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ZPRAVODAJ
Z VELVARSKA

Zprávy z města

Přání

Čištění potoka
Podnik Povodí Vltavy provedl vyčištění části Bakovského potoka od železničního mostu u cukrovaru a dále po toku potoka směrem k Budihosticím. Tím se ulevilo naší Čistírně odpadních vod,
protože její výpusti jsou zpět nad hladinou vody.
Naopak problémy jsou s dešťovou vodou, která ve
velkém množství přitéká od Velké Bučiny do nádrže naproti hasičské zbrojnici a poškozenou kanalizační stokou protéká městem právě na ČOV, kde
je zbytečně čerpána. Poškozenou kanalizaci v nádrži se pokusíme provizorně utěsnit.

„Rekonstrukce místní komunikace Velká Bučina“
Město pokračuje v přípravách dvou investičních akcí pro rok 2013. Včera výběrová
komise vybírala dodavatele stavby „Rekonstrukce místní komunikace Velká Bučina“
a to z 12 nabídek a na „Rekonstrukci místní komunikace Ješín“ z 10 nabídek. Obě
stavby by měly být financovány z rozpočtu města a realizovány do konce srpna t.r.
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Zprávy z města

Fitness pro mozek
V rámci Národního týdne trénování paměti
12. - 15. 3. 2013 i v naší knihovně proběhlo
několik zábavně vzdělávacích posezení s názvem
„Fitness pro mozek“, kde zúčastnění (děti, studenti, dospělí i senioři) si odnesli mnoho nápadů,
jak lze trénovat mozek v běžném životě.

„Co bylo když...“
V pátek 8. 3. 2013 proběhla
v Městském muzeu Velvary
úspěšná vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Šiplera. Zveme všechny, kdo se vernisáže
nezúčastnili, na prohlídku nádherných fotografií pořízených
v různých ročních obdobích
převážně v Českém středohoří a Českosaském Švýcarsku,
ale také třeba v Praze a na dalších místech v Čechách i v zahraničí. Výstava potrvá do
27. 4. 2013.

„Dětské hřiště“
Od pondělí 4.března je opět po zimě otevřené
víceúčelové dětské a sportovní hřiště za sokolovnou. Výjimkou mohou být dny, kdy teplota klesne hlouběji pod bod mrazu. Dolaďují se
některé drobnosti, v provozu je i sociální zařízení, kde se dnes odstraňovaly drobné problémy. Děkujeme také panu J.Heřmanovi ml.
za drobné práce na prvcích dětského hřiště.
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A nketa

Na anketní otázku

Setkali jste se někdy se šikanou?

Pokud by vás chtěl někdo šikanovat, nebo
jste se stali svědky takového činu, komu
byste se svěřili?
Odpovídali čtenáři velvarské knihovny.
Z důvodu ochrany jejich soukromí tentokrát
uvádíme jen křestní jméno a věk.
Barbora (9)
Setkala jsem se mezi kamarádkami
s tím, že si jednu vyberou a té ubližují.
Třeba se jí posmívají, pomlouvají ji a někdy i ztrapňují.
Kdyby se to stalo mě, svěřila bych se
kámošce, které hodně věřím, ale taky
rodičům nebo učitelce.

Marie (14)
Se šikanou jsem se naštěstí nesetkala.
Ani osobně, ani u kamarádů. Pokud by se
mi to stalo, obrátila bych se na kamarádku nebo na mamku.

Adam (12)
Nesetkal. Ani u kamaráda.
Obrátil bych se na mámu nebo na bratra.

Jana (15)
Setkala. Hlavně ve škole. Šlo o mě.
Nevím, kam se obrátit v tomto případě
o pomoc.

Veronika (10)
Nesetkala. Kdyby se mi to stalo, svěřila
bych se mámě.

Michal (12)
Já jsem se s tím setkal několikrát.
Stalo se to kamarádovi.

Svěřil bych se učitelům.

Eliška (9)
Viděla jsem, když ubližovali kluci kamarádovi.
Řekla bych to paní učitelce nebo doma.

Andrea (9)
Mám spolužáka, kterému se kluci smějí.
Řekla bych to paní učitelce, ta by tomu
zabránila.

Jan (18)
Já jsem se s tím nesetkal.
V takovém případě bych se obrátil
na osobu blízkou - na rodiče, případně
na kamaráda. Pokud by to nepomohlo,
zavolal bych na nějakou linku bezpečí.

Bára (10)
S tím jsem se nesetkala.
Poprosila bych o pomoc mamku a nejlepší kámošku.

Eliška (12)
Stává se to někdy mně. Jde o ubližování fyzické.
Svěřila bych se rodičům, nebo někomu
známému, staršímu, kdo na tom místě
je.
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Oznámení

6 Zpravodaj Velvary

Petice
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Mateřská školka

Z okénka naší školičky - MŠ Velvary

Inzerce
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Základní škola

My všichni školou povinní aneb
co nového na velvarské základce

Vážení čtenáři,
v následujících řádcích se opět dozvíte
o všem podstatném ze života naší školy
během uplynulého měsíce.
Nejdůležitější událostí byl lyžařský
kurz. V sobotu 23. února odjelo 45 žáků
z 2. -9. tříd i se svými učiteli do Krkonoš. Jejich cílem se stala chata Lucký
na Hnědém vrchu v Peci pod Sněžkou.
Podle úrovně svých dovedností byli žáci
rozděleni do 2 lyžařských a 2 snowboardových družstev. Méně zdatní účastníci využili sjezdovku u chaty, ti šikovnější
vyzkoušeli náročnější tratě.
Letos tento kurz podpořila Česká spořitelna a.s., která škole věnovala reflexní vesty. Tím se zvýšila bezpečnost dětí
na sjezdovkách. Žáci v maximální míře
využili také běžky, které byly pořízeny
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před dvěma lety z prostředků občanského sdružení KRPDŠ.
Zajímavý byl i doprovodný program.
Povinný den odpočinku děti prožily různě - stavěly záhraby, sněhuláka, bobovaly nebo hledaly kešku. Geocaching je
populární hra pro majitele GPS, kdy se
s pomocí souřadnic hledá poklad, obvykle umístěný v plastové krabici. Při stezce
odvahy se děti setkaly i s Yettim, spoustu legrace si všichni užili při závěrečném
karnevalu. Při memoriálu Hanče a Vrbaty
– veselém závodě na běžkách, vzpomněli na sté výročí smutné události z vrcholků Krkonoš. Vyvrcholením kurzu se staly tradiční závody ve slalomu. V obou kategoriích zvítězili sourozenci Bílkovi. Během pobytu si velvarští lyžaři dostatečně
užili vrtochů zimního počasí.

Dva dny svítilo slunce, pak přišel déšť
s mlhou, takže se měnila i kvalita sněhu.
Nedošlo ale k žádnému úrazu, všichni se
vrátili nadšeni a spokojeni.
20. února se uskutečnilo školní kolo
recitační soutěže. Celkem se do soutěžního klání zapojilo 54 recitátorů ze školy i velvarské mateřské školky. Za práci
v porotě organizátoři děkují paní ředitelce MŠ Velvary Bc. Koskové a pracovnici
městské knihovny paní Anně Kratochvílové. V jednotlivých kategoriích zvítězili
Anežka Votavová, Tadeáš Bečvář, Kryštof Kuptík, Petra Longauerová a Markéta Korecká. Nejlepší účastníci nás budou
reprezentovat v okresním kole ve Slaném
18. března.
26. února proběhl sběr starých mobilů. Žáci i velvarská veřejnost odevzdali celkem 99 mobilů. Za zmínku stojí,
že nejlepší byla Petra Vochomůrková
ze 2.B, která odevzdala 14 mobilů. Děti
zapojené do této akce byly odměněny drobnými dárky. Je důležité vědět, že
staré mobily jsou cenným zdrojem druhotných surovin, jako jsou vzácné kovy
(např. stříbro), a měď nebo nikl. Zanedbatelné nejsou ani plasty.
Během jarních prázdnin se změnil interiér některých tříd. Obecní úřad v Uhách
poskytl škole částku 300 tisíc Kč. Za tyto
peníze bylo zakoupeno10 keramických
tabulí. Nové tabule vypadají moc hezky,
výborně se s nimi manipuluje. Pro psaní se používají speciální fixy, čímž přispějí
ke zlepšení ovzduší ve třídách, to pomůže dětem s alergickými problémy. K tabulím škola obdržela 3 rýsovací soupravy. Chceme touto cestou poděkovat členům obecního zastupitelstva za zmíněný
finanční obnos.

Zprávičky
17. března odjela skupina žáků pod vedením paní učitelek Mazochové a Witton
na studijní pobyt do Anglie. Akce je tradičně pořádána pod hlavičkou občanského sdružení KRPDŠ (obsáhlejší informace
přinese příští vydání VZ).
18. března začal kurz bruslení pro žáky
3. a 4. tříd v Kralupech. Trenéři kralupských hokejistům se velvarským žákům
budou věnovat ve čtyřech lekcích bruslení.
21. března proběhne celostátní matematická soutěž Klokan
26. března v odpoledních hodinách proběhne již 4. ročník Velikonočních dílen,
na které jste všichni srdečně zváni.

Pěvecká soutěž Ostrovský
skřivánek ve Slaném:
1.místo Petra Longauerová, Hana
Mazochová
2.místo Jakub Šebek, Eliška Ma,Matěj
Král, Denisa Hradecká
3.místo Eliška Pokorná, Hynek Tříška
Okresní kolo recitační soutěže Slánka
2.místo a postup do krajského kola
v kategorii 6.-7.tříd Petra Longauerová
3.místo v kategorii 2.-3.tříd Tadeáš
Bečvář
3.místo v kategorii 8.-9.tříd Hana
Mazochová
Všem soutěžícím blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.

Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary
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Důležité upozornění!
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Pozvánka
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Pozvánka
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Pozvánka

Inzerce
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S lovan Velvary

Rozhovor s trenérem A mužstva a předsedou
oddílu Davidem Vedralem
Je pravda, že se vám pro nejmenší
fotbalisty povedlo připravit příjemné
překvapení v podobě nových dresů?
Ano je. Sponzorsky jsme získali 4 nové
sady dresů pro naše nejmenší fotbalisty, jsou opravdu hezké. Všichni se můžou přijít podívat na některý ze zápasů
na našem hřišti.

Trenére, tipuji, že jste právě ve fázi
příprav na jarní zápasy. Přesto se
chci ze všeho nejdříve zeptat, jak
dopadla rekonstrukce kabin?
Přípravné zápasy máme již za sebou,
ale prostředí kabin se nám povedlo přes
zimu zase o něco posunout. Již v létě
jsme namontovali nový kotel a rozvody
tepla a nyní jsme dokončili rekonstrukci
dvou ze čtyř šaten se sprchami a finišuje také rekonstrukce hlavní chodby. Zbylé dvě šatny by měly přijít na řadu v letní přestávce. Ale pracovalo se také venku. Za jednou z branek na hlavním hřišti,
jsme instalovali za přispění pana Knoblocha a firmy Terius Josefa Heřmana nové
sloupy pro ochranné sítě. Škoda jen, že
tyto změny musí dělat pořád ti samí lidé
a nepomůže nikdo další.

Měla jsem možnost slyšet novou
hymnu Slovanu Velvary a mám z ní
výborný pocit. Jak tento nápad vznikl? Tento nápad měl Jirka Majtaník, který oslovil kamaráda z pražské konzervatoře. Chtěli jsme od začátku něco tradičně velvarského, aby to byla srdeční záležitost. Kapela, která vše nahrála a nazpívala se jmenuje Čardáš klaunů.
Mohli jste mluvit do textu či do melodie?
Já jsem měl přání, aby tam zazněly dudy
a část skladby z písně Ó Velvary, něco
přidal Jirka Majtaník a naše správkyně webu Erika Blažíčková. Nakonec to
všechno poskládali a nahráli kluci ve studiu a bylo to. Kdo je zvědavý, může si
hymnu stáhnout na našich stránkách
www.slovanvelvary.cz
A jak moc je nepříjemné, že výbor-
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ný střelec Letko odchází do Blšan?
Na podzim nepodával stoprocentní výkony
a často střídal. Cítil, že potřebuje změnu,
tak odešel do Blšan. Jsme domluveni na
jednání o případném návratu opět v létě.
Co pro tým znamená skutečnost, že
brankář našeho A mužstva Michal
Majtaník zvítězil v anketě Kladenského deníku a byl zvolen „Fotbalistou okresu Kladno pro rok 2012“? Je to
hezké pro popularitu oddílu, ale výkonnost
se musí ukázat až na hřišti. Ale pravdou je,
že Michal je oporou týmu již řadu let a většinou na hřišti nezklame.

Co mohou fanoušci velvarské kopané čekat od vrcholu sezóny? Budeme
se snažit vyhrát každý zápas a posouvat
se v tabulce co nejvýš. Nejdůležitější je
pro nás, aby fanoušek odcházel po zápase spokojený.
Jak zapojujete mladé hráče do A týmu?
Do A týmu se propracoval David Šlégr,
Jakub Válek nebo Josef Kůrka. Již dříve se
do mužstva prosadil Milan Vošmera, který nevynechá jediný trénink a svojí pílí by
mohl jít příkladem. Velice mě mrzí přístup
jiných mladých hráčů např. Vojta Trnobranský, Filip Šmolík, Lukáš Černý, Roman
Nádherný, Filip Krška, kterým stačí nastupovat za naší rezervu a nemají další ambice se dostat do A mužstva. Šanci dostali všichni, ale ani se nechtěli poprat o možnost nastupovat za naše první mužstvo,
což je pro mě velké zklamání.
Rozhovor s D. Vedralem
vedla Z. Ortová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY

Článek

KRÁL ČTENÁŘŮ
– VYHODNOCENÍ
Slavnostní vyhlášení celostátní ankety Král čtenářů
2012, kterou již třetím rokem vyhlašuje SKIP – Svaz
knihovníků a informačních pracovníků České republiky - proběhlo v pondělí 18.3.2013 ve společenské
místnosti velvarské knihovny. Vyhodnoceni byli vždy
tři nejúspěšnější čtenáři v jednotlivých kategoriích
podle počtu vypůjčených knih. Celkovým vítězem
a zároveň nominovaným do krajského kola za naši
knihovnu se stal žák třetí třídy Pavel Mižigár s počtem 322 vypůjčených a přečtených knih.
Cílem této aktivity je posilovat společenský
význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají: (čísla za jmény
= návštěvy knihovny/ počet vypůjčených knih)
Kategorie předškoláci: 1. Anna Culková 52/106,
2. Markéta Krúpová 19/82, 3. Ondřej Bernášek 17/30
Kategorie školáci 1. - 5. třída: 1. Pavel Mižigár
90/322, 2. Kryštof Kuptík 28/146, 3. Monika Kricnerová 47/117
Kategorie školáci 6. – 9. třída: 1. Tereza Slabihoudková 31/151, 2. Jana Květová 40/89, 3. Michal Prušák
36/87
Kategorie mládež: 1. Filip Koula 52/192, 2. Žaneta
Vlčková 30/133, 3. Štěpánka Rousová 37/78 a Jana Vildová 34/78
Kategorie dospělí: 1. Miroslav Šamberger 77/224,
2. František Kohlík 73/144, 3. Pavlína Černá 60/138
Kategorie senioři: 1. Jiří Krejčí 99/597, 2. Zdeňka Horáčková 88/321, 3. Jiří Čejka 77/269 a Josef Blail 53/269
Oceněné laureáty přišli podpořit i příbuzní a přátelé, takže se celé slavnostní odpoledne neslo v příjemném duchu. Nechybělo ani chutné občerstvení. Velký dík patří i sponzorům z řad místních podnikatelů i soukromým
osobám, kteří nám přispěli na zakoupení pěkných odměn pro oceněné. Jsou jimi: Cukrárna Velvary (Hotel
Záložna), Prorent s.r.o. Jaroslav Rudolf, Lékárna Velvary Pharm.Dr. Michal Mlynář, Kateřina Veverková, Vikabar Milan Demovič Skvely.net Slaný Bc.Martin Kratochvíl
a Květiny Velvary Anna Linhartová.
O kulturní program se hrou na flétnu postarala žákyně
2. třídy Viktorka Kuptíková.
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Fotografie
Možná i vy patříte mezi vyznavače
fotoaparátů. Jen málokdo nemá doma
uložené fotografie, ať už rodinné, nebo
třeba umělecky založené. Fotky máme
uschované v krabičkách, nebo úhledně
srovnané ve fotoalbech. Některé vybrané mohou mít čestná místa na stěnách
našich bytů. Jiní mají fotky z novodobých
digitálních foťáků, nebo mobilů uloženy v počítačích. Ať tak, nebo onak, fotky
mají tu moc vrátit nás zpět v čase, připomenout nám neopakovatelné atmosféry,
místa, osoby atd. Jedno je ale jisté, čím
jsou starší, tím se pro nás stávají vzácnějšími.
Pojďme si připomenout něco málo
ze vzniku a historie fotografie.

grafové zvykli na kratší expoziční doby,
začaly se víc věnovat i focení portrétů. I tak to byl pro fotografované osoby
oříšek, musely vydržet nehybně, často
právě zmíněnou čtvrtminutu a zároveň
zachovat požadované gesto, či výraz.
Ale i při focení krajin býval občas problém, díky delším expozicím. Například
pohyblivé předměty (listí ve větru, ptáci, mraky a podobně) působily na fotkách
rozmazaně, což nebylo cílem tehdejších
fotografů. Teprve ve čtyřicátých letech
devatenáctého století vynalezl Scott
Archer, kolódiem potažené skleněné
desky. Ty umožňovaly pořizování kopií a zkrácení expozice. Tento objev vyřadil prvotní daguerrotypii. Nyní vstoupilo ještě víc v popředí fotografování
portrétů. Kratší expozice umožnila osoby
fotografovat v ateliérech, kde bylo možno pracovat za jakéhokoli počasí.

Není tajemstvím, že samotné fotografii kdysi předcházely obrazy malířů. Ti se
snažili co nejvěrněji zachytit skutečnost
na svých plátnech. O vzniku první fotografie jsou dodnes dohady, ovšem u „obrázku“ na cínové desce známe autora. Je
jím Joseph Nicephore Niepce a na snímku je zachycen pohled z okna jeho pracovny. Tato fotka vznikla už v roce 1826.
Nepatrná citlivost materiálu si ovšem vyžadovala dlouhou expozici. Pohled z okna
na krajinu, která se „přenesla“ na cínovou desku, vyžadoval expozici při plném
slunci celých dlouhých osm hodin!
Teprve o 13 let později byl oficiálně zveřejněn Daguerrův vynález. Daguerrotypie za pomoci Petzvalova objektivu dokázala expozici zkrátit na pět až
patnáct vteřin. Rozmezí se pohybovalo
podle světelných podmínek. Na prvních
fotkách bývaly často zachyceny krajiny,
a nebo části měst. Později, když si foto-
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Od období 1870 došlo opět k zdokonalení
foto-techniky. Začaly se používat suché,
želatinou polité skleněné desky. Ty se
už podobaly pozdějším negativům. Tím
odpadl zdlouhavý proces při vyvolávání mokrých desek, bezprostředně po vyfocení snímku. Fotografové tudíž museli
mít do této doby při focení krajiny s sebou jakousi přenosnou temnou komoru,

Článek
aby mohli snímky hned zpracovat, protože byly citlivé díky kolódiu na teplotu a jakékoli nepatrné poškození. Podobně jako
i u jiných novinek ovšem trvalo dost dlouho, než se nová technika ujala.
Další přelom přišel, když jistý Mr. George Eastman zkoušel polévat skleněné
desky citlivými vrstvami. Pokusy přišel
na to, že dosavadní ruční polévání nevede k dokonalým výsledkům. Vynalezl proto stroj na polévání, ale neuspokojoval ho
fakt, že se skleněné desky dají snadno
rozbít a také zdlouhavá manipulace s nimi.
Podařilo se mu tak vynalézt svitkový film.
Ve spojení sním tak spatřil ´světlo světa´
fotoaparát značky Kodak. Vynálezy Eastmana usnadnily fotografování jako takové a tak se focení dostávalo postupně i do
rukou foto-amatérů. Bylo to z části způsobeno i tím, že v osmdesátých letech předminulého století byly ´kodakovy bedýnky´
oproti dřívějším komorám levnější.
První průřezy fotoaparátů byly kruhové, ty se ale nehodily pro fotky krajin. Proto se
brzy objevily modely, které na negativu vykreslovaly obdélníkové formáty. Do přístrojů
se později začínaly montovat kvalitnější objektivy…
Od let 1890 byly hojné výstavy fotografických snímků. Pokrok v polygrafii umožnil uveřejňování fotek v tisku. V tomto období se už také začínaly snímky různě cíleně
upravovat. Zprvu to byly metody poněkud neohrabané, ale postupně se zdokonalovaly….
Každá doba má svá fotografická kréda, která se časem mění. Zkuste si najít chvilku
a zvěčnit cokoli, co vás láká.
Text a fotografie Blanka Tauerová
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Mé vzpomínky na Jaroslava Vozába

aneb jak město Velvary o slavného rodáka přišlo
Na stará kolena jsem se pustil do sepisování rodokmenu a to včetně širokého příbuzenstva. Jedna část se týká i Neuměřic a Velvar. Pátrání jsem začal na hřbitově ve
Velvarech a pak u paní v oddělení hřbitovní správy. Z rozhovoru vyplynulo, že ta paní
je příznivkyní divadla Járy Cimrmana a že se na ní obrací hodně Pražáků i dalších příznivců DJC a ptají se na Jaroslava Vozába. Když zjistila, že jsem příbuzný a co vše
o něm vím, byl jsem požádán, abych vše sepsal pro případné další zájemce. Tak
začala vznikat tato vzpomínka. Čerpal jsem informace na internetu, ve starých
farních kronikách, živých matrikách, v katastru nemovitostí, vzpomínal, co vše mi
říkala maminka a hlavně lovil ve vlastní paměti a oživoval vlastní zážitky.

Jaroslav Vozáb
narozen: 16.12.1919 v Neuměřicích
národnost: česká
povolání: překladatel a herec
zemřel: 3.4.1988 v Praze
pochován: hřbitov Velvary

Fotografie z www.csfd.cz

Prarodiče Jaroslava Vozába provozovali v Neuměřicích obchod a hostinec. Jejich syn Rudolf se vyučil kovářem a rozjel v Neuměřicích podnikání a přitom se
zde také oženil s Antonií Fejkovou. V té
době v Neuměřicích existovalo ještě další
kovářství a také vlastní kovářství při větších statcích. Bylo tedy „překovářováno“
a to nestačilo k uživení jen kovářskou prací na vesnici. Bylo potřeba v něčem vyniknout. Tak se zrodila výroba nových zemědělských strojů s hlavním zaměřením na
pluhy na orbu. Rozjelo se to tak, že po pár
letech byly prostory v Neuměřicích poně-
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kud těsné.
Navíc se kováři Rudolfovi a jeho manželce Toničce narodil syn a to právě Jaroslav
Vozáb. Bylo tedy těsno i v bydlení. Tak se
domluvili na společném přesunu do vedlejších Velvar.
Na předměstí Velvar si pořídili bývalý špýchar a přestavěli ho patrový dům čp. 242
(dnešní prodejna motocyklů). Dříve narození asi ještě pamatují spojení Fejk - Vozáb.
Vedle domu směrem do města byla postavena malá továrnička a v té se úspěšně pokračovalo v podnikání a ve výrobě
a prodeji hlavně pluhů na orbu, později
i ve stavbě koňských kočárů.
Léta běžela, Jaroslav Vozáb byl na vysoké škole v Praze. Jenže přišla okupace,
protesty vysokoškoláků, zavření vysokých škol a potrestání studentů. Jaroslav
jako neplnoletý (což byla pro něho polehčující okolnost- tehdy platila plnoletost až
v jednadvaceti letech) byl odsouzen k pat-

nácti ránám pažbou pušky (ten počet si
již přesně nepamatuji) a pak propuštěn.
Starší spolužáci dopadli mnohem hůře.
Dál běžela léta, Jaroslav byl již dávno plnoletý, oženil se a za prací se přestěhoval do Prahy, kde působil jako tlumočník
a překladatel Československého rozhlasu.
Mladá rodina měla ale stále svojí místnost
na rekreaci při návštěvě rodičů ve velvarském domě.
Továrničku navštívil velice důležitý úředník a pokusil se ji znárodnit, přestože
měla méně, než stanovený počet zaměstnanců. Kovář Rudolf zrovna nebyl doma.
Přijel chvilku poté. Když se dozvěděl, co
se stalo, sedl na kolo a jal se úředníka stíhat. Došlo ale k dopravní nehodě, kovář
skončil pod traktorem s rozdrcenou rukou
a následovala její amputace.
Mé vlastní zážitky nastupují v době, kdy
jsem se naučil jezdit na kole. Spolu s maminkou jsem na kole jezdil na návštěvu k příbuzným do Velvar. Později jsem
tam jezdil za mladší generací příbuzných
z rodu Fejků, Roškotů a Zrubeckých (pochopitelně již bez maminky). Postupně
jsme se tam sjížděli čtyři bratranci, občas
na víkend Vozábovic a několik známých
přímo z Velvar. Opět bylo v chalupě živo.
Při našem prvním setkání s Jaroslavem
Vozábem v té době, když začal s jeho oblíbenou mluvou, jsem si nejdříve říkal, že je
nějaký divný. On se toho několikrát všiml,
usmál se a říká „tys to ale nepochopila“.
To již mi přestal vadit jeho styl humoru
a naopak jsem se přidával a občas někdo
další a bylo z toho plno legrace. On začal nasazením vážného tónu, proložením
jeho oblíbených hlášek to převedl do humoru a k tomu to prokládal ženským rodem. Jaroslav, ten přímo překypoval humorem. Škoda, že v tu dobu ještě nebylo
DJC (založeno až v roce 1968), nebo něco
podobného, kde by se mohl vyřádit.
Jednou při příjezdu do Velvar jsem tam
zastihl Jaroslava s manželkou a jejich neteří, přesně stejně starou puberťačkou

jako já. Jarní paprsky docela hřály, tak
jsme se přestěhovali (Jaroslav, moje věková vrstevnice a já) na trávník za plot
zahrádky. Jaroslav měl nějak dobrou náladu a začal s vážným tónem, já mu začal odpovídat a byla z toho pěkná mela.
Dopadlo to tak, že jsme ležíce na dekách
plácali rukama do trávníku, už jsme se ani
nemohli smát. Prvně v životě jsem zažil,
jak bolí smích.
Když jsem byl v učení, tak naše učiliště plánovalo uspořádat pro učně zájezd
do Drážďan. Požádal jsem proto Jaroslava o naučení alespoň pár slov z němčiny, abych mohl machrovat před spolužáky. Také jsem jej požádal o nějakou
větu, když bych chtěl balit slečnu. Jaroslav mě naučil větu: Das Fräulein kommt
mit mir ficken. Při mém prvním vyslovení
této věty se Jaroslav chytil za hlavu z té
mé výslovnosti. Po několikátém opakování a opravování to vzdal se slovy: „To
už bude dobré“. Pak ještě řekl: „Musím tě
důrazně varovat, abys nestál moc blízko“.
Já na to nechápavě: „Proč?“ „To aby ti nedala pár facek“.
Pochopitelně, že jsem před kamarády machroval, co umím. Když jsme měli
v Drážďanech odpoledne volný rozchod,
nejdříve jsme se posilnili pivem a pak
hurá do města. Tu větu jsem před kamarády několikrát opakoval a čekal jsem, že
ji některý použije. Sám jsem k tomu neměl odvahu. Pochopitelně Jaroslavovo důrazné varování nepřibližovat se blízko k té
slečně, jsem zamlčel. Těšil jsem se, až některý kamarád tuto větu použije a jak tu
facku schytá. To by byla strašná legrace.
Nakonec nebyla k tomu ani příležitost.
Kráčeje po vedlejší skoro liduprázdné třídě, najednou před námi nějaká asi dvacítka. Protože bylo velké teplo, byla velice spoře oblečená. Kluci začali vyslovovat poznámky na její osobu a její postavu. Pochopitelně nahlas, spoléhaje, že
jsme v německy mluvící krajině. Začalo
trumfování, kdo řekne nejšťavnatější po-
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známku k její osobě. Všiml jsem si, že občas zakroutila hlavou, ale mě ani kamarádům to nedošlo. Najednou se prudce otočila a česky na nás zařvala: „ Fuj, vy jste
ale prasata“. To byla pro nás ledová sprcha. To byl konec veškerých srandiček.
Na toto nebezpečí mě Jaroslav neupozornil. Asi jej nenapadlo, že budeme mít takové pubertální nápady. Když jsem viděl
tu energii, s jakou na nás zařvala, jímala
mě hrůza při představě použití oné věty
některým kamarádem vůči oné dvacítce.
Tu facku, kterou by asi dostal, by možná
ani nepřežil.
Takto tedy mám v paměti zafixovaný humor svého příbuzného Jaroslava Vozába.
Při zájezdu DJC do Vídně jim byl přidělen
jako tlumočník Jaroslav Vozáb. Autorská
dvojice Smoljak - Svěrák nemohla přehlédnout jeho zvláštní styl mluvy a tak byl
přijat do souboru divadla. Ve společnosti divadelních kolegů jsme jej často mohli
vídat i ve filmu v menších, ale nepřehlédnutelných rolích. Natočil jich asi třicet.
Pro svůj specifický projev a nezaměnitelný hlas byl režiséry obsazován do epizodních rolí a díky němu se stávaly nesmrtelné, až kultovní jeho oblíbené hlášky pronesené jeho ústy. Já jsem tyto jeho role
viděl zpožděně, až v programu televize.
Vzpomínám na „Slavnosti sněženek“, jak
v Kerském lese na terase před obchodem
jako důchodce Trnka filosofuje nad květem brambory. V „Postřižinách“ v roli duchovního spolu s p. Podskalským u kašny na návsi obdivuje a hodnotí zkrácený účes paní správcové a její kolínka pod
zkrácenou sukní. A jeho nesmrtelná role
tlumočníka v komedii „Marečku, podejte
mi pero“, kdy pronesl kultovní hlášku. Zde
mistr Kroupa v podání pana Sováka oslovil svého předřečníka slovy: „Hujere, jděte si po svejch!“. Jako správný tlumočník
si to Jaroslav Vozáb přeložil do své řeči
a pronesl „Hujer, metelesku, blesku!“.
Jednou na Velikonoce přišla zpráva, že Ja-
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roslav padl na ulici v Praze a zemřel na infarkt. V den pohřbu se nás ve Velvarech
na hřbitově sešlo opravdu hodně. A to jak
z příbuzenstva, tak i z herecké a divadelní
branže včetně vedení a příznivců DJC včele s p. Smoljakem a p. Svěrákem. Když
vše ztichlo, pan Svěrák pronesl: „Vážení přátelé, Jaroslav Vozáb si nepřál žádný proslov, tak snad poslední potlesk“. Na
to se hřbitovem rozlehl mohutný potlesk.
Pokud to Jaroslav viděl a slyšel z hereckého nebe, asi byl spokojený.
Ten, kdo by se chtěl na hřbitově ve Velvarech osobně poklonit památce Jaroslava
Vozába, nechť vejde hlavní branou jižně
od hřbitovního kostela sv. Jiří. Hlavní cestou rovně asi do třetiny, pak zabočit vlevo,
kolem studny až ke hřbitovní zdi.
V dostupných materiálech a internetových odkazech je uvedeno místo narození Jaroslava Vozába město Velvary i onen
údajně rodný dům čp. 242. I já jsem tomu
věřil. Asi jsem to přehnal s důkladností v pátrání. Zjistil jsem, že onen špýchar
byl zakoupen šest let po narození Jaroslava Vozába. V knize narozených města Velvar Jaroslav není, předpokládal jsem tedy,
že se narodil ještě v Neuměřicích a v knize narozených obce Neuměřice jsem skutečně našel záznam o narození Jaroslava
Vozába v této obci.
Na tomto místě se omlouvám Velvarákům, že jsem svojí horlivostí připravil
město Velvary o slavného rodáka. Doufám jen, že to na slávě Jaroslava Vozába
nic neubere.
K výročí 25-ti let od úmrtí Jaroslava Vozába.
Lain Jiří, Olovnice
PS. Prosím čtenáře, kteří mohou doplnit
tyto vzpomínky nebo vzájemnou naši příbuznost, nechť mě kontaktují prostřednictvím muzea ve Velvarech.
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K řížovka

V roce 1939 bylo založeno sportovní sdružení H.C. Velvary. To pak
po řadu let na velvarském kluzišti suverénně poráželo hokejové
týmy z blízkého i dalekého okolí a podporovalo i rozvoj... viz tajenka

DRUH PAPOUŠKA
DÁVKA JÍDLA
SOUROZENEC
CESTUJÍCÍ
VÝPLŇ ZUBU
VOLEJBAL
ANESTÉZIE
DRŽET SMUTEK
POKLADNA
GUMOVKY
KOUČ
CUKRÁTKO
PŘELUD

VYLUŠTĚNÍ
Z BŘEZNOVÉHO
ČÍSLA

Když 1. února 1591 zjistil po prohýřené noci pan
Jáchym z Bílé a na Svinčicích, že z jeho pokoje ve velvarské
Panské hospodě zmizela kovová truhlice a s ní 996 tolarů, padl
jeho hněv na hlavu hostinského: JIŘÍKA NÁPRAVY
Stránku připravila Z. Ortová

www.velvary.cz 31

ZPRAVODAJ Z VELVARSKA
Vydává měsíčně Město Velvary
Nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
www.velvary.cz
e-mail: el.podatelna@velvary.cz
IČO: 00235105, náklad 600 výtisků
Evidenční číslo: MK ČR E 10577
Příspěvky zasílejte na adresu: knihovna@velvary.cz
Redakce: Z. Ortová, A. Kratochvílová
Foto na titulní straně: Blanka Tauerová
Tisk a grafika: Ferratt International Czech s.r.o.

32 Zpravodaj Velvary

Uzávěrka: 20. den v měsíci

23

