ, ŽE BYCH SE ZA NÍ
Proto jsem se při posledním nákupu snažila nikomu nepřekážet. Šup s brokolicí do koše,
MOHLA
SCHOVAT,
NEUDĚLALA
TOsalát a v ovocném regálku vidím vas petrželí
do sáčku aALE
na váhu,
teď ještě JSEM
hlávkový
ničky s krásně velkými kanadskými borůvkami, ty vezmu hned tři… ne, radši čtyři, jednu
pro mě, dvě mamince a jednu pro kolegyni do knihovny. „No to snad není možný, to svět
neviděl,“ rozkřičel se na mě zhruba čtyřicetiletý pán a začal mi lomcovat pojízdným košem.
„Jedny, dvoje, troje, čtvery borůvky, je tohle vůbec normální???“ Honem jsem koukla, jestli
není nákup borůvek nějak početně omezený, ale cedulka žádná. Podívejte se, já vím, vedro je vedro a někteří lidi mají otřesné způsoby, ale tohle? Rychle jsem zakmitala očima,
jestli není poblíž někdo, kdo by mě před útočníkem případně ochránil a najednou jsem za
zády uslyšela takové jako táhlé zavytí. Otočila jsem se. Stála tam velmi fešná paní, opírala
se o svůj pojízdný košík, nohy měla křížem, z očí jí tekly slzy a doslova kvílela. Ale rychle
popadla dech, omluvně na mě koukla a přerývaně ze sebe vyrážela: „Pavle, okamžitě pusť
paní ten koš, ten není náš!“
A jak jsme tak s tou paní na sebe koukly a pak obě zpět na jejího muže, spustily jsme obě
takovou salvu smíchu, že se po nás otáčeli až od sypaných čajů. Já jsem totiž Z.O.
v jejím koši
zaregistrovala podobný sortiment jako v mém: salát, brokolici, petržel a navíc ředkvičky. Pán byl v obličeji celý brunátný, zabručel
jen tak mimochodem, pardon, ale rozhazoval rukama a stále ještě
rozčileně argumentoval, že mají doma po celé zahrádce nasázené
kanadské borůvky, on že to jako blbec musí od jara dvakrát denně
zalejvat a teď, když konečně plodí, tak ona si jich tam nacpe rovnou
čtyři krabice, a to ani nejsou v akci. Jeho žena mi řekla: „Promiňte,“
a její muž z mého nákupního koše honem vylovil květák, který mi
Fejeton
tam při borůvkové kontrole vložil.
Věřte, že jsem se takhle nepobavila ani kdysi na prázdninovém táboře při zmíněné bojovce.
Ztížená identifikace
A mezi námi, ty borůvky jsou velké jako palce a chutnají božsky. Do slánského Kauflandu
se budu ráda vracet, třeba budu mít štěstí a tento manželský pár ještě někdy potkám.

Zdeňka Ortová

Zdeňka Ortová

Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Otázka: Co děláme v knihovně, když je zavřeno?
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VELROS
Plastová

Hliníková Euro
okna a dveře,
garážová vrata

Vzdělávací dny anebdny
tábor zaaneb
školou
Vzdělávací
tábor za školou
15 dětí ze ZŠ Velvary mělo možnost
v rámci projektu AŠSK ČR „Vzdělávací
dny“ čtyři dny sportovat, hrát si se šiframi,
15 dětí ze ZŠ Velvary mělo možnost v rámci projektu AŠSK ČR „Vzdělávací dny“ čtyři
řešit hlavolamy a záhady, zpívat, kreslit,
dny sportovat, hrát si se šiframi, řešit hlavolamy a záhady, zpívat, kreslit, vyrábět hudební
vyrábět hudební nástroje a to všechno za
nástroje a to všechno za tajné pomoci mistra Leonarda. Navštívili jsme mnoho krásných
tajné pomoci mistra Leonarda. Navštívili
a zajímavých míst ve Slaném a ve Velvarech, setkali jsme se s milými a vstřícnými lidmi
jsme mnoho krásných a zajímavých míst
a hodně
jsme se
toho
dozvěděli
a naučili.
ve Slaném
a ve
Velvarech,
setkali
jsme se
Všems moc
děkujeme.
milými a vstřícnými lidmi a hodně jsme
L. Křečková,
K. Mazochová,
D. Hubáčková
se toho
dozvěděli
a naučili.
Všem moc
děkujeme.
L. Křečková, K. Mazochová, D. Hubáčková

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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Oddíl mladých hasičů
SDH Velvary
Jsme skvělý tým malých bojovníků,
kteří by chtěli do týmu nového kamaráda.
Máš zájem?
Ozvi se na: 722 410 131 nebo 604 670 426
Těšíme se na tebe!
w w w. v e l v a r y. c z |
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NA KOSTCE PADLA SEDMIČKA
Vážení a milí přátelé Velvarské Kostky,
vstupujeme do 7. sezóny a máme pro Vás opět pár novinek.
Nejdříve se však pojďme ohlédnout za pomalu odcházejícím létem. O prázdninách proběhlo
5 turnusů příměstských táborů. I tentokrát byl o tábory velký zájem. Pokusíme se proto v příští
sezóně jejich počet navýšit.
Novinkou při pořádání táborů bylo, že jsme při některých turnusech využili krásné nové stavby
zvané Účko na velvarském Malvaňáku. Z táborů na Malvaňáku jsme byli všichni svorně
nadšení. Účko poskytlo skvělé zázemí. Využili jsme klubovnu, stolečky na ochozu, toalety
i pódium. Vydávali jsme se do různých koutů okolní přírody, koupali jsme se, jezdili na
pramičce Malvíně. Některé turnusy táborů proběhly již tradičně v budově Kostky, odkud se
vydávaly do různých koutů našeho milého města. Reakce dětí i rodičů byly jako obvykle
nadšené, což nás velice těší.

Co nového v sedmé sezóně?
Na konci minulé sezóny byl v Kostce zřízen internet, čímž se rozšiřují možnosti především
pro sdílenou kancelář (COWORKING), která je určena především pro ty z Vás, kdo pracují
z domova, kde je člověk často rozptylován nejrůznějšími zcela nepracovními vlivy
a produktivita práce je pak většinou nižší. Sdílenou kancelář může využít každý po předchozí
domluvě na kontaktech uvedených v přehledu kurzů. Poplatek je zcela symbolických 50,- Kč
za den.

a zkoumá nejrůznější přístupy a možnosti práce s malými dětmi předškolkového věku. Nově
kromě cvičeníčka bude nabízet kurz POZNÁVÁME SVĚT pro maminky s dětmi ve věku 1,5 až
3 roky. Tento kurz vychází z Montessori pedagogiky. Více se o něm dozvíte z přiloženého
letáku.

▪
Uvažujeme o pořádání ZIMNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA v době jarních prázdnin. Máte-li
o tento tábor zájem, hlaste si již nyní na velvarskakostka@seznam.cz.

▪
Již delší dobu uvažujeme o pořádání nějakých aktivit pro mladé lidi ve věku 15+. Nyní
přicházíme s nápadem otevřít jakousi KLUBOVNU PRO NÁCTILETÉ. Jednalo by se o určitý
časový prostor, který by skupinka mohla v Kostce pravidelně za předem domluvených
podmínek trávit. V tomto čase by mohli rozvíjet různé aktivity, nebo jen tak lelkovat, povídat si,
hrát hry, ale i zvát si různé hosty (s naší pomoci), kteří pro ně mohou být zajímaví. Víte-li
o někom, kdo by o tuto nabídku měl zájem, pište na kontaktní e-mail nebo tel. uvedený
v přehledu.

▪

▪

Již několik let v kostce probíhající kurz Vnitřní vesmír, později Konstelační program se nyní
opět transformuje a proměňuje v nyní nabízený kurz s názvem TOULKY VNITŘNÍ KRAJINOU
ŽENY. I nadále se jedná o kurz, který probíhá vždy jednou měsíčně o víkendu jeden celý den.
Více o kurzu se dozvíte na našich webových stránkách. Přehled termínů najdete níže.

Lektorka Němčiny Jarmila Neumannová přišla se skvělým nápadem nabídnout kurz
NĚMČINA PRO SENIORY. „Proč by nemohly mít Velvary svou universitu třetího věku?“
napsala mi paní Jarmila v e-mailu. Tento kurz je zaměřen na:

▪

posilování paměti pomocí studia cizího jazyka
•

zábavnou formou objevovat různé jazykové souvislosti

•

učením slovní zásoby a gramatiky posilovat paměť

•

schopností vyjádřit se v cizím jazyce zvýšit své sebevědomí

V případě zájmu se hlaste přímo lektorce (kontakt v přehledu kurzů). Cena kurzu se odvíjí od
počtu přihlášených.

▪
S novinkou přišla i dosavadní lektorka cvičeníčka Lucie Tichá, která neustále studuje
Z p r a v o d a j Ve l v a r y |
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Rádi bychom také připomněli možnost POŘÁDÁNÍ DĚTSKÝCH I RODINNÝCH OSLAV
v Kostce. Více se dozvíte na našich webových stránkách.

▪
Rozvrh nové sezóny dozrává. Máme naplánovány kurzy pravidelné i mimořádné. Máte-li
o některý z kurzů zájem, neváhejte se ozvat přímo lektorkám nebo na kontaktní telefon.
Přikládáme zde zatím provizorní a graficky nepříliš „učesaný“ přehled kurzů pravidelných
a níže přehled kurzů a akcí mimořádných na první pololetí, tedy do ledna 2021. Přejeme Vám
hezký vstup do školního roku, mnoho radosti a štěstí.
Za tým Velvarské Kostky
Kateřina Klička Špičková
w w w. v e l v a r y. c z |
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19:15 – 20:25

Jóga s Radkou

Středa PRAVIDELNÝCH
9:00 – KURZŮ
15:00 platnýCoworking
ROZPIS
od září 2020
Pondělí

Čtvrtek
Úterý

Pátek

Středa

Čtvrtek

15:30 – 16:30
Veselá věda
9:00 – 10:30
Klub seniorů Biblická hodina/liché st.
19:00 – 20:00

16:00 – 17:00
17:30 – 18:30
17:45 –9:00
19:00–
19:15 –9:00
20:25–
9:00 – 15:00
9:00 –
9:00 – 11:00
19:15 –9:00
20:25–

Němčina pro seniory
Němčina s úsměvem
Škola pánevního
dna
15:00
Coworking
Jóga
s
Míšou
11:00
kavaHERna
Coworking

Radka

602420378

Klička
Klára
721243236
Magdaléna

725831642

Jarmila
Jarmila
Kamila
Míša

606884365
606884365
777860106
Markéta
721967275
Jana

Klička

725831642

15:00
Klička
KavaHERna Coworking
Verča
733598993
Jóga
s
Radkou
Radka
602420378
10:00
Cvičeníčko (1,5 – 3 roky)
Lucka
10:15
–
11:15
Poznáváme
svět
(1,5
–
3
roky)
Lucka
9:00 – 15:00
Coworking
Klička
725831642
10 let)
Klička
15:30 –13:00
16:30 – 14:00
Veselá věda Dramaťák (7 –Klára
19:00 –13:00
20:00 – 14:00
Biblická hodina/liché
st.
Magdaléna
605804620
Keramika
Eliška
14:00 – 15:00
Eliška
9:00 – 15:00
Coworking Keramika
Markéta
608928501
15:00 – 16:00
Eliška
9:00 – 11:00
kavaHERna Keramika
Jana
723942325

Coworking
9:00 – 15:00
Klička
16:30 – 17:30
Náboženství
pro
děti
9:00 – 10:00
Cvičeníčko (1,5
– 3 roky)
Lucka
10:15 – 11:15
Poznáváme svět (1,5 – 3 roky) Lucka
Dramaťák (7 – 10 let)
Klička
13:00 – 14:00
Mimořádné
od září 2020:
13:00akce
– 14:00a kurzy
Keramika
Eliška
Keramika
Eliška
14:00 – 15:00
Keramika
Eliška
15:00 – 16:00

Pátek

Neděle

725831642
Terezie
778474852
778474852
725831642
731418294
731418294
731418294

ZÁŘÍ
Náboženství pro děti
604868294
– 17:30
Slavnostní16:30
zahájení
sezóny
4. 9. odTerezie
17:00
Toulky vnitřní krajinou ženy
05.09.2020
Mimořádné akce a kurzy od září 2020:
shiatsu terapie
12. - 13. 9.
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
Slavnostní zahájení sezóny
4. 9. od 17:00
Tvorba střihů (bude upřesněno)
17.10.2020
Bára Kohoutová
Toulky vnitřní krajinou ženy
05.09.2020
Dýňování
18.
10.
od
17:00
Eva
Víšková
12. - 13. 9.
shiatsu terapie
ŘÍJEN
Toulky vnitřní krajinou ženy
24.10.2020
Tvorba střihů (bude upřesněno)
17.10.2020
Bára Kohoutová
shiatsu terapie
31.10. Eva
- 1.11.
Dýňování
18. 10. od 17:00
Víšková
LISTOPAD
Toulky
vnitřní krajinou ženy
24.10.2020
shiatsu
terapie
Toulky
vnitřní krajinou ženy31.10. - 1.11. 21.11.2020
LISTOPAD
Adventní věnce
28. 11. od 17:00
Eva Víšková
Toulky vnitřní krajinou ženy
21.11.2020
PROSINEC
Adventní
věnce
28. 11. od 17:00
Eva Víšková
PROSINEC
shiatsu terapie
5. - 6. 12.
shiatsu terapie
5. - 6. 12.
Toulky vnitřní krajinou ženy12.12.2020 12.12.2020
Toulky vnitřní krajinou ženy
Vánoční
tvoření
12. 12.Eva
odVíšková
17:00
Eva Víšková
Vánoční
tvoření
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605804620
608928501
723942325
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731418294
731418294
604868294

POZNÁVÁME SVĚT
Kurzy inspirované Montessori
pedagogikou
pro děti od 18 měsíců a jejich rodiče
32 lekcí, začínáme 18 září 2020 ve 10:15 h
ve Velvarské Kostce, Karla Krohna 257, Velvary

Lektorky v jednotlivých blocích si s dětmi povídají o tématu - učí se nová slova, tvoří,
pohybují se, experimentují, učí se vnímat všemi smysly. Děti i rodiče se seznámí se
základními Montessori pomůckami a principy a rodiče se dozvědí spoustu užitečných
informací nejen o výchově a rozvoji svého dítěte. Lekce jsou vhodné jak pro děti, které
již mluví, tak i pro ty, které ještě mluvit nezačaly. Každý týden je zaměřený na jiné
téma, které je našim nejmenším blízké. V každé lekci rodiče nachází inspirace k tomu,
co s dětmi vyzkoušet doma.

Cena : 120,- Kč / lekce
KONTAKT: Lucie Tichá, l.tichanda@gmail.com, tel. 778474852
https://lektorskanavigace.cz

Více na www.velvarskakostka.cz, velvarskakostka@seznam.cz, 725 831 642.

Více na www.velvarskakostka.cz, velvarskakostka@seznam.cz, 725 831 642.
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https://gokids.cz/kurzy/poznavame-svet/
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Korozamyšlení
V denním tisku mě zaujalo zamyšlení paní Jany Žáčkové,
o které bych se ráda podělila se čtenáři velvarského zpravodaje:
„Všichni jsme si asi všimli, jak se vše pozastavilo, myslím tím
lidi, výrobu, kontakty… jen některé další věci zůstávají stále
stejné. Skála stojí na svém místě, starý strom je opět jarně
zamechovaný, voda v jezírku je stejně rozčeřená. Myslím, že
si spousta lidí díky dnešní nechtěné situaci konečně uvědomí
tu podstatu každodenního života. Všechno bylo vyšponováno
tam, kdy už se zdál být samotný vrchol. Teď jsme zase o kus
níž na úpatí a je jen na nás všech, jestli se z toho poučíme.
Každoročně fotím skálu i její bezprostřední okolí a každoročně se pozastavuji nad majestátností tohoto čedičového útvaru.
Člověka to nutí vrátit se hluboko do historie. Kámen tu bude
jistě dál a dlouho, lidi odejdou a přijdou noví.“

Prodej slepiček

Letos nám čas moc nepřeje do-

Červený Hrádek prodává slepičky
typu:
volenou
za hranicemi snů. O to

více ale můžeme poznávat krásy
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky
Green Shell-typu Araukana

vlasti. Je překvapivě povzbuzující

zjistit,cena
že naše
nelže,
a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů,
169 -hymna
219,- Kč/
ks. že

Prodej:
Velvary -

voda stále hučí po lučinách (zvláš-

26.4., 24.5. a 21.6.
2020
tě, když
i trochu více zaprší), bory
u pošty -

šumí po skalinách a že v sadě

14.30
hod.
skví se jara květ. Prostě zemský
ráj toPo-Pá
na pohled.
Dál není
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info:
9.00-16.00
hodtřeba
.
citovat…

Zdeňka Horáčková
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Inzerce

w w w. v e l v a r y. c z |
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Jiu Jitsu ve velvarských uličkách
Letošní epidemie COVID-19 zasáhla i do fungování Tiger - Jiu
Jitsu Velvary. Kromě pozastavených tréninků, které se nemohly
od března do května konat, jsme
bohužel byli nuceni zrušit i naše
tradiční letní sportovní soustředění. Místo toho jsme na začátku prázdnin uspořádali týdenní
večerní tréninky. Během tréninků
jsme simulovali skutečné situace, do kterých se lidé mohou při
pohybu po městě dostat, a učili
jsme se používat techniky Jiu Jitsu
v reálném prostředí. Pět náročných
dvouhodinových tréninků prověřilo
fyzickou, psychickou i technickou
připravenost všech cvičících. Jeden z tréninků byl zaměřen na prostředí úzkých uliček a velvarských
zákoutí, kde jsme simulovali boj
v omezeném prostoru. Prostředí
velvarského
Malvaňáku
nám
poskytlo prostor pro nácvik boje se
zbraněmi a večer i trénink přepadení za tmy. Jeden trénink byl věnován i fyzickému testu. V jeho
průběhu účastnící absolvovali běh na Radovič přerušovaný kliky a úderovými drily. Z Radoviče
se běželo přes Velvarský háj a Velkou Bučinu zpět do Velvar. Celkem děti za 120 minut tréninku
zvládly uběhnout 8 km, udělat 120 kliků, procvičit úderové drily a to vše při teplotě převyšující
30°C. Fotky a video z tréninků jsou ke zhlédnutí na našem FB.
Sensei Ivo Brixí
www.tiger-jiujitsu.cz
www.facebook.com/TJJVelvary

KŘÍŽOVKA
Citát britské spisovatelky Agathy Christie (15. 9. 1890 – 12. 1. 1976):
Předstírat, že víme, to stojí víc úsilí,…viz tajenka)“.
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Křížovku na ZÁŘÍ připravila: L. Štýbrová

VYLUŠTĚNÍ ZE SRPNOVÉHO ČÍSLA:
Citát z knihy Williama Shakespeara: Romeo a Julie:
„Směje se jizvám, … KDO NEPOCÍTIL RÁNY“.
w w w. v e l v a r y. c z |
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