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Foto:  Dospělácký karneval ve Větrušicích, 29. 3. 2014 
 
 

        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 

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, MÍSTOSTAROSTA:  Soňa Zádová, Josef Nouza 
Členové OZ:                                         Jana Dyčková, Miroslav Jaroš,  Jan Kolín, Petra Šefčíková, Filip Vraný  
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 24. 2. 2014 
Pořadové číslo: 2/2014 

Přítomno: 6 členů zastupitelstva(P. Šefčíková omluvena - zaměstnání), 1 občan                   
Po kontrole prezenční listiny p. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili 
navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (J. Nouzu a J. Kolína) a program 
zastupitelstva. 
Program: 
1. Stavební 
2. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc 
3. Závěr  
 

1) Stavební:  
a) OZ schválili odkup části pozemku 11/1 a 12/1 J. Růžičkovi. 
                  Pro: 6     proti: 0       zdrž.: 0                                                                                                                                                                            
2) Zpráva o činnosti…. 
a) OZ schválilo závěrečný účet hospodaření obce 
                          Pro: 6      proti: 0        zdrž.: 0 
b) jednání s  Ropidem o možnosti posílení podvečerní dopravy, stavební úřad, katastrální úřad. 
3)  Závěr:  
S. Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala, na 31. 3. 2014 do 
budovy obecního úřadu od 18,00 hodin. 
Zapsala:   S. Zádová 
Ověřili:     J. Nouza,  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, Soňa Zádová, Josef  Nouza,   
Jitka Čáhová, Jana Dyčková, M. Jaroš 

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

 



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 31. 3. 2014 
Pořadové číslo: 3/14 

Přítomno: 7 členů zastupitelstva     
Po kontrole prezenční listiny p. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili 
navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele ( J. Kolína a M. Jaroše) a program 
zastupitelstva. 
Program: 

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

     1) Stavební:  
     a) OZ předložený záměr na výstavbu bytů v dané podobě na pozemcích p. č. 4 neschválilo. 

b) OZ vzalo na vědomí oznámení p. Svobody o opravě dešťového trativodu na veřejné 
komunikaci, v ulici Chaloupky. 
c) OZ schválilo opravu kanalizační vpusti v komunikaci mezi č. p. 87 a 9. 
                                   Pro: 7     proti: 0      zdrž.: 0                     
d) OZ schválilo podepsání věcného břemene na uložení elektrosvodu do komunikace 
v ulici Chaloupky pro č. p. 102. 
                                 Pro: 7     proti: 0      zdrž.: 0    
e) OZ schválilo návrh p. Sperlinga na vypracování variant možností čištění domovních 
odpadních vod v jednotlivých částech obce. 
                             Pro:7      proti: 0      zdrž.: 0                                                                                                                                                   

1.     2) Zpráva o činnosti…: 
     a) OZ vzalo na vědomí termín voleb do evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května. 
     Volební komise bude 6 členná v obci bude jeden volební okrsek.   

b) OZ schválilo termín tradičního sběrového víkendu na 25. až 27. dubna.     
                                Pro: 7      proti: 0     zdrž.:0       
c)  OZ stanovilo termín začátku svozu bioodpadu na 6. 4. 2014.                           
d) Katastrální úřad, stavební úřad, pošta, ROPID – podpis dodatků smluv na rok 20114, banky, 
finanční úřad. 
3)  Závěr:  
pí Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala, na 28. 4. 2014 do 
budovy obecního úřadu od 18,00 hodin. 
Zapsala:   S. Zádová 
Ověřili:     J. Kolín, M. Jaroš  
                  

 
 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - 23. - 24. 5. 2014 
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 23. a 24. 
května 2014 v budově obecního úřadu. Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 
hodin. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič prokáže po příchodu do volební 
místnosti svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. 



     

    Tichou vzpomínku věnujeme  
    paní Miloslavě Kofroňové, 
    která zemřela 26. března 2014  
    ve věku nedožitých 87 let 
    a 
    Romanu Panchártkovi, 
    který zemřel náhle 1. dubna 2014 
    ve věku 31 let.  

BIOODPAD OPĚT OD 6. 4. 2014 
Obec občanům nabízí zdarma možnost likvidace BIOODPADU z domácností. 
Bioodpad tvoří posekaná tráva, plevel, rostlinné zbytky, ořezané a ostříhané větve do průměru 
7cm, listí … Občané mají možnost si na obecním úřadě vyzvednout pytel na bioodpad. Ten 
v sezóně (květen – říjen) každou neděli postavit před svou nemovitost, odkud bude  
v nejbližším termínu svezen a opět vrácen uživateli.  Pokud by někdo nutně 
potřeboval bioodpad odstranit mimo tento termín, objednávku svozu učiní prostřednictvím  
pí Zádové na telefonu 604 27 37 16.                                                             S. Zádová, starosta obce 
 

SBĚROVÝ VÍKEND - 25. - 27. 4. 2014  
V pátek 25. 4. budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na již tradiční místa (bytové domy, 
hráz rybníka, sběrový dvůr). V neděli 27. 4. dopoledne provedou členové místního Sokola svoz 
starého železa od jednotlivých domácností. (PROSÍME PŘIPRAVIT ŽELEZO PŘED DOMY AŽ  
V NEDĚLI, ABY NÁM HO NEODVEZL NĚKDO JINÝ. Děkujeme TJ SOKOL) 
V neděli 27. 4. od 9 do 11 hod. proběhne sběr charity a nebezpečného odpadu na obvyklém 
místě u vodárny. Věci pro charitu: oblečení, peřiny, záclony, zbytky příze i látek, nádobí a jiné 
vybavení domácností, knihy. Více informací na OÚ. 
 

VYBRANÉ VSTUPNÉ Z AKCÍ VE VETRUŠICÍCH POMŮŽE  
Dobrovolné vstupné, vybrané na akcích pořádaných Klubíčkem, Obecním úřadem a Sokolem 
v částce 3 759,- Kč bude použito na oplocení dětského hřiště. Všem dárcům děkujeme. 
 

 
 

Srdečně mezi námi vítáme  

Jakuba Roubala, který se narodil 2. 4. 2014  

rodičům Janě a Jiřímu Roubalovým, 
 

Blahopřejeme  
paní Margitě Červeňákové,  která v březnu oslavila své životní jubileum,  
paní Miroslavě Švarcové, která v dubnu oslavila své životní jubileum,  
a panu Janu  Martínkovi, který své životní jubileum oslaví v květnu. 
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FOTBALOVÁ SEZÓNA 2013-2014 - JARNÍ SOUTĚŽ - III. A TŘÍDA 
 

kolo datum mužstvo mužstvo 
 

den 

14 23. 3. 2014 Větrušice Hovorčovice 0 : 3 
 

15 29. 3. 2014 Předboj Větrušice 1 : 2 
 

16 6. 4. 204 Větrušice Radonice B 2 : 1 
 

17 12. 4. 2014 Škvorec A Větrušice 2 : 0 
 

18 20. 4. 2014 Větrušice Odolena Voda 17:00 h. neděle 

19 27. 4. 2014 Větrušice Klecany B 17:00 h. neděle 

20 4. 5. 2014 Veleň Větrušice 17:00 h. neděle 

21 11. 5. 2014 Větrušice Měšice A 17:00 h. neděle 

22 18. 5. 2014 Záluží Větrušice 17:00 h. neděle 

23 25. 5. 2014 Větrušice Líbeznice A 17:00 h. neděle 

24 31. 5. 2014 Klíčany A Větrušice 17.00 h. sobota 

25 8. 6. 2014 Větrušice Brázdim 17:00 h. neděle 

26 14. 6. 2014 Vyšehořovice Větrušice 17:00 h. sobota 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FOTBALOVÁ KRONIKA 

Výborová schůze konaná dne 14. 3. 1990 

Přítomni: Novák, Beneš, Damek, Šubrt, Maleček, Plicka, Vocásek, Frk 
1) Kontrola z minulé schůze. 

2) Oslavy MDŽ (matek). Příspěvek 200 Kč. 14. 4. 1990. Výbor souhlasí 200 Kč na MDŽ. 

3) Dresy pro žáky - Beneš, Šubrt. Revizi dresu provede Šubrt, Pavlík, Maleček. 

4) Sekačka na opravu - zajistí Vocásek. 

5) Maleček objedná hudbu na pouť - 11. 8. 1990. 

6) Známky na příspěvky zajistí Frk. 

27. 3. 90 Damek připraví autobus na T.P. 

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ, VĚTRUŠICE 
28. 6. 2014 

   Přihlášky týmů na turnaj můžete již nyní zaslat     
   Honzovi Malečkovi (mail: malecekj.26@seznam.cz 
   nebo telefonicky na 736 754 026) 
   Organizuje: TJ SOKOL Větrušice  



 
 

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 pí 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 2013. Zde jsou dva tipy: 

 

ČTENÍ Z DĚTSKÉ RUKY  
(ANNE HASSET) 
I z ruky docela malého dítěte můžete vyčíst, jakou má povahu, nadání a 
schopnosti. Díky této přehledné knize s názornými obrázky zjistíte, ve 
kterých oblastech může váš potomek vyniknout, k jakým aktivitám ho 
směřovat a v kterých zálibách podporovat. Poznáte jeho slabé stránky  
a můžete tak na něj odmalička působit a snižovat možná rizika. Abyste 
mohli dát své ratolesti nejlepší podmínky k rozvoji schopností, musíte 
nejprve vědět, které to jsou. To vám řekne ruka vašeho dítěte. 

 
SLEPIČÍ POLÉVKA PRO DUŠI - MYSLETE POZITIVNĚ  
(CANFIELD J.) 

Jistě už vás potkaly nějaké potíže a možná jimi procházíte právě teď. 
Ztráta zaměstnání a z toho plynoucí finanční nouze, zdravotní problémy, 
špatné vztahy s blízkými, atp. V našich životech zkrátka existuje spousta 
důvodů, proč se necítit šťastně, říkáme si. Ale co když je to celé jen 
otázkou našeho přístupu? Co když stačí, abychom na nevýhodu pohlédli 
z trochu jiného úhlu, a rázem se z ní stane výhoda, příležitost? 

Přečtěte si příběhy o tom: že každý den může být výjimečný, jak je užitečné radovat se  
z maličkostí,  jak lze změnit život pomocí dobře zvolených slov, jak je možné s pozitivním 
přístupem k životu překonat zdravotní útrapy, jak si život zjednodušit a dát mu smysl, jak se 
naučit vidět každou situaci z té lepší stránky, jak proměnit problém v dobrou příležitost. 

 
 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 2. ledna 1921 o 9té 

hodině dopolední, za přítomnosti členů a sice: starosta Ludvík Machačka, Marie 

Nováková, Emilie Maternová, Jan Zapotil, Václav Vlasák, Josef Šarboch, Josef 

Šubrt, Václav Krejsa, František Vojtíšek, Josef Strakatý. 

Pořad:  1. Čtení a schválení protokolu z předešlé schůze. 

 2. Zvolení jednoho člena do školní rady. 

 3. Žádost Marie Ventové za přidělení aprovizace do prodeje. 

 4. Volné návrhy. 



 Usneseno: 

1) Protokol přečten a schválen z předešlé schůze. 

2) Za člena místní školní rady v Klecanech zvolen jednohlasně pan Václav Krejza, 

zedník z č. p. 62. 

3) Ku žádosti p. Marie Ventové za přidělení aprovizace do prodeje usneseno, že státi 

se tak nemůže z toho důvodu, že neplatí daň živnostenskou. 

4) Na polévkový ústav v Klecanech povoleno K. 200,- 

5) Na pokračovací školu živnostenskou v Klecanech pro rok 1921 povoleno K 500,- 

6) Na obecní knihovnu povoleno z obecních peněz K 200,-, od okresní správní komise 

v Karlíně došla subvence K 200,-.  Celkem K 400,-, za které usneseno knihy zakoupiti. 

7) K návrhu p. Vlasáka usneseno, aby cesty v obci blátem zanesené byly seškrabány, 

zvláště od p. Fafky k rybníku. 

Tímto skončeno. 

J. Zapotil, Josef Šubrt, Josef Šarboch, Antonín Šefl, Emilie Maternová, Marie 

Nováková, Václav Vlasák, Ludvík Machačko, starosta 

 

JAKÝ BYL DOSPĚLÁCKÝ KARNEVAL (VĚTRUŠICE, 29. 3. 2014)?  
Super! Sešlo se asi 50 lidi, z toho  
20 v maskách. Masky byly skvělé. 
Anděl, jeptiška, bezdomovec, král, 
královna, princezny, viking, námořník, 
Mach a Šebestová, dítě květin, klauni, 
pirát, kovbojka, Pipi,....ale titul o 
nejlepší masky vyhrály tyto: šejk (3.), 
kuchtička (2.) a Marfuša (1.). Je to fajn, 
že jsou na Větráku lidi se smyslem pro 
srandu.  Hrála nám naše skvělá 
kapela HOP RUM. Nechyběla ani 
tradiční tombola, díky patří všem 
sponzorům, organizátorům a kapele!     

FOTOGRAFIE Z AKCE NAJDETE NA WWW.VETRUSICE.CZ A NA FACEBOOKU. 

 

 

 
 

 

 

 

 



SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK PRO  LUKÁŠKA Z VĚTRUŠIC 
Zapojte se s námi do sběru plastových víček. Za nashromážděná víčka odvezená do výkupu, by 
chtěli rodiče Lukáškovi uhradit speciální rehabilitační pobyt v lázních Klimkovice, který nehradí 
zdravotní pojišťovna. Podpoříte tak konkrétního človíčka. 
Termín sběru? neomezeně 
Kam lze víčka nosit? na obecní úřad Větrušice nebo přímo 
k Šefčíkovým (č. p. 83 směrem k rybníku) 
Která víčka? všechna  plastová víčka od PET lahví  
Výkupní cena?  6 - 7 tisíc Kč za tunu víček  
(Pro Vaši představu - rehabilitační program stojí 48.000 Kč.) 
Přátelé sběrači, když to neumí tento stát, vězte, že je to 
stále ten nejjednodušší způsob, jak pro malé nemocné 
prcky získat finance a pomoci může naprosto každý z vás 
bez rozdílu věku. 
Lukášek  i jeho rodina Všem předem MOC a MOC děkují. 

 

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 

- SMS - 602 645 552 (začněte prosím textem „BAZAR“) 
- Inzerát můžete také vhodit do schránky obecního úřadu, nebo Evě Jarošové (Jižní 122) 

 

Uveďte co nejpřesnější popis, příp. pošlete foto. 
Přidejte kontakt, který bude zveřejněn - minimálně mail. 

 

 
ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE 

Veškeré zednické, obkladačské a malířské práce. M. Valenta, Větrušice, Křižná 64,  602 882 951 

 

 
 

HRAD OKOŘ 
(cca 30 km od Větrušic, na kole je to kratší) 

 

Ves Okoř se uvádí již roku 1228, hrad pravděpodobně vybudoval bohatý pražský 
měšťan František Rokycanský "z Okoře" (1360). Stavební práce zřejmě započal 
již jeho otec Mikuláš. Na počátku roku 1421 dobyli hrad husité. Na konci 15. 
století nechal rod pánů z Donína provést na hradě podstatné stavební úpravy a 



vznikl tzv. dolní hrad, v podstatě nové vnější opevnění. Renesanční úpravy paláců 
nechal provést Bořita z Martinic. Tento rod proslavil jeho stejnojmenný potomek 
roku 1618, kterého vyhodili z okna pražského paláce vzbouření stavové. Pád 
přežil Martinic bez vážnější újmy, na dva roky sice pak přišel o majetek, když však 
rozděloval císař Ferdinand odměny svým věrným, získal jej s bohatým nádavkem 
zpět. Za třicetileté 
války však byl hrad 
vypálen a další 
majitelé - jezuité - jej 
postupně opravovali.  
Bohužel, co jezuité 
opravili, to po zrušení 
řádu zničili obyvatelé 
širokého okolí hradu, 
odvážející z něj 
stavební materiál. 
Okoř byla ponechána 
svému osudu až do 
roku 1921, kdy ruinu převzal stát. Zřícenina se pak dočkala zabezpečovacích 
prací a nejnutnějších oprav. Dnes jsou tyto rozsáhlé ruiny častým cílem 
návštěvníků z blízké Prahy i z celé naší republiky.  
 

Na hradě Okoři se pořádá velké množství akcí. Více na www.obecokor.cz. 
 

Pověst O krásné Julianě z hradu Okoř 
ytíř Sukorád, který sídlil před věky na Okoři, měl přesličnou dceru 
Julianu. Mnoho rytířů přicházelo tehdy na Okoř, aby tu v turnajích 
sklidili slávu a dobyli si obdivu i srdce krásné dcery hradního pána. 
Marně však žádali o její ruku a nadarmo se pokoušeli získati si její 

náklonnost. 
„Zle, Juliano, činíš,“ domlouval otec dceři, „že své nápadníky odmítáš. Půjdou se 
jinam poohlédnouti po nevěstě, a až oprchá půvab, který zdobí tvoje mladá léta, 
budeš trpce želeti, žes pošlapala svoje štěstí.“ 
Po takové řeči otcově Juliana velmi zesmutněla, avšak setrvala dále ve svém 
odporu a stranila se hlučných hradních zábav. 
Nelibovala si v rytířských hrách, nerada se strojila v bohatý, přepychový šat, zato 
si však ráda vyjela koňmo z hradu do údolí Zákolanského potoka, pod malebné, 
zalesněné stráně. Tam v hustých olšinách opodál hradu vesele klapal neveliký, 
avšak úhledný mlýnec. Před mlýnem stával a na příjezd krásné Juliany čekával 
mladý mlynář, junák jako jedle vzrostlý, černých vlasů, zraků sokolích. 
Líbil se dceři rytířově a ona jemu neméně. Žel, že mu chyběl hrad i erb, bez nichž 
se nemohl odvážiti požádati rytíře o jeho dceru. Leč mladí lidé nepřipouštěli si 
zatím starosti o svoji budoucnost a spokojili se tím, že mohou spolu prožíti 
několik šťastných chvilek.  



Rytíř Sukorád, nevěda si rady s dcerou odříkající se vdavek, dal zavolati na hrad 
babu Filomenu, hadačku, která se vyznala v kouzlech, aby poradila, jak vzbuditi 
v srdci dívčině lásku. Hadačka natrhala laskavce, dala dívce píti odvar z čarovných 
bylin a zašila jí tajně v roucho žabí kost – avšak její čáry a kouzla nijak 
nepomohly. 
Zkušené oko stařenino brzy uhádlo, že příčina jejího odporu vězí jinde. Sledovala 
potají Julianu na jejích vyjížďkách a jednoho dne vešla s tvářemi, v nichž se zračila 
zchytralost a škodolibost, do komnaty okořského pána. 
„Netrestejte, pane milostivý, starou bábu za to, že vám musí oznámiti neveselou 
novinu. Nepomohlo moje čarování, nemám moci odvrátiti vaši těžkou starost, 
neboť panna Juliana již dávno své srdce zadala.“ 
Rytíř, překvapen tou zprávou, pokročil proti hadačce a upřel dychtivě zrak v její 

snědé, vrásčité tváře. 
„A kdo jest jejím vyvoleným?“ 
zeptal se vzrušeným hlasem. 
„Člověk prostého rodu, Vnislav, 
syn mlynáře Koldy,“ odpovídala 
hadačka, ustupujíc opatrně ke 
dveřím. 
Rytíř zbrunátněl v obličeji, oči 
mu vzplály divokým hněvem. 
A jak mu mocná pravice sjela 
bezděky na jílec těžkého meče, 
padla polekaná babice strachy 
před ním na kolena a počala ho 

prositi, aby byl milosrdný a neutrácel v hněvu život mladých, pošetilých lidí. 
Vnislav měl štěstí, že byl člověkem svobodným, jehož nemohl okořský rytíř 
potrestati, nemaje nad ním žádného práva. Zato všechen hněv otce, uraženého 
v pochybné rytířské pýše, postihl nebohou Julianu. Nelítostný otec dal ji vsaditi do 
vězení, z něhož se ani na krok nesměla hnouti, dokud by se mlynářova syna 
neodřekla. 
Hradní zeď vyrůstala zde ze strmé, nepřístupné skály, a právě proto upraveno 
bylo tady vězení, z něhož nebylo možno uprchnouti. Vnislavovi nezůstalo tajno, co 
se stalo s jeho milenkou. Hluboce dojat jejím osudem, přemýšlel, kudy chodil, jak 
by ji vysvobodil z vězení. V mysli se mu vynořil smělý, odvážný plán. Vypravil se 
za noci k hradu pod okno komnaty, v níž byla dívka uvězněna, a smluvil se s ní, že 
nazítří, opět v tuto dobu přijde na hrad a z vězení ji vysvobodí. Jen aby přichystala 
provazec, po němž k sobě přitáhne pevný provaz a v okně jej upevní tak, aby se 
mohl po něm vyšplhati vzhůru. Prolomí v okně mříž, a jakmile se dostanou oba 
dolů, stejným způsobem překročí i hradby. V okořském údolí dole pod vesnicí 
čekati bude již chlapec s dvěma dobrými, rychlými koni… 
Jako duch připlížil se Vnislav příštího dne večer k hradu, a když mu Juliana dala 
znamení, že je vše připraveno, vyšplhal se hbitě na skálu. Dívka vytáhla provaz, 
upevnila jej a za chvíli již svalnaté ruce mladého mlynáře ohýbaly železné pruty 



v okně, jako by to byly vrbové proutky. Vnislav se protáhl otvorem, stanul tváří 
v tvář nebohé Julianě.  
Chvějíce se úzkostí o nově se rodící štěstí, překonali milenci statečně i ostatní 
překážky, stojící jim v cestě. Šťastně dostihli okořského údolí, vsedli na koně, 
rozjeli se k jihu, aby si kdesi v dalekém, cizím kraji vyhledali nový domov. 
Hrad jim zmizel za zády, úzkost je opustila. Ustali v klusu, brali se dále krokem. 
V háji nad Tuchoměřicemi se zastavili, přivázali koně ke stromům a usedli vedle 
sebe na hebký mech, aby si oddychli a pověděli si navzájem o svých strastech. 
Když se chystali jeti dále, ozval se na cestě dusot koňských kopyt. Jati zlou 
předtuchou, že jsou vyzrazeni, že je honí 
rytíř s čeledí, pospíšili k svým koním. 
Avšak dříve, nežli se octli v sedle, 
zastoupil jim rytíř Sukorád cestu. Namířil 
pistoli na svoji dceru, padla rána – 
a nešťastná Juliana se skácela k zemi. 
A když se Vnislav sklonil, aby uložil 
umírající na lůžko z mechu, zasažen byl 
i on novým výstřelem ukrutného otce 
a klesl mrtev vedle milenky. 
V těch místech byli oba pohřbeni a po čase byl tu postaven pomník, svítící svou  
bělí v zeleni lesa jako světlý přízrak. Kdo tudy šel, zastavil se zde a truchlil nad 
osudem nešťastných milenců. 
Rytíř Sukorád, trýzněn výčitkami svědomí, opustil svůj hrad, zbudoval si vedle 
jejich hrobu poustevnu a dokonal tu život v lítosti nad svým černým skutkem. 

 
 

 
 

MED, ELIXÍR ZDRAVÍ 

Med ale není jen obyčejné sladidlo, med je koncentrovaný extrakt z květů a rostlin, je to čistě 
přírodní elixír zdraví, který by neměl chybět v našem jídelníčku, protože jeho účinky na naše 
zdraví se s něčím takovým, jako je bílý rafinovaný cukr, absolutně nedají srovnávat. 
CO MED OBSAHUJE? 
Základ medu tvoří cukry, a to především tzv. jednoduché, fruktóza, glukóza a sacharóza. Pro 
náš organismus jsou dobře zpracovatelné s rychlým uvolňováním do krve, působí tak jako 
okamžitý zdroj energie. Med je také zdrojem bílkovin, jejich množství je závislé na druhu medu, 
všeobecně se uvádí, že vyšší obsah bílkovin má med nektarový (květový). Med obsahuje dlouhý 
seznam důležitých vitaminů a minerálů, jsou to například vitaminy A, C, některé vitaminy 
skupiny B (B1, B2, B6, B12), vitamin D, K, E.., z minerálů např. vápník, draslík, fosfor, hořčík, 
sodík, křemík, železo.. Dále v něm najdeme látky jako mateří kašička, aminokyseliny, pyl, 
éterické oleje, z celkového pohledu je to tedy úžasný koktejl životně důležitých a zdraví 
prospěšných látek. Účinky medu na lidské zdraví jsou více než blahodárné, často je proto 
nazýván elixírem zdraví a dlouhověkosti. Pojďme se tedy podívat, co všechno umí.. 



MED JAKO PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKUM 
Med je považován za jedno z nejsilnějších přírodních antibiotik, je známý především svojí 
schopností ničit baktérie. Předtím, než lidé začali používat chemicky vyrobená antibiotika, med 
byl nedílnou součástí domácí lékárny. Všichni určitě známe alespoň jeden ze starých 
a osvědčených receptů pro léčení nemocí dýchacích cest, kdy se med podává samotný nebo 
v kombinaci například s bylinkovými čaji, cibulí, česnekem, lékořicí, zázvorem, citronem, teplým 
mlékem a mnohými dalšími ingrediencemi, urychlujícími léčení. Tyto recepty se mohou lišit 
doslova 'dům od domu', jisté je, že fungují. Med díky svému složení prokazatelně ničí poměrně 
velkou skupinu mikroorganismů, se kterými si naše tělo neporadí, přitom nemá neblahé 
vedlejší účinky chemických antibiotik. Ať ho užíváme jakkoliv, samotný na lžičku nebo jako 
součást oblíbeného receptu, důležité je začít ho užívat včas, už při prvních příznacích nemocí, 
a dále pak pravidelně několikrát denně až do úplného vyléčení. (při používání medu jako 
sladidla do teplých nápojů je důležité vědět, že při teplotách vyšších než 45-50°C se ničí jeho 
účinné látky, proto med nikdy nedáváme do horkého čaje, ale chvíli počkáme.) 
MED A OBRANYSCHOPNOST ORGANISMU  
Pravidelným užíváním medu ale můžeme také onemocněním předcházet, med je účinná 
prevence nachlazení, angín, zánětů průdušek a horních cest 
dýchacích, rýmy a pod. Protože mikroorganismy způsobující tyto 
nemoci dokáže ničit už v samém zárodku, zabraňuje jejich 
rozmnožování a šíření v našem těle. Zároveň ale díky mnohým, 
výše jmenovaným obsaženým látkám účinně posiluje naši 
imunitu, zásobuje nás vitaminy, minerály, aminokyselinami 
apod., zlepšuje funkci našich vnitřních orgánů a tělo tak činní 
celkově odolnějším. Med je považován a účinnou prevenci takzva- 
ných civilizačních chorob, a to i díky další jeho schopnosti, kterou 
je čištění organismu od usazenin a volných radikálů. 
MED LÉČÍ I NAŠI KŮŽI 
Díky svým antibiotickým účinkům je med už po několik tisíciletí 
uznávaným lékem i při vnějším užití. Používá se na špatně se hojící 
poranění kůže, na léčení různých vředových onemocnění kůže, urychluje hojení popálením 
a omrzlin, proleženin, rychle regeneruje např. suché rty a pokožku celého těla. Přitom jeho 
použití je úplně jednoduché, stačí ho v tenké vrstvě nanést na kůži a nechat působit, u 
komplikovanějších případů, které vyžadují delší léčbu, ho můžeme používat i po dlouhou dobu 
ve formě obkladů a zábalů. Jeho účinek při léčení kůže je dvojí. Postižené místo dezinfikuje, ničí 
vetřelce a brání jejich rozmnožení, je tedy protizánětlivý. Zároveň však kůži hydratuje 
a vyživuje díky svému bohatému složení, je tedy regenerační. 
Pro své účinky med získal na velké oblibě také v kosmetice. Vyrábějí se z něj pleťové krémy, 
pomády na rty, šampóny a kondicionéry na vlasy, sprchové gely a mýdla, pleťové masky a pod. 
SEZNAM PŘÍZNIVÝCH A LÉČIVÝCH ÚČINKŮ MEDU NA NÁŠ ORGANISMUS je opravdu dlouhý, 
uveďme si proto některé další z nich alespoň v jednoduchém přehledu: 

 pomáhá při nespavosti, nervovém vypětí, stresu, depresích a migrénách nervového 
původu, uklidňuje a zlepšuje náladu 

 je účinný jako podpůrný prostředek při rekonvalescenci po nemocech, operativních 
zákrocích či při jiném výrazném vypětí organismu 

 urychluje léčení žaludečních vředů, zlepšuje trávení 

 působí jako prevence některých druhů rakoviny (např. rakoviny tlustého střeva) 



 je považován za afrodiziakum a "životabudič" 

 čistí naše tělo od volných radikálů, detoxikuje ho, pomáhá např. i s kocovinou 
a následky otrav 

 léčí záněty žlučníku a regeneruje naše játra 

 upravuje vysoký krevní tlak, rozšiřuje a čistí cévy a posiluje srdce 
(Zdroj: www.fiftyfifty.cz) 

 

TIP - MED A SKOŘICE NA NACHLAZENÍ, CHŘIPKU A ANGÍNU 
Pokud jste nachlazení, máte angínu nebo chřipku, smíchejte si 1 polévkovou lžíci medu  
s 1 čajovou lžičkou skořice a dejte si tuto směs dvakrát denně. Jednou ráno a podruhé večer. Za 
dva dny Vám bude mnohem lépe.                                                                      (Zdroj: medicin.cz) 
 

NĚCO O VČELÁCH A MEDU 
Včelstvo je obdivuhodný složitý organismus tvořený desetisíci jedinců obdařenými širokou 
škálou vlastností. Některé z těchto vlastností (funkcí) jsou podobné jako u člověka, naopak jiné 
vlastnosti jsou vlastní jenom hmyzu, případně pouze včelám. Jedná se o včelí smysly, nervovou 
soustavu, krevní oběh a dýchání, nohy, křídla , ústní ústrojí, medový váček, trávicí ústrojí, 
stavba voskového díla a mnoho dalších. 
Včely jsou nezbytné pro rostliny, které opylují. Některé jsou dokonce na včelách výhradně 
závislé. Podle vědců závisí na včelách třetina celosvětové úrody. Když škodíme včelám, škodíme 
sami sobě. 

Sladkou šťávu, nazývá se nektar, nabízí rostlina jako odměnu 
včelám opylovačům. Potřebuje nalákat někoho, kdo by 
přenesl pyl z květu na květ, aby vznikla semena. K tomu jsou 
v květech zvláštní uskupení buněk, notárie, kde se kapičky 
nektaru vylučují. Ten sbírá včela létavka po kapičkách do 
medového váčku. Unese až 50 miligramů a zanese ho do úlu. 
Tam mladší včely přebírají od létavek přinesené suroviny. 
Uloží je do voskových plástů, odpaří přebytečnou vodu  
a zavíčkují voskovým víčkem. Když je zavíčkovaný nektar 
zralý, je z něho med.  

Co je tedy med? Dokonalý přírodní produkt a kousek slunce na našem talíři. V medu 
nenajdeme žádný cholesterol, žádný tuk. Med je díky stavbě květů a šikovnosti včel krásně čistý 
produkt. 
Včely umí za všech okolností připravit perfektní med. Zkazit ho může jenom člověk nevhodným 
zpracováním nebo skladováním. Krystalizace medu, která může mít různou podobu, žádnou 
vadou není. Zkušený včelař podle barvy, chuti a krystalizace medu pozná, z kterých květů 
pochází. 
Pokud zkrystalizovaný med vypadá jako sádlo (je skoro bílý), jedná se o velice kvalitní med 
z květů řepky. Akátový květ je světloučký s nádechem do zelena a vydrží tekutý déle než rok.  
Ostatní medy během několika týdnů nebo měsíců ztuhnou (zkrystalizují). Med obsahuje  
i aromatické látky, takže je navíc voňavý, chutný a dobrý. 
V medu nenacházíme žádné nežádoucí cizorodé látky z okolního prostředí a to je jeden 
z důvodů, proč se med doporučuje k denní konzumaci. 

Jan Svoboda, včelař, Větrušice 
 



  
 

BAHŇÁCI 
Bahňáci (Charadrii) je zoologický podřád středně velkých ptáků (dlouhokřídlých), kteří žijí na 
mokrých loukách, močálech a někdy i stepích. Do zvěře zařazujeme pouze sluku lesní  
a bekasínu otavní z čeledi slukovitých (scolopacidae). Vyznačují se dlouhým zobákem 
(píchákem) s měkkou špičkou pokrytou smyslovými, hmatovými tělísky. Sluky mají schopnost 
rozevírat jen špičku zobáku, takže mohou vybírat z mělké vody či měkké půdy drobné 
bezobratlé živočichy (žížaly, larvy) z takové hloubky, kam až dosáhnou.  

Sluka lesní je pták zbarvený kombinací šedé, okrové, 
tmavohnědé a rezavě hnědé, velikosti holuba se 
zobákem dlouhým až 8 cm. Je to tažný pták, který 
přilétá v druhé polovině března až v dubnu a odlétá 
v říjnu. Na jaře probíhá tok, při kterém se kohoutci 
předvádějí zvláštním houpavým „zásnubním“ letem 
a hlasitým tzv. kvorkáním. Slípka zakládá hnízdo na 
zemi, do kterého klade 4 kropenatá vejce. Po 22 - 24 
dnech se z vajec líhnou kuřata, která jsou nekrmivá  
a brzy opouštějí hnízdo. 
Ke slukám se váže několik zajímavostí. Například ve 
starších kuchařských knihách se popisuje zvláštní 
pochoutka tzv. slučí mázka. Je to pomazánka 
z okořeněných vyčištěných jedlých vnitřností sluky,  

a to včetně střívek. Zdá se, že to byla zřejmě záležitost pro opravdové gurmány. U sluk se také 
setkáváme s názvem „slučí vous“, což je chmýřitá štětička peří, sloužící jako trofej k ozdobě 
klobouku. Jako trofej sloužívala také „paletka“. Jsou to zakrnělá ramenní pírka, která se dříve 
používala k malířským účelům. 
Bekasína otavní je značně menší než sluka. Je 
zhruba velikosti kosa a na hnědém hřbetě 
má 2-4 podélné světlé pruhy. Životní projevy 
bekasíny otavní jsou podobné jako u sluky. 
Při jarním toku samečci provádějí nápadné 
svatební reje, kdy prudce stoupají, krouží a 
příkře padají k zemi. Při tom pomocí tuhých 
rýdovacích per vydávají mečivé zvuky, které 
z cizích překladů daly bekasíně název 
„nebeská koza“. Její přívlastek otavní je 
odvozen od podzimního toku, který probíhá 
od konce srpna, v době, kdy se sečou otavy. 
Dá se říci, že oba druhy žijí dosti skrytým 
způsobem, takže o nich stále mnoho nevíme. Ptáci jsou to velmi ostražití a jejich pozorování je 
značně obtížné. I když jsou jak sluka lesní, tak bekasína otavní vedeny jako zvěř, jsou celoročně 
hájeny. Se změnou přírodních podmínek se stávají vzácnými druhy a ochranu si plně zaslouží. 
                                                                                                                    Pavel Sobotka, Větrušice 



 
 

ČARODĚJNICE VE VĚTRUŠICÍCH   
30. 4. 2014 od 19 h.  
Všechny zveme k posezení u ohně.  
Možnost opéci vlastní pochutiny.  
Nápoje bude možné zakoupit v Saloonu u Sajmáka.  
ZAPÁLENÍ OHNĚ okolo 19 h.  
Kontakt: Sokol - 724 943 234. 

 
HISTORICKÝ VOJENSKÝ DEN V MÁSLOVICÍCH - 17. 5. 2014 

Spanilá jízda vojenské techniky do Kralup a zpět (9 - 11 h.), program pro děti 13- 14 h., 
ukázka vojenské bitvy z r. 1945 (15 h.) Více na www.maslovice.cz. 

 
SVATOJÁNSKÁ NOC V MÁSLOVICÍCH - 21. 6. 2014 
V muzeu a na návsi. Více na www.maslovice.cz 
 

STŘEDOVĚKÝ DEN NA HRADĚ OKOŘI - 17. 5. 2014 
18. středověký den na hradě Okoř se uskuteční 17. 5. od 10 h.  
Dnes již tradiční a divácky úspěšná akce nás přenese do období od pátého do sedmnáctého 
století. K vidění budou představení: šermířská, dělostřelecká, taneční, divadelní, středověká 

kapela, ve sklepení pak mučení. Velká ohňová 
show v podání držitelů oficiálního českého 
rekordu 2013. Chybět nebude bitva všech 
účastníků. Dobová zbrojnice, střelnice. 
Historické tržiště a dnes již zapomenutá 
řemesla, bohaté kvalitní občerstvení,ochutnávka 
evropských vín. Tradiční hradní tombola, kde 
můžete vyhrát historickou funkční zbraň  
a mnoho dalších cen. 

Další informace o bohatém programu na hradě Okoři naleznete na www.obecokor.cz. 

 
PÁR TIPŮ NA AKCE V KLECANSKÉM KLÍČKU  
JEZDECKÝ KLUB KLECANY 
v jezdeckém klubu mají nový rozvrh. Jezdí každý všední den od 
15.00 do 17.00 hodin, ve středu od 13.00 do 15.00 hodin.  
V neděli od 14.00 do 16.00 hodin.  
HIPOREHABILITACE 
Stále platí nabídka hiporehabilitace. Můžete se objednat na webu Klíčku nebo se 



přijďte poradit ve čtvrtek během lekce Jezdeckého klubu nebo telefonicky  
s terapeutkou Mgr. Klárou Kohoutovou (tel. 777 883 430). Cena: 150,- Kč za 20 min.  
Na webu Klíčku najdete i nabídku letních příměstských táborů, táborů s koníky  
a tábory s výukou angličtiny English Summer Camps. 
Tipy na mnoho dalších akcí na www.klubklicek.cz/kalendar-akci 
 

 PŘEDŠKOLA PRO DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
KLECANY - Máte předškolní dítě, které má odklad školní docházky? Naskytla se nám 
možnost spolupráce s paní Ivou Horovou, která má dvacetileté zkušenosti s výchovou 
dětí. Zaměřuje se na děti, které mají nějaký problém (ADHD, dyslexie a pod.) a snaží 
se je připravit na hladký vstup do školy. Postupuje podle pokynů pro 
rozšířenou výuku ve škole a v mateřské škole pedagogicko-
psychologické poradny. V  kolektivu 5-6 dětí hravou formou 
nacvičují čtení, psaní a počítání, procvičují logopedii, hrají hry, které 
pomohou sociálnímu kontaktu mezi dětmi. Užijí si i tělocvik, hry  
s flétnou a muzikou. Po dohodě je možné do výuky zařadit  
i hipoterapii v odpoledních hodinách.  Předškola je každý pátek od  
9 do 12 h. v Klíčku na Rychtě, podle dohody od 8.00. Dětem, které chodí do školky  
a musí se tam odpoledne vrátit, ohřejeme přinesený oběd a odvedeme je do školky.  
Při první návštěvě se můžete zúčastnit ukázkové hodiny a seznámit se s lektorkou 
Ivou Horovou. Cena je 85,- Kč/hod. Přijďte se poradit nebo volejte.  
I. Horová 774 024 975; Zd. Tomášová, tel. 723 734 994 
 

KONCERT - RÁJ HOUBAŘŮ - ŘEŽ 
Venkovní koncert skupiny Ráj houbařů, začátek 17. 5.2014 od 19:00 h. 
Nářez klecanské poppunkové kapely - venkovní podium. 
Po loňském megaúspěchu se houbaři vrací ve stejnou dobu na stejné místo. 
Kontakt: Tomáš Těthal - 607690620, info@polepsovnaducha.cz; www.polepsovnaducha.cz 

 

 

 
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 
 

 

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


 
 

JAK  JSME SI UŽILI DĚTSKÝ KARNEVAL (8. 3. 2014)? 
Krásné jarní počasí vylákalo na 40 dětí s početným doprovodem na karneval. Opět se 
podařilo a všichni jsme vešli do malých, ale útulných, prostor v Saloonu u Sajmáka na 
hřišti. Klaun Ferda bavil děti i dospělé skoro 2 hodiny. Opět nás překvapil novými 
vtípky a nechyběly oblíbené hromadné tanečky. Ferda měl pro děti připravené 
legrační soutěže, dokonce soutěžili i někteří rodiče, kteří po nadechnutí helia měli 
zazpívat písničku. Děti přišel navštívit i kamarád „maxipes“ Bohoušek. V průběhu 
karnevalu všichni hlasovali v soutěži o nejlepší masku. Nakonec vyhrály masky 
kosmonauta (Vašík Čapek), berušky (Adélka Pavlíková) a krteček (Míra Mácha). Ale 
zkrátka nepřišel nikdo, každé z dětí si vybralo odměnu. Věřím, že si karneval děti užily. 
Za přípravu karnevalu děkujeme Sokolu a Klubíčku za financování obecnímu úřadu. 
Fotografie si můžete prohlédnout na www.vetrusice.cz. 

      
 
 

      
 

JAK JSME NE-PRACOVALI NA BRIGÁDĚ (13. 4. 2014)? 
V noci na 13. 4. pršelo, což bylo super pro přírodu, nicméně pro naše plánované uklízení 
drobného nepořádku to nebylo dobré. Všude bylo mokro a my plánovali sbírat drobný 
nepořádek v různých křoviskách a zákoutích. Nechtěli jsme z dětí udělat vodníky, akci jsme 
proto ráno zrušili. Všem, kteří se chystali dorazit i přesto děkujeme. Snad se nám podaří  zase 
někdy naplánovat. Den Země jsme tedy společnou prací letos neoslavili. Přesto si můžeme 
uvědomit, že odpadky zůstanou na místě, kde je odhodíme tak dlouho, dokud je někdo 
neuklidí, nebo neshnijí. Ale obal od sušenek, nebo PET lahev opravdu neshnije ještě hodně let.  



JAK JSME SI HLADILI OCHOČENÉ NETOPÝRY (13. 4. 2014)? 
Tak velký zájem o netopýry jsme opravdu nečekali. Sešlo se asi 45 dětí a asi 30 dospělých. Ač to 
chvilku nevypadalo, vešli jsme se do prostor horního Klubíčka. Na návštěvu do Větrušic 
přijela pí Ziglerová z organizace Nyctalus, která zachraňuje poraněné netopýry a, pokud je to 
možné, vrací je do přírody. Paní lektorka Ziglerová s sebou přivezla i své dva kamarády - Kájínka 
a Číšláka, dva poraněné netopýry, kteří by v přírodě již nepřežili. Na poslední chvíli jsme se 
rozhodli, že pustíme i skvělý film o netopýrech, zvuk byl sice trochu špatný, ale i tak byl film 
velmi zajímavý. Následovalo povídání o „létajících myších“ a konečně prohlídka netopýrů 
z blízka.  Kájínek a Číslák se měli čile k světu, a chroustali jednoho červa za druhým s velkou 
chutí. Paní lektorka se bála, že tak velký počet lidí se okřídleným klukům nebude líbit, ale ti byli 
ve svém živlu a ukazovali v celé své „kráse“ a dokonce jsme si je mohli všichni, kdo chtěli, 
pohladit. Všichni jsme také mohli pozorovat, jak funguje ultrazvukový detektor. Dozvěděli jsme 
se o těchto tajuplných tvorech mnoho zajímavých věcí. Víme, co dělat, kdybychom nějakého 
zraněného netopýra našli. Věřím, že jsme si akci všichni příjemně užili a na hebounké a milé 
netopýrky dlouho nezapomeneme. 
FOTOGRAFIE Z AKCE JSOU JIŽ ZVEŘEJNĚNÉ NA WWW.VETRUSICE.CZ. Zde je pár ukázek. 

  
 

  
 
                

JAKÉ BYLO DIVADÉLKO 
V KLUBÍČKU (16. 2. 2014)? 
V  únoru k nám přijelo úžasné divadélko 
Romaneto. Pohádka se konala v nově 
zrekostruovaných prostorách Klubíčka. Na 
pohádku O dvanácti měsíčkách se přišlo podívat 
přes 25 dětí. Děti pozorně poslouchaly, zpívaly, 
radily Marušce i Honzovi. Pohádka se nám všem moc líbila.  



ŠKOLIČKA VE VĚTRUŠICÍCH 
DALŠÍ ZPRÁVIČKY Z CENTRA KLUBÍČKO z března 2014: 
Oblíbené malování na obličej… 
 

      
Hračkový den 24. 3. 2014 - každý si měl přinést oblíbenou hračku. 

 

Jóga 26. 3. 2014 - děti mají v Klubíčku každou středu dopoledne lekce jógy, kde  cvičí zábavnou 
formou, hrají jógové hry a zpívají. 

 Karneval 27. 3. 2014 - už od rána chodily děti v maskách, kde je v maskách vítaly i tety, hrály se 
různé soutěže za které dětičky dostaly sladké odměny. 
 

Kuchařský den 13. 3. 2014 - do Klubíčka na kuchařský den přišly jen šéfkuchařky a šéfkuchaři. 
Děti připravovaly samé dobroty z různého ovoce, které pak s velikou chutí snědly. 
 

      
Zvířátkový den 31.3.2014 - děti si vybarvovaly papírové masky zvířátek, které si vybraly, pak v 

nich dováděly a soutěžily. Dorazila i žirafa se zebrou… 



NA MĚSÍC DUBEN MÁME V KLUBÍČKU PLÁNOVANÉ TYTO AKCE: 
11. 4. 2014 - divadlo K. Hackera "Jak statečný Honzík zoubky své zachránil" 
17. 4. 2014 - Planetárium 
18. 4. 2014 - Mirakulum 
25. 4. 2014 - Solná jeskyně 
 

Centrum dětský klubíček - hlídání dětí má své vlastní webové stránky www.detskyklubicek.cz. 
Tyto stránky jsou zatím v přípravě, postupně na nich budeme pracovat. Budeme tam dávat 
jídelníček, přehled akcí, fotky, videa, aktuality a v podstatě všechno. 
 
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. 
 
 

 

KOUZELNÝ NEBO KOUZELNICKÝ  

DĚTSKÝ DEN, VĚTRUŠICE,  1. 6. 2014 

Letos budeme slavit dětský den v neděli 1. 6. od 15 hod. na fotbalovém 
hřišti 
Čeká nás skvělé kouzelnické vystoupení Raye Salmana, který je Mistrem 
ČR v Moderní Magii. Nebudou chybět zvířátka z balónků pro každého, 
malování na obličej, aquazorbing, skákací hrad, výtvarná dílna (vitráže, 
FIMO, korálky). Novinkou bude mobilní střelnice. Přijedou nás opět 
navštívit policisté z Zdib a hasiči. Samozřejmě nás bude čekat mnoho  
„kouzelnických“ soutěží. Ceny budou nachystané pro každého. Bez 
buřtíků na ohýnku by to nebylo ono. A možná se povede ještě nějaké 
další překvapení. 
Dětský den připravuje obecní úřad, Sokol a Klubíčko. 
  

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 

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

