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Informace o dění ve Větrušicích a okolí najdete také na  
FACEBOOKU www.facebook.com/oskvo  
a nově i na www.facebook.com/vetrusice 
Příspěvky sem může vkládat kdokoliv, tak přispějte také…. 

 
 

      
Větrušický zpravodaj najdete i na www.vetrusice.cz 

 

VĚTRUŠÁK 

Foto: Jezdecký kroužek ve Větrušicích vyráží na procházku. 

http://www.obrazky.cz/detail?q=facebook&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter=1&resNum=21&ref=http://www.obrazky.cz/?q=facebook&resID=UKK-NxY3ILIHckYgM0DmbYrlNtCxckpSoATaNT2cmcQ&imgURL=http://jjarvis2000.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/logo_facebook-rgb-7inch-785733.jpg&pageURL=http://jjarvis2000.tripod.com/jarvisjackson/id13.html&imgX=320&imgY=120&imgSize=7&thURL=http://media4.picsearch.com/is?UKK-NxY3ILIHckYgM0DmbYrlNtCxckpSoATaNT2cmcQ&thX=128&thY=48&qNoSite=facebook&siteWWW=&sId=DGYmJi5FwdAtfSgXE-UE
http://www.vetrusice.cz/


OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE 
Adresa:   Obecní úřad, Vltavská 14, Větrušice, 250 67 Klecany 
IČO:     24 09 74 
Bank. účet:    Komerční banka Praha 9, č.ú.: 8929-201/0100 
Telefony:    220 941 265, 220 940 507,  604 273 716 – S.  Zádová 
S Internet:      www.vetrusice.cz 
E-mail:      obec@vetrusice.cz, podatelna@vetrusice.cz  
STAROSTA; MÍSTOSTAROSTOVÉ:  Soňa Zádová;     Jana Dyčková, Miroslav Jaroš 
Členové OZ:                                         Michael Buchar, Petra Šefčíková, Martin Řimnáč, Jan Krušinský 
KONKAKT PRO VAŠE PŘIPOMÍNKY A PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE: 
Adresa:  OÚ Větrušice, Vltavská 14, Praha – východ, 25067 
Tel.:   220 941 265 (OÚ), 604 273 716 (OÚ - S. Zádová), 220 940 984, 602 645 552 (E. Jarošová) 
E-mail:   OÚ - obec@vetrusice.cz, Eva Jarošová - jarosova74@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 1. 9. 2014 
                                                  Pořadové číslo       8/14 
Přítomno: 7 členů zastupitelstva         
Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navržené- 
ho zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (J. Dyčkovou a J. Kolína) a program zastupitelstva. 
Program: 

1.   1. Stavební 
2.  Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc 
3.  Závěr  

1.     1) Stavební:  
a) OZ schválilo předložený projekt rodinného domu  na p. č. 51/60 investora M. Buchara v ulici 
Východní.                                        Pro: 7      proti: 0      zdrž.: 0 
b) OZ schválilo rekonstrukci vodovodní přípojky k obecní budově č. p. 96. 
                                         Pro: 7     proti: 0       zdrž: 0 

2. Zpráva o činnosti ….   OZ schválilo termín sběrového víkendu na 17. – 19. 10. 2014.  
                                         Pro: 7    proti: 0       zdrž.:0                                                                                                                                                                 
2) Zpráva o činnosti: Oprava komunikací, pošta, kancelář, stavební úřad, katastrální úřad                                             
3)  Závěr:  pí Zádová přítomným poděkovala za účast a další zastupitelstvo svolala na 29. 9. 2014 
do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin. 
Zapsala:        S. Zádová  
Ověřili:       J. Dyčková, J. Kolín   
 

OHLAŠOVNY POŽÁRU: 
Požární jednotka  JSDH Husinec – Řež 
P. Škaryd – 724 093 521 
Obecní úřad Husinec 220 940 309 
Vrátnice Zemědělského družstva: 220 940 495                 
Když ucítíte PLYN, volejte 1239 
 

 

RYCHLÁ LÉKAŘSKÁ POMOC: 
Pohotovost Říčany, RLP    - 323 602611-2 
Sanita, převozy    - 326 902 591 
Záchr. služba, Líbeznice    - 283 981 439 
Pragomedika Plus a.s.    - 1211 
BULOVKA,  pohotovost   - 266 081 111
  

NA PŘÍPRAVĚ TOHOTO ČÍSLA SE PODÍLELI:  
Eva Jarošová (EJ), Soňa Zádová, Jitka Čáhová, Jana 
Dyčková, Miroslav Jaroš 

Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E 13475 
Vydává Obecní úřad Větrušice (IČO – 24 09 74) 
Periodicita: občasník 

 



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29. 9. 2014 
                                                  Pořadové číslo       9/14 
Přítomno: 7 členů zastupitelstva         
Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili 
navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (J. Kolína a M. Jaroše) a program zastupitelstva. 
Program: 

2.   1. Stavební 
2.  Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc 
3.  Závěr  
1) Stavební:  
a) OZ schválilo předložený projekt rodinného domu  na p. č. 51/38 v ulici Východní. Investor 
Morzanych Petro a Benca Maryna.   Pro: 7      proti: 0      zdrž.: 0 
b) OZ vzalo na vědomí oznámení L. Vávry o vybudování plotu mezi pozemky p. č. 149/50 a  
p. č. 145/12, 145/10 v ulici Chaloupky.  
c) OZ vzalo na vědomí oznámení o stavbě zahradního domku u p. č. 143 v ulici Východní.  
d) OZ vzalo na vědomí oznámení o pokácení 6 stromů na vlastním pozemku u nemovitosti  
č. p. 133 pro jejich špatný zdravotní stav.                                       
2) Zpráva o činnosti ….                                                                                                                                                                                                        
Pošta, kancelář, Základní škola Klecany, Finanční úřad, stavební úřad, katastrální úřad.                                            
3)  Závěr:  Termín zastupitelstva bude oznámen po volbách. 
Zapsala:        S. Zádová  
Ověřili:         J. Kolín, M. Jaroš  
 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA  
obce Větrušice ve dnech 10. a 11. 10. 2014 

 
            
      Počet voličů  246 
 

      Počet platných hlasů 232 
 

      Volební účast  54.7 % 
 

      Obyvatel celkem   553  
 

      Obecní zastupitelstvo  
      obce Větrušice má 7 členů. 

 
 

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE VĚTRUŠICE  

konaného dne 4. 11. 2014 od 18 h. 
Celý text zápisu z ustanovujícího zasedání zastupitelstva je na  
   www.vetrusice.cz v rubrice „obecní úřad - zápisy zastupitelstva“.  
Usnesení ze zasedání stručně na další straně…. 
 
  

1. Soňa Zádová  184 hlasů 
2. Miroslav Jaroš 173 hlasů 
3. Ing. Michael Buchar 164 hlasů 
4. Petra Šefčíková 155 hlasů 
5. Mgr. Jana Dyčková 150 hlasů 
6. Ing. Martin Řimnáč 135 hlasů 
7. Jan Krušinský 109 hlasů 
8. Eva Máchová               89   hlasů 
9. Lucie Mayerová 81   hlasů 

 



Pokračování z předešlé strany….. 
Na ustanovujícím zasedání nového zastupitelstva obce byla přijata mj. tato usnesení: 

Zastupitelstvo obce Větrušice volí starostou obce Větrušice, Soňu Zádovou. 
Výsledek hlasování:  Pro: 7     proti: 0    zdrž.: 0;             Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

Zastupitelstvo obce Větrušice volí I. místostarostou obce, Janu Dyčkovou. 
Výsledek hlasování:   Pro:  7    proti: 0      zdrž.: 0;          Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

Zastupitelstvo obce Větrušice volí II. místostarostou obce, Miroslava Jaroše 
a funkce bude vykonávána bez finančního ohodnocení. 
Výsledek hlasování:    Pro: 7     proti: 0    zdrž.: 0;  Usnesení č. 7 bylo schváleno.  

Zastupitelstvo obce Větrušice volí předsedou finančního výboru, Michaela Buchara.    
Výsledek hlasování:  Pro: 7  proti: 0  zdrž.: 0    Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

Zastupitelstvo obce Větrušice volí předsedou kontrolního výboru, Petru Šefčíkovou.   
Výsledek hlasování:   Pro: 7   proti:  0     zdrž: 0;  Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
Předsedající navrhl, aby byly zřízeny  „Komise“ pro jednotlivé oblasti působnosti obce Větrušice a také 
současně navrhl předsedy jednotlivých komisí. 

Komise Sociální – předseda Soňa Zádová 
Komise životního prostředí – předseda Martin Řimnáč 
Komise sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže – předseda Miroslav Jaroš 
Komise pro řízení a organizaci obecního úřadu – předseda Jana Dyčková 
Komise územního rozvoje a staveb – předseda Jan Krušinský 
Soňa Zádová, starosta Obce Větrušice 
Zapisovatel:   Jitka Čáhová                                   
Ověřovatelé:  Stanislava Valentová, Yveta Braunová 
 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 22. 12. 2014 
Pořadové číslo         11/14 

Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občané 
Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili 
navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (J. Dyčkovou a M. Jaroše) a program 
zastupitelstva. 
Program: 
1. Stavební 
2. Schválení rozpočtu na rok 2015 
3. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc 
4. Závěr  
1) Stavební:  
a) OZ vzalo na vědomí oznámení manželů Roubalů o udržovacích pracích u nemovitosti č. p. 102 
v ulici Chaloupky. 
b) OZ schválilo záměr společnosti Vodafone a bude jednat o věcném břemenu k uložení přívodního 
elektrokabelu do obecní komunikace.      Pro: 7     proti: 0     zdrž.: 0 
c) OZ vzalo na vědomí dokončení oplocení dětského hřiště. 
d) OZ vzalo na vědomí oznámení města Brandýs nad Labem o zpracovávání územně analytických 
podkladů, ke kterým obec zašle připomínky.  
e) OZ vzalo na vědomí rekonstrukci vnitřních prostor obecního úřadu. 

       2. Schválení rozpočtu: 
a) OZ schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok 2015.   Pro: 7   proti: 0     zdrž.:0    
b) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1 spočívající v přesunu finančních prostředků z rozpočtové 
rezervy pod patřičné paragrafy.           Pro: 7    proti: 0  zdrž.: 0 
    c) OZ schválilo inventuru obecního majetku.                   Pro: 7    proti: 0   zdrž.: 0                                                                                                                                                         



3. Zpráva o činnosti: 
a) jednání s pozemkovým úřadem, stavebním úřadem a místním ZD o církevních pozemcích,  
b) Komerční banka, Česká národní banka, vodoprávní úřad, jednání s místním ZD o úpravách 
vzhledu v okolí jejich majetku, kancelář…           
 4. Závěr: S. Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala, na 26. 1. 2015 
do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin. 
Zapsala:        S. Zádová  
Ověřili:      J. Dyčková, J. Jaroš               

 

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO OBCE VĚTRUŠICE PRO ROKY 2014 - 2018 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili voleb, za projevenou důvěru 

a podporu v práci zastupitelstva do nadcházejících 4 let. 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
Soňa Zádová 
Starosta 
Sociální komise 

 
krejčová OSVČ  

 

 
 

Mgr. Jana Dyčková 
I. místostarosta 
Komise pro řízení a 
organizaci obecního 
úřadu 

VŠ pedagog 

 

  
 

Miroslav Jaroš 
II. místostarosta 
Komise sportu  
a volnočasových  
aktivit dětí a mládeže 
 

  doprava-logistika 

 
Jan Krušinský 
Komise územního 
rozvoje a staveb 

 
 

školící pracovník 

 
Ing. Michael 
Buchar 
Finanční výbor 
 

    controller 

 

Ing. Martin 
Řimnáč, Ph.D. 
Komise životního 
prostředí 
 

VŠ pedagog 

 

 
Petra Šefčíková 
Kontrolní výbor 
 
finanční poradkyně 

OSVČ 

 

 Obecní zastupitelstvo přeje občanům 

 vše nejlepší a hodně zdraví 

 v nadcházejícím roce 2015. 



 
 

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ AUTOBUSŮ PID od 14. 12. 2014 
Od 14. 12. 2014 došlo ke změnám v jízdních řádech linek PID. Víkendový provoz zůstává beze 
změn.  
Stručný popis úprav v pracovní dny: 
BUS 371 – zaveden nový dopolední spoj pro obsluhu léčebny v Klecanech (dopoledne bude nově 
pravidelný interval 60 minut v prokladu s linkou 374) a posuny v ranní špičce pro zajištění dopravy 
dětí do škol v Praze 

BUS 374 – drobné posuny spojů z důvodu zachování návazností a prokladů s linkou 371, večerní 
spoj ukončený dosud ve Větrušicích, je prodloužen do Máslovic a ráno je zaveden nový spoj 
z Prahy pro zlepšení dostupnosti léčebny v Klecanech 
Jízdní řády na www.vetrusice.cz, www.ropid.cz nebo na OÚ. 
 

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE JACH-TA   
Od 1. 1. 2015 bude změna ordinačních hodin v ordinaci v Řeži a v Klecanech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přejeme Vám klidné svátky vánoční a hodně zdraví do roku 2015!  
S pozdravem zaměstnanci ordinace  JACH-TA, s.r.o. 

 

 

SMS S INFORMACEMI PRO OBYVATELE VĚTRUŠIC 
Obecní úřad rozesílá info SMS obyvatelům Větrušic s různými informacemi (odstávky vody, 
elektřiny, akce,...). Zájemci o zasílání info prostřednictvím SMS mohou kontaktovat starostku Soňu 
Zádovou. tel.: 220 941 265, 220 940 507, 604 273 716, obec@vetrusice.cz 
 

Ordinační hodiny Ordinace JACH-TA - ŘEŽ 
 

Pondělí 7.00  -  12.30 

Úterý 7.00  -  12.00 (pauza 12.00 - 13.00) 
13.00 -  18.00  JEN OBJEDNANÍ 

Středa 6.45  -  11.30  JEN OBJEDNANÍ 
(od 6:45 do 7:00 akut.případy) 
(pauza 11.30 - 12.00) 
12.00 -  14.30 

Čtvrtek 7.00  -  12.00 (pauza 12.00 - 13.00) 

Pátek 6.45  -  11.30   JEN OBJEDNANÍ 
(od 6:45 do 7:00 akut. případy) 
(pauza 11.30 - 12.00) 
12.00 -  14.00 

 
ODBĚRY KRVE: 7.00-9.30  
Telefony : 266173351 sestra- objednávání, apod. 
266173322 lékař -  pouze v nutných případech 
fyzioterapeut: 266172639, 730515347 
e-mail: ordinace@jach-ta.cz 
web: www.jach-ta.cz 
PO, ST, ČT -   ordinuje MUDr. Bednář 
ÚT, PÁ - ordinuje MUDr. Mahdíková 

 

Ordin. hodiny Ordinace JACH-TA KLECANY 
 

Pondělí 7.00-12.30  

Úterý 13.00-16.00  
16.00-18.00  JEN OBJEDNANÍ 

Středa 7.00-12.00 (11.30-12.00 pauza)  
12.00-14.00  JEN OBJEDNANÍ 

Čtvrtek 13.00-16.00 
16.00-18.00  JEN OBJEDNANÍ 

Pátek 7.00-12.00(11.30-12.00 pauza) 
12.00-13.30  JEN OBJEDNANÍ 

 
ODBĚRY KRVE: 7.00-9.00 
 
telefon: 284890436  
fyzioterapeut: 266172639, 730515347 
 
web: www.jach-ta.cz 
e-mail: ordinace@jach-ta.cz 
 
MUDr. Mahdíková ordinuje PO, ÚT, ST 
MUDr. Bednář ordinuje ČT, PÁ 

 

mailto:ordinace@jach-ta.cz


 
 
Srdečně mezi námi vítáme tři princezny: 
Terezku Kubáskovou, která se narodila 2. 10. 2014 Pavle a Tomášovi Kubáskovým,  
Sofii Břešťálovou, která se narodila 13. 10. 2014 Kateřině a Jiřímu Břešťálovým,  
a Lindu  Krchovovou, která se narodila 21. 10. 2014 Daně a Janovi Krchovovým. 

    Přejeme jim v životě hodně sluníčka. 

 
Dodatečně blahopřejeme panu Františku Ledlovi,  
který v říjnu oslavil své životní jubileum. 
 

 

 

Začátek nové sezony nám vyšel na výbornou. Po prvních pěti zápasech se od nás ale odvrátilo 
fotbalové štěstí. Hra nebyla špatná, ale dát branku byl pro nás problém, útok se nedařil. Zkoušeli 
jsme různé hráče v útoku, ale smůla nás provázela do konce podzimní části. V zimní přípravě se 
zaměřujeme na tento problém a doufám, že to v roce 2015 začne zase padat . 
Fotbalovým fanouškům a občanům Větrušic přejeme splnění všech přání v novém roce 2015.  

Mirek Jaro, předseda TJ Sokol Větrušice 
 

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2014-2015 - PODZIMNÍ SOUTĚŽ - III. A TŘÍDA 
 

kolo datum mužstvo mužstvo výsledky 

1. 23.8.2014 Líbeznice A Větrušice 2 : 1 

2. 31.8.2014 Větrušice Nehvizdy A 2 : 1 

3. 6.9.2014 Kojetice Větrušice 0 : 1 

4. 14.9.2014 Větrušice Veleň 6 : 1 

5. 20.9.2014 Odolena Voda Větrušice 0 : 1 

6. 28.9.2014 Větrušice Vyšehořovice 1 : 7 

7. 5.10.2014 Klecany B Větrušice 1 : 2 

8. 12.10.2014 Větrušice Měšice A 0 : 3 

9. 18.10.2014 Škvorec Větrušice 3 : 1 

10. 26.10.2014 Větrušice Hovorčovice 2 : 2 

11. 1.11.2014 Předboj Větrušice 3 : 2 

12. 9.11.2014 Větrušice Toušeň 2 : 4 

13. 16.11.2014 Radonice B Větrušice 2 : 0 

 

 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://i566.photobucket.com/albums/ss106/taytaymybaybay04/sunshine.jpg&imgrefurl=http://www.myspace.com/jackcanfield/comments&usg=__c1HaTdoXrnX4y6TWyz3pq_l5zGA=&h=445&w=500&sz=26&hl=cs&start=52&sig2=wiNu3esgFH7TNODv6Ijn_A&zoom=1&itbs=1&tbnid=lwCmVqM3h0oUKM:&tbnh=116&tbnw=130&prev=/images?q=slun%C3%AD%C4%8Dko&start=40&hl=cs&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=98SXTID6HNCB4QaexaD_Aw


 

FOTBALOVÁ KRONIKA 
Schůze výboru konaná dne 10. 5. 1990 

Přítomni:  

Maleček, Šubrt, Srba, Venta, Vilím, Novák, Pavlík, Veselý, Beneš, Frk, Štráchal 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze 

2) Volby 

3) Kandidáti na OV ČSTV - Šubrt, Dyntera 

4) Hřiště - oplocení + pletivo za brány 

5) Aktiv Klíčany 

6) Pavlík - udělat dětské hřiště. Výbor souhlasí zakoupit skluzavku pro děti. 

7) Výbor souhlasí pořádat MDD. 

8) Motor na sekačku zakoupí Beneš 

 

 
 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konaného dne 16. 2. 1921 o 6 hod. večerní, 

za přítomnosti členů a sice:  

V. Vlasák, J. Zapotil, Em. Maternová, T. Vilím, J. Šubrt, J. Šarboch, Ant. Šefl, M. Nováková 

 

Pořad: 

1) Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze 

2) Projednání žádosti za přijetí do svazku obce paní Voršilu Hlasovou, p. Josefa Vojtíška, p. Josefa 

France, p. Václava Valtra 

3) Zvolit knihovní radu 

4) Zvolit komisi pro správu obecních cest 

5) Podání žádosti za místo pro stavbu školy 

6) Žádost obce Klecanské o zaplacení K. 121,03 za dosavadní zdejší příslušnici Annu Novákovou. 

7) Volné návrhy 

 

Usneseno: 

1. Čteno a schválení protokolu z předešlé schůze. 

2. Žádosti za přijmutí do svazku obce paní Voršily Hlasové, p. Josefa Vojtíška, p. Josefa France,  

p. Václava Valtera. K návrhu p. J. Zapotila všichni jmenovaní domovským právem do obce přijati. 

3. Do knihovní rady zvoleni p. Jos. Šubrt, p. Václav Vlasák ml. a sl. Božena Machačková. Knížky 

zapůjčovati zdarma. 

4. Do komise na správu obecních cest zvolení p. Adolf Neumann, p. Alois Novák a p. Josef 

Šarboch. 

5. Pan Jos. Šarboch činí návrh, aby na postavení nové školy v obci zajištěn byl pozemek nejméně  

o výměře 400 m2. Jako zástupce obce při komisích konaných zvolen starosta Ludvík Machačka. 

6. Žádost obce Klecanské za zaplacení K.121,03 za brambory, které dány byly nemajetné naši 

příslušnici Anně Novákové bytem v Klecánkách, se na ten čas nevyřídí, až Anna Nováková, která 

v Klecanech přes 13 let bydlí, za příslušnici Klecanskou na žádost zdejší obcí přijata bude. 

7. Jelikož volných návrhů nebylo, schůze skončena. 

 

Václav Vlasák, Josef Šubrt, Tomáš Vilím, Antonín Šefl, Emilie Maternová, Marie Nováková, Josef 

Šubrt, Ludvík Machačka, starosta 



 
 

V knihovně je k dispozici 

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ MÍSTO INTERNETU ZDARMA.  
(Internet - info - pí Zádová - tel. 604 273 716) 

Knihovna - každé pondělí od 16,00 do 17,00 h. (nebo u S. Zádové v PO a ST na  OÚ). 

Na našich webových stránkách (www.vetrusice.cz) je seznam všech titulů 
z nového souboru naší knihovny pro rok 2015. Zde je jeden tip: 

 

SKŘÍTKOVÉ POD STŘÍBRNÝM MĚSTEM (Petříčková R., Vaněček M.) 
Volné pokračování Pohádek ze stříbrného města zkušené autorské dvojice 
Petříčková-Vaněček vychází opět dílem ze starých kutnohorských pověstí  
a dílem se zakládá na fantazii autorů. 
Pohádky o skřítcích, čertech, vodnících a dalších tajemných bytostech navazují 
na tradice starých českých pohádek. Tento návrat ke kořenům staré české 
pohádkové klasiky je zabalen do kouzelných ilustrací Ondřeje Zahradníčka, ze 
kterých na vás dýchne kouzlo starých dobrých pohádek. Pohádky o skřítcích 
pod stříbrným městem přináší do záplavy moderních pohádek kouzlo pohádek 
jaké mají být. Tedy plné permoníků, čertů, dobrých i zlých lidí, vodníků, 

dokonce tu je i mlsná koza, prostě pohled do světa, který - co my víme - možná někde pod zemí  
a po nocích ještě v Kutné Hoře žije svým tajemným životem. 
 

PÁN PRSTENŮ A FILOZOFIE (ed. Bassham G., Bronson E.) 
Pán prstenů je epická fantastická trilogie Johna Ronalda Reuela Tolkiena volně 
navazující na jeho knihu Hobit. Pán prstenů patří mezi nejznámější příběhy 
literatury typu fantasy, někdy bývá označován přímo za zakladatelské dílo 
tohoto žánru. Příběh popisuje klasický konflikt dobra se zlem, zasvěcenější 
čtenář v něm odhalí jednoznačnou inspiraci severskými a starogermánskými 
ságami a mýty. Jednotlivé díly této trilogie nesou názvy: Společenstvo 
Prstenu, Dvě věže a Návrat krále. Dílo bylo několikrát zfilmováno, na motivy 
knihy také vzniklo velké množství stolních i počítačových her… Vlastně většina 
hrdinských příběhů dnes hledá inspiraci v Tolkienově díle… A jak vypadá Pán 

prstenů z pohledu současné filosofie? O tom se dovíte vše ve výjimečně chytré a vtipné knize  
G. Basshama a E. Bronsona. 
 

                                                
 

JAK JSME SI UŽILI ŽIVÉ DRAVCE (27. 9.)? 
Paní Věra Galová je sokolnice a vedoucí stanice pomoci Ptačí dům v 
Dubé u České Lípy. Se svými opeřenými svěřenci předvedla úžasné 
kousky, které s nadšením sledovalo asi 60 diváků. Dravci předvedli 
nízké nálety nad dětmi. Neuvěřitelné byly průlety ptačího akrobata 
mezi dvěma osobami, kteří mezi sebou měli 10 cm. Tělo ptáka se 
protáhlo úzkou mezerou mezi osobami, aniž by se dotklo překážek. 
Neskutečné bylo, jak paní Galová vypustila na volno tři  letce najednou a ti přelétávali mezi stromy, 
autem, budovou, prolézačkami dětského hřiště  dle instrukcí své trenérky. Každý, kdo chtěl, si 



mohl vyzkoušet, jaké to je, když Vám na ruce sedí dravec a mohli jsme si je pohladit. Po skončení 
akce paní Galová odpovídala na všetečné otázky dětí i dospělých. Myslím, že to byl skvělý zážitek 
pro všechny přítomné. Další fotografie z akce najdete na www.vetrusice.cz a na facebooku.               
EJ                 
 

JAK DOPADLA DRAKIÁDA (19. 10.)? 
O loňské drakiádě jsem psala „Neuvěřitelně nám přálo počasí, stejně jako loni.“ A opravdu jsem 
nevěřila, že do třetice všeho dobrého…..Ale povedlo se. Z ranní mlhy, která se držela Větrušic jako 
klíště, a z chladného dopoledne se vylouplo luxusní  slunečné odpoledne s modrou oblohou. 
Letos dorazilo zase více dětí, registrovalo se jich 78. S draky na hřišti řádily nejen děti, ale i jejich 
početný dospělácký doprovod. Drakiádu jsme zahájili tradičním „bonbónovým deštěm“. Toto 
unikátní kouzlo umí vytvořit jedině pan Raveane, letecký modelář a bývalý pilot ze Sedlece. Vyrobil 
speciální letadlo, které se naplní bonbóny a ze vzduchu na děti shazuje bonbónový déšť.  Za to mu 
moc děkujeme. Následovalo hromadné vypuštění  balónků napuštěných heliem. Nechyběl vzkaz  
a podpis „odesílatele“. Jsem zvědavá, jestli balónky někdo najde a dá nám vědět. (Při vypouštění 
balónků v roce 2006 se nám ozvali 4 nálezci). O tom, že se nám vypouštění balónků líbilo, 
svědčilo sborové „jéééé“, které doprovázelo balónky na cestě do neznáma.  
A pak už se rozpoutal dračí pětiboj. Děti měly za úkol zdolat pět dračích úkolů. Ten hlavní z nich 
byla letecká akrobacie. Porotce „Pišta“ hodnotil, jak létají naši draci. Letos nám v letecké akrobacii 
pomohl zlepšováček v podobě heliového balónku. Ale i bez přídavného heliového motoru jsme 

létali skvěle. Na obloze se vznášela neuvěřitelná 
pestrá směska draků - od berušek, orlů, delfínů, 
žraloků, motýlů, až po medvěda, netopýra, tygra, 
atd. Letos opět nezklamaly rodiny Malcovi, 
Mayerovi a Bucharovi s vlastnoručně vyrobenými 
draky, za což si oprávněně zaslouží oprávněně 
obdiv. Když děti vybojovaly všechna razítka, došly 
si pro zaslouženou odměnu. Na závěr se konal 
pokus o překonání rekordu z roku 2008 v hodu 
papírovou vlaštovkou. Novými rekordmany 
v hodu vlaštovkou se stali: Verunka Šonková, 
Lenka Kotrbáčková a Pavel Vilím. Čekala na ně 

maxičokoláda a na dospělého rekordmana „lovečák“. Ale cena útěchy byla připravena pro každého 
ze 60 účastníků pokusu o získání rekordu.  
Za pomoc s přípravou akce děkuji Adéle Vohradníkové, Soně Zádové a Jitce Čáhové, rodince 
Mayerových a Evě Máchové. Rodině Pavlíkových díky za zajištění občerstvení a přípravu hřiště, 
Tereze Jarošové za fotografie. Děkujeme Veronice Jarošové, Míše Jakschové, Nikole Ponocné, 
Pávlíně a Heleně Petrovkovým, Jirkovi Čáhovi jr. - za pomoc na stanovišti. Obecnímu úřadu 
vděčíme za financování celé akce. Fotografie z akce jsou na www.vetrusice.cz a na facebooku.  

                                                                             EJ 

 

PÁR FOTOGRAFIÍ Z NÁVŠTĚVY  
MIKULÁŠE, ČERTŮ  
A ANDĚLA VE VĚTRUŠICÍCH (5. 12.) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

MIKULÁŠSKÁ VE VĚTRUŠICÍCH… (14. 12.) 
Na letošní Mikulášskou sice dorazilo jen asi 20 dětí. O to více prostoru však měly děti na čertoviny 

s čertíkem a lotroviny s medvídkem. 
Důstojně proběhlo setkání s panem 
Mikulášem. Děti tančily, zpívaly, 
soutěžily a řádily jako čertíci. Výhodou 
malého počtu dětí bylo, že dostaly 
dvojnásobnou nadílku. Děkujeme  
p. Pavlíkovi a jeho rodině za přípravu 
prostoru a občerstvení, obecnímu 
úřadu za financování, paní Zádové za 
mikulášské balíčky pro děti a Klubíčku, 
hlavně Adéle Vohradníkové, za pomoc 
při akci. 

                   Eva a Mirek Jarošovi 
 

NAŠEL SE JEDEN BALÓNEK - DOLETĚL DO ORLICKÝCH HOR 
Na větrušické drakiádě 19. 10. 2014 jsme společně vypustili 100 balónků. Jeden balónek se našel!  
Zde je mailový pozdrav ze 14. 11. 2014 od paní Tomášové ze Lhoty u Dobrušky, kterou tímto 
srdečně zdravíme z Větrušic a děkujeme za zaslání zprávy! 
 

"Dobrý večer! 
Dnes jsem na sadě našla balonek, spíš zbytek balonku a tam bylo psaní. Tak Vám zasílám odpověď. 
Bydlíme až ve Lhotě u Dobrušky, tak pokud to je opravdu pravdivé, tak z Prahy urazil  velký kus 
cesty a je to velmi zajímavé shledání. Bohužel jsem nerozluštila vzkaz. Tak moc zdravím z Orlických 
hor. Tomášová" 

 
 



NOVĚ  OTEVŘENO  OBČERSTVENÍ -  RODINNÁ BAŠTA  
Snídaně , obědy…   Vaříme každý pracovní den od 8.oo – 16.oo h. 

          Jídlo dáváme i sebou.  4 a více jídel je potřeba objednat den předem na tel. č. 774 376  386 . 
Najdete nás na nároží ul. Mělnická a  Bedřicha Smetany – Líbeznice (vedle čínské restaurace). 
Vaříme hezky – česky …  těšíme se na Vaši návštěvu! 

 
Prodáváte něco nebo nabízíte zdarma něco, co máte doma a už to nepotřebujete? Nebo naopak 

něco sháníte? Dejte si inzerát na www.vetrusice.cz do naší nové rubriky  

VĚTRUŠICKÝ BAZAR. Služba je pro občany Větrušic a okolí zdarma. 

Text inzerátu zašlete na:  
mail - jarosova74@seznam.cz nebo   SMS - 602 645 552 (začněte prosím textem „BAZAR“). Inzerát 

můžete také vhodit do schránky obecního úřadu nebo Evě Jarošové (Jižní 122) 
Uveďte popis, příp. pošlete foto. Přidejte kontakt, který bude zveřejněn - minimálně mail. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

BRTNICKÉ LEDOPÁDY, 
barevný zázrak Českého Švýcarska 

(od Větrušice cca 130 km) 
 

Pokud vás láká dobrodružství v zimní krajině a 
neodradí vás prodírání se sněhovými závějemi, 
vyrazte k unikátním ledopádům nedaleko obce 
Brtnice. Čeká vás tu opravdový zážitek v podobě 
barevných kaskád z ledu, které v jiném ročním 
období neuvidíte. 
Mezi Mikulášovicemi a Vlčí horou nedaleko obce 
Brtníky leží brtnické ledopády – útvary které už za 
první republiky jezdili obdivovat na saních bohatí 
Němci. Ledopády nevznikají tradičně, jako zmrzlé 
vodopády, ale tvoří je voda z tajícího sněhu. 
Obyčejně se voda v pískovcových skalách vsákne, 
jako třeba ve skalních městech Českého ráje, 
nebo v Adršpašsko-teplických skalách, zde ale stéká po hraně skal, kde tvoří obrovské rampouchy. 
Ledopády nemusí narůst každý rok, důležitá je totiž souhra mrazu a tání sněhu – mráz nesmí přijít 
najednou, ale postupně, aby vždy část sněhu stihla odtát a zásobit ledopád vodou. Když voda stéká 

ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE 
Veškeré zednické, obkladačské a malířské práce. M. Valenta, Větrušice, Křižná 64, 602 882 951 

 

DĚTSKÝ OBCHOD VIOLETKA - Zuzana Šafránková 

prodejna v Praze na Bulovce - bezbariérový vstup - hrací koutek - internetový prodej s mož-
ností převzetí Větrušice - second hand - dovoz Anglie, pro děti 0-16 let - nové zboží - ponožky, 
punčocháče, legíny.  Telefon: +420 774 644 488 web: www.violetka.cz,  koralka@gmail.com 

 

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Brtnicke-ledopady-%E2%80%93-barevny-zazrak-Ceskeho-Svycars.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Rozhledna-Vlci-hora.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Kam-pojedete/Cesky-raj.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Skalni-mesto-u-Adrspachu.aspx


ze skal, splavuje zeminu, železité a křemičité písky a tím ledopády nádherně zbarvuje od žlutých tónů 
přes zelenou do hnědé a dokonce i černé barvy.   
Brtnické ledopády nejsou však pouze jedním útvarem – v okolí Brtníků a údolí Vlčího potoka můžete 
obdivovat více než deset  ledových kaskád nejrůznějších jmen. Trasa, kterou se můžete vydat, začíná 
u vlakové stanice Brtníky. Po červené turistické značce sejdete do Brtníků a pak dále po zelené Horní 
cestou. Ze zelené značky uhýbají krátké odbočky s cedulkami s názvy jednotlivých ledopádů, které 
značí Správa chráněné krajinné oblasti Českosaské Švýcarsko. Po cca 2 km cesty lesem uvidíte 

první ledopády Velkou a Malou kaskádu, dále po cestě dojdete 
k Oponě, ledovému skvostu s naoranžovělou barvou a výškou 8 
m. Další odbočka zelené turistické značky vás zavede k 
Velkému pruskému táboru nebo zřícenině Brtnického hrádku. U 
něj se také nacházejí další ledopády s názvem Konírna, kde se 
nachází ty nejhnědší a nejoranžovější rampouchy v této oblasti. 
Pod Brtnickým hrádkem odbočte do Údolí Vlčího potoka, kde se 
pokocháte dalšími nádhernými ledopády jako je Betlém, 
Varhany, nebo Vlčí stěnka vysoká 2 m a 30 m široká, která 

zledovatí v celé délce i výšce. Opravdovým klenotem brtnických ledopádů je však Velký ledový sloup, 
v jehož blízkosti lidé vypadají  jako trpaslíci. Led se zde barví do různých tónů od bílé, přes žlutou až 
po hnědou. Podle toho jak rychle ledopád narůstá, jsou barvy sytější (pomalý nárůst) nebo světlejší 
(větší průtok vody). Nedaleko objevíte skalní amfiteátr s ledopádem Zámecký poklad. Do něj je ale 
obvykle z důvodu hnízdění chráněných ptáků vstup od druhé poloviny února zakázán. Posledním 
menším ledopádem na trase je Křepelčí stěnka. 
Cesta údolím vás opět dovede do Brtníků. Jestliže k vodopádům vyrazíte zrovna při oblevě, mějte se 
na pozoru – při vyšších teplotách hrozí odpadávání obřích rampouchů a zřícení velkých kusů ledu.  
Celý okruh měří asi 12 km. K ledopádům se každoročně, na přelomu ledna a února pořádá 
organizovaný pochod. 

 

"DESATERO" PODLE PÁTERA FERDY 
"Tato civilizace dělá všechno obráceně," říkával už před třiceti lety jasnovidný bylinkář páter 
František Ferda (1915-1991). Stejně tak směle tvrdil, že lidstvo neudolá rakovina, ale plísně, a že 
naše domácí knedlo-zelo-vepřo, by si zasloužilo Nobelovu cenu. Přinášíme vám několik Ferdových 
doporučení, jak si udržet pevné zdraví.  Mnozí lékaři a výživoví poradci by s páterem zřejmě ani 
dnes nenašli společnou řeč. Ale přesto jeho myšlenky stojí za přečtení a zamyšlení.  
1 - Kuchyně je naší lékárnou: "Kvalita naší krve je přímo úměrná s tím, co jíme," zdůrazňoval F. 
Ferda. Proto bychom se měli podle jeho slov snažit, aby naše kuchyně byla lékárnou a lékárna naší 
kuchyní. Jíst bychom měli všechno, ale v malé míře. I to nezdravé, zač páter Ferda považoval např. 
uzeniny, sýry, se jíst může, ale pouze jednou za čas. Tělo má čas vyčistit se. Důležité je, nedělat si z 
toho oblíbené jídlo."To, co ti chutná nejvíce, jez nejméně." 
2 - Tělo se čistí i sílí: Naše tělo se dvanáct hodin čistí a v další půli zase sílí. Podle pátera trvá očista 
od dvou hodin v noci do dvou odpoledne. Během této doby by se tělo nemělo příliš zatěžovat 
jídlem. S posunem souvisí i pozdější čas na snídani, oběd i večeři. 
3 - Osvěžující spánek: "Co se naspí do dvou hodin, to se naspí." zdůrazňoval. Pak už tělo nemá ze 
spánku užitek.  
4 - Zdravá snídaně-oběd-večeře: Říká se, že snídani si má člověk nechat pro sebe, o oběd by se měl 
podělit s přítelem a večeři přenechat nepříteli. Páter Ferda to s úsměvem komentoval, že tato 
civilizace dělá všechno obráceně. Doporučoval snídat málo a později, oběd by měl být vydatný 
kolem druhé hodiny odpoledne a večer by se měl člověk najíst dvakrát! Když mu ženy oponovaly, 

http://www.kudyznudy.cz/Kam-pojedete/Severozapadni-Cechy/Ceske-Svycarsko.aspx


že neprojdou dveřmi, odpovídal jen: "Lepší když budeš mít kilo navíc a budeš zdravá, než bys byla  
o kilo lehčí a marodila bys." Dopoledne doporučoval jídlo, které nezatěžuje tělo. Oběd složený  
z polévky a hlavního chodu, by měl přijít na řadu až kolem druhé hodiny odpolední. Nejlépe hodinu 
po jídle by se nemělo pít, aby mohly v klidu započít trávicí procesy. Večer je podle pátera zcela 
normální, že má člověk největší hlad. Zásadní je nepřejíst se, ale dobře se najíst! 
5 - Teplé nebo studené? Ferdovo krédo bylo: "Ať už chceme po ránu sníst nebo vypít něco 
studeného, mělo by to přijít až po naplnění žaludku něčím teplým." Rozhodně by se nemělo pít 
studené pití na lačný žaludek! Kdo tak činí, koleduje si podle pátera Ferdy o rakovinu žaludku. 
6 - Zelenina může škodit: F. Ferda říkával, že jsme geneticky nastaveni na potravu našich předků. 
Co se vypěstuje u nás, to se může sníst. Do toho také rozlišoval, co tady bylo původní a co ne. 
Zatímco vlašské ořechy považoval za nevhodné, lískové ořechy naopak. Ze zeleniny doporučoval 
petržel, mrkev, salátové okurky, které obsahují minerály, a 
červenou řepu. Ta je zdrojem přírodního červeného barviva a 
kromě jiného blokuje množení plísní v těle. Cibuli doporučoval 
jen v malém množství, protože v těle ničí červené krvinky, 
česnek povoloval dva stroužky týdně, rozhodně ne denně. 
Doporučoval všem sníst během dne tři lžíce petržele a trošku 
mrkve. Byl toho názoru, že je lépe mít v těle mírný nedostatek 
vitamínů, než nadbytek. Často mluvil o zvratných procesech, 
které nastanou v těle, pokud má nadbytek vitamínů. Místo toho, 
aby pomáhaly, začnou škodit. 
7 - Zákeřné plísně v ovoci: "Plísně jsou hrobaři života, a lidstvo 
neudolá rakovina, ale zdegeneruje na plísně," varoval častokráte 
své pacienty Ferda. Neviděl rád, když lidé jedli příliš syrového 
ovoce, zvláště malé děti. Málokteré není nahnilé a tudíž 
nezasažené plísní. V přílišném množství dráždí ledviny, tlusté střevo, žlučník a u malých dětí 
například častá konzumace jablek způsobuje noční děsy. Ferda doporučoval vyvarovat se 
dovezenému tropickému ovoci, včetně džusů, které jsou pro lidi žijící v tropickém pásmu. Ale ne 
pro nás! Když už ovoce, tak kombinaci jablko-hruška, jednou týdně a sníst během dopoledne, kdy 
se tělo čistí. Za přijatelné považoval tepelně zpracované ovoce (povidla, žemlovka, štrůdl, ovocné 
knedlíky, jablečný závin aj.). 
8 - Maso nesmí chybět: Maso by se mělo jíst v nevelkém množství, nejlépe propečené a rozhodně 
by se měly druhy masa v našem jídelníčku střídat. Ferda nedoporučoval přední hovězí - maso od 
kosti, u zvěřiny varoval před špatně střeleným kusem, nejednou léčil lidi, kteří měli zdravotní 
problémy. Varoval před častou konzumací kuřecího masa, které může obsahovat arsen.  
9 - Mouka je zdravá: Mouka a vše, co je spojeno s ní, p. Ferda doporučoval. Houskové knedlíky, 
bramborové knedlíky, škubánky. Zato s rýží nebo těstovinami u pátera lidé příliš nepochodili. 
Doporučoval je tak jednou do týdne. Brambory by se měly zásadně vařit s kmínem a mrkví, která 
na sebe váže škrob. Po dovaření doporučoval mrkev vyhodit a brambory nechat vychladnout bez 
pokličky. Pokud se neodklopí, dochází v bramborách k pařeništi škodlivin. 
10 - Ničivý alkohol a kouření: "Kouření škodí, ale jinak, než se říká," usmíval se Ferda a všem 
kuřákům doporučoval inhalovat česnek, aby docházelo k čištění plic. Sám miloval tabák  
a s kouřením přestal až těsně před smrtí. Občas doporučoval sklenici piva, ale varoval před 
desetistupňovým pivem, které podle jeho častých diagnóz lidem ničilo ledviny. Když už pivo, pak 
jedině dvanáctku, nejlépe Plzeň a pouze třetinku. Když už alkohol, pak malého panáka pravé 
slivovice, ale jednou za čas!  
"Když budete dodržovat to, co jsem Vám tady říkal, tak všichni, jak jste tady, budete živí až do 
smrti, umřete zdraví a v rakvi nám to všem jednou moc bude moc slušet." 

      (Redakčně zkráceno, Zdroj: časopis Záhady speciál) 

http://www.google.cz/url?url=http://www.blovice.info/view.php?cisloclanku=2011020012&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oCSEVOGAGsf4UoPKgsgP&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGpSlH7mZ3-nx26y2k348C9w-T9oQ


 

  
 

KRÁLÍK DIVOKÝ 
Králík divoký (Oryctolagus cuniculus) se liší od zajíce menším a zavalitějším tělem, zakulacenou hlavou, kratšími 
běhy a slechy, které nemají na koncích černé skvrny, a zabarvením srsti, která je šedá. Králík váží v průměru 1,5 

kg. Přesto si králíka a zajíce mnoho lidí plete. Rozdíl mezi délkou 
předních a zadních běhů není u králíka tak značný jako u zajíce, 
zato divoký králík má přední běhy proti zajíci poměrně silnější, 
protože jimi hrabe své nory. Na rozdíl od zajíce, který je 
samotářský, žije divoký králík společensky, často v početných 
koloniích. Přes den se skrývá v norách a na pastvu vychází večer za 
šera a v noci. Živí se rostlinnou potravou, kterou najde v okolí své 
nory. Od nory se příliš nevzdaluje, protože není schopen dlouhého 
běhu.  
 

Honcování králíků probíhá od února až března do října a králice je březí asi 30 dní. Až pětkrát za rok je schopna 
vrhnout 4-8 králíčat, která jsou holá a nevidomá. Králice je 
vrhá ve zvláštní noře, kterou vystýlá suchou travou a vlastní 
srstí (vlnou). Králíčata dospívají po 5 až 8 měsících, takže 
mláďata z časných vrhů jsou schopna ještě v roce svého 
narození mít také mláďata. Z toho je vidět značná 
rozmnožovací schopnost divokého králíka. Bohužel v přírodě 
se můžeme přesvědčit o tom, že populace divokých králíků 
spíše mizí. 
 

Kromě klimatických příčin je to způsobeno hlavně 
opakovanými atakami myxomatózy. Tato virová choroba, 
původně snad z Jižní Ameriky, byla úmyslně aplikována proti přemnoženým králíkům v Austrálii, odkud se přes 

Francii dostala do celé Evropy. U nás se tato dříve neznámá choroba 
poprvé objevila v roce 1954, bleskem zdecimovala stavy divokých 
králíků a následně napadla i domácí chovy. Později byla sice vyvinuta 
účinná vakcína, ta se však dá použít pouze u králíka domácího,  
u divokého můžeme spoléhat jen na získanou imunitu po prodělané 
nemoci. Zdali si tímto způsobem příroda pomůže a zda vzniknou 
kmeny králíků odolné vůči myxomatóze, můžeme jen doufat.  
 

Králík není naší původní zvěří, ale je prvním lovným zvířetem uměle 
zavedeným do naší přírody. Pochází ze Španělska a severní Afriky  
a do Čech se dostal v době kolonizace v druhé polovině 12. a ve 13. 
století. V té době panovníci poskytovali obdělávanou  
i neobdělávanou půdu cizím přistěhovalcům, mezi kterými byly též 
duchovní řeholní řády, které zakládaly na věnovaném území své 
kláštery. Členové těchto řádů si ze svých, hlavně německých  
a rakouských klášterů přinášeli zemědělské nářadí, osivo, sazenice 
vinné révy a také domácí zvířata. Mezi nimi byl i zdomácnělý králík, 
který dříve či později utekl z chovu a dostal se tak do volné přírody. 
Kdy se z divokého králíka stala lovná zvěř, se přesně neví, ale je jisté, 
že králík byl záhy loven jak venkovským lidem, tak šlechtou. K lovu 

byly používány sítě, kuše, ale také fretky, jezevčíci či jestřábi. V některých jihočeských honitbách byli králíci 
uměle vysazováni ať již do stávajících bažantnic, nebo do volné přírody, jako např. v Hluboké, Lomnici nad 
Lužnicí, Frahelži či na ostrov uprostřed rybníka Bezdrev (Králičí ostrov). 
 

Závěrem si lze jen přát, aby došlo k vzestupu populace divokých králíků a my se s nimi mohli v naší přírodě 
setkávat i v budoucnosti.                                                 Pavel Sobotka, Větrušice 



CENÍK (platný od 1. 1. 2013)    
Vstupné - víkend  50 Kč 
Vstupné - Po-Pá (dopolední) 40 Kč 
Děti do 12 let  40 Kč 
Děti do 6 let (včetně)  zdarma 
Doprovod  10 Kč 
Broušení   50Kč  
 

www.sportkralupy.cz 
 

 

TERMÍNY      
Pondělí - Pátek  10:30 - 12:00 
Sobota   15:00 - 17:00 
Neděle   12:30 - 14:30 
 
PŮJČOVNA BRUSLÍ            
Cena   50 Kč 
Vratná záloha  500 Kč 

 

 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ V KRALUPECH NAD VLTAVOU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJ Sokol 1907 Klecany a AEROBIK KLECANY 

pořádají 

2. SPORTOVNÍ PLES 

14. 2. 2015   19.30 - 02.00 

Sokolovna Zdiby, Veltěž 

NEON BAND - vystoupení hostů - bohatá tombola - slosovatelné vstupenky 

Společenský oděv podmínkou. 

150 Kč 

kontakt: D. Švébišová, tel. 739 517 213 

 
 

MASOPUST SE ZABIJAČKOU 

MÁSLOVICE 
 

 
 

sobota 24. 1. 2015  
Pravá zabijačka na návsi. 

Průvod masek s hudbou po vsi. 
Pečení masopustního pečiva. 

Více info: Obecní úřad Máslovice tel.: 220 940 481, ou@maslovice.cz 



 

 
 



 

 

 
 

Rybářský kroužek bude během zimy od 16 do 17 h. 
Schůzky budou probíhat převážně v klubovně u větrušického rybníka. 

Od dubna 2015 budou schůzky opět od 17 h. 
 

 Zájemci o rybaření se mohou přihlásit  
 u I. Veselého, R. Vejražky  nebo na obecním úřadě. 
 Vedení kroužku: Ivan Veselý - 733 174 795,  
 Roman Vejražka - 731 777 888 
 Mail: rybarsky.krouzek.vetrusice@seznam.cz 

 

 
 
Více informací, případné dotazy a přihlášky přijímáme na tel. čísle 739 955 912 (formou SMS nebo 
telefonátem), nebo na e-mailu: SJKKlecany@seznam.cz. Do přihlášky prosím uveďte celé jméno 
dítěte, věk a den účasti na kroužku. Po domluvě lze otevřít další den nebo individuální lekce. 
Trenérka a vedoucí kroužku: pí Kvítková 
Ceník: Platba kroužku: 500 Kč/ měsíc, při docházce 1x týdně. (při častější účasti 600 Kč na měsíc). 
Jednotlivé vstupy na kroužek 150 Kč/lekce. Individuální výuka 250 za hodinu. 
 

 
 
 
 

 

Facebook jezdeckého kroužku - „Kroužek Život v sedle" 
Mrkněte na mnoho krásných fotek koníků, dětí a kozla. 

 
 Kompletní sestava zvířecích členů větrušického jezdeckého 

kroužku v novém výběhu: Kara, Jurášek, Tydýt, Payton 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://sweb.cz/ewww2003/kapr_obecny.gif&imgrefurl=http://ewww2003.sweb.cz/kapr.htm&usg=__YrVxNs1_pvPp-UD433gsinuuTxE=&h=242&w=519&sz=75&hl=cs&start=2&sig2=yBLhyl386dqzfWJX-2-Z9w&zoom=1&tbnid=6Q1MCgUWt6QWtM:&tbnh=61&tbnw=131&ei=lZzDUKydMOPg4QSejYCYBg&prev=/search?q=kapr&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 
Tábor je určen pro děti od 5 let (po dohodě i mladší)  

 Probíhá v době od 8 do 17 hodin 

 V ceně jsou dvě svačiny, oběd a celodenní pitný režim 

 Děti čekají výtvarné a sportovní aktivity, celotáborové hry a výlety (i s koníky) 

 Při programu s koníky se děti účastní veškerých aktivit. K dispozici máme čtyři 

koně různých velikostí 

 Nabízíme individuální přístup, zkušený personál a příjemné prostředí 

  
 

 

Větrušice 

Příměstský TÁBOR S KONÍKY  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V termínu 17. 8. – 21. 8. bude k příměstskému táboru 

 přiřazen Táborníček 

 Táborníček slouží jako „první tábor“ 

 Je určen pro děti školkového věku (od 3 do 6 let) 

 Umožňuje dětem adaptovat se na táborové  

prostředí ve zkráceném režimu od 8 do 13 h.  

 

Více informací na telefonním čísle: 739955912 nebo email: SJKKlecany@seznam.cz 

 

 
              

ŠKOLIČKA VE VĚTRUŠICÍCH 
 

Centrum dětský klubíček - hlídání dětí má své vlastní webové stránky www.detskyklubicek.cz.  
 
DALŠÍ ZÁJEMCI O DOCHÁZENÍ DO CENTRA KLUBÍČKO se mohou kdykoli přijít podívat nebo si 
domluvit návštěvu s tetami.  
www.detskyklubicek.cz 
J. Zimmermannová - 777304014,  L. Mayerová – 724375740, E. Máchová – 730579451 
Finanční a provozní záležitosti okolo Centra Klubíčko zajišťuje S. Zádová – 604 27 37 16 
 

DĚTSKÉ OSLAVY NA KLÍČ V KLUBÍČKU VE VĚTRUŠICÍCH 
Řešíte narozeniny Vašeho dítka? Chcete uspořádat nápaditou oslavu? 
Má vaše dítě spousty kamarádů a Vy jen omezené prostory? 
Nabízíme řešení.     Dle dohody je možno zajistit pozvánky, výzdobu, dort, 
pohoštění, soutěže pro děti, záznamový materiál z celé oslavy a v neposlední 
řadě následný úklid.  Oslavy pro děti ve věku 2 – 10 let zajistí tety z Centra 
Klubíčko. Vše lze dohodnout dle cenové nabídky s Lucií Mayerovou, 
tel. 724375740 nebo Evou Máchovou, tel. 730579451. 
 
 

 

DĚTSKÝ KLUBÍČEK:  Větrušice, žlutá budova na návsi; www.vetrusice/dětský klubíček:  
602 645 552, jarosova74@seznam.cz, E. Jarošová, J. Čáhová, A. Vohradníková. 
Hlídání dětí zajišťují: E. Máchová, L. Mayerová, J. Zimmermannová, S. Zádová 

1. turnus   6. 7. - 10. 7. 2015 
2. turnus   13. 7. - 17. 7. 2015 
3. turnus  20. 7. - 24. 7. 2015  
4. turnus  17. 8. - 21. 8. 2015 
5. turnus  24. 8. - 28. 8. 2015 
 

http://www.detskyklubicek.cz/
http://www.vetrusice/dětský

