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náš(?) slavný hejbalík
Naši redakční poštovní holubi
před nedávnem zachytili ve svých
internetových sítích vskutku zajímavé informace, o které se nelze
nepodělit. Kontaktoval nás publicista pan Karel Wágner s prosbou o dohledání jednoho našeho
rodáka, který se vyznamenal během bojů na Slovensku v roce
1919. Hlavní příčinou zájmu o tohoto řadového svobodníka spočívá v tom, že jeho přínos naší
armádě netkvěl v běžně fyzické
zdatnosti či statečnosti, ale napomáhal svým spolubojovníkům
využitím hypnózy.
My se v současné době snažíme
dohledat přesné informace o jeho
datu narození, což by umožnilo
další pátrání po Karlu Hejbalíkovi ve vojenských archivech
a zároveň potvrdilo domněnku,
že jde skutečně o našeho rodáka.
Karel Hejbalík prý ve svých vojenských zápisech zmiňuje „své krajany z Vrdů“ i sousední Vinici, ale
jelikož rodin Hejbalíků žije ve Vrdech hned několik a památník
obětem války tento příběh tak
trochu popírá, bude pátrání ještě
chvíli pokračovat a my tímto apelujeme na jmenovce či potomky
hledaného svobodníka v yučeného řemeslu krejčovskému, zda
by neznali nějaká fakta, která by
poodhalila další část tajemství...
S laskavým souhlasem pana
Wágnera publikujeme rovněž
celý jeho článek, který vzbudil
značný ohlas i mezi historiky.
www.karelwagner.blog.idnes.cz
Stáhnout si můžete dokonce
i elektronickou verzi publikace
„Jasnovidnost, hypnotismus
a magnetická léčba ve službách
militarismu.“ Jde o knižní vydání Hejbalíkových pamětí a svědectví a naleznete ho zde:
www.karel.hejbalik.szm.com
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Jak jsme bojovali
o Slovensko
v roce 1919

liky a jejích mezinárodně uznaných hranic, ale také pro znemožnění spojení
maďarské Rudé armády (pronikající na
příč Slovenskem) s Rudou armádou ruskou, čímž by prakticky byla vytvořena
jednolitá fronta pro další postup bolševických vojsk Evropou. Dobře organizovaná a vyzbrojená maďarská Rudá armáda, jejíž jádro tvoř ilo původní honvédské vojsko, zahájila silný protiútok
v květnu 1919, tedy v době, kdy docházelo
k výměně italských velitelů za důstojníky francouzské vojenské mise. Do čela
nově zorganizované české 2. pěší divize
se postavil plukovník francouzských legií a veterán Cizinecké legie Josef Šnejdárek (oficiálně převzal 4. června velení
nad 2. div izí domácího vojska od generála Letovského). Československé prapory a pluky rozbité v předchozích bojích

Tiskem prosakující zprávy o tom, že fenomén telegnoze (clairvoyance) se pokoušeli
v dobách tzv. studené války využít pro vojenské účely Rusové i Američané (např. projekty
MK-Ultra a Star Gate), později i Číňané, naše
akademická obec vždy považovala za absurdní. A přitom existují důkazy, že fenomén
clairvoyance (tehdy též jasnovidění) byl na
začátku minulého století využíván při roz
vědné činnosti nově vznikající Československé armády. Zde je
však třeba si nejdříve
př ipomenout zají
mavé události, které
se odehrávaly za
Maďarsko-českoslo
venské války (válka
o Sloven sko). Pod
vlivem ruské říjnové
revoluce z roku 1917
(tzv. Velká říjnová socialistická revoluce)
totiž dochází k bolše
vické revoluci i v pová lečné Maďa rské
demokratické republice, jejímž výsledkem bylo vyhlášení
Maďarské republiky
rad dne 21. března
1919, kdy maďarští
komunisté pod veden í m B él y K u na Nekvalitní, přesto však autentická momentka z doby, kdy Karel
zavádějí v zemi dik- Hejbalík na Slovensku předváděl spolubojovníkům ukázku kataturu prol etariátu talepsie (tzv. most) v hypnózou navozeném hlubokém transu
a vojenskou silou usilují o navrácení území, o které Maďarsko s maďarskou Rudou armádou (pronikla
až k Bardejovu) se zformovaly a spolu
připrav ilo poválečné uspořádání Evropy.
Nespokojeno s tímto vývojem se rozhodlo za- s novými jednotkami ustupovaly v horsáhnout proti Maďarské republice rad Ru- natém terénu. Za necelý týden však stamunsko (16. dubna), následně i Českoslo čil Šnejdárek jemu podř ízená vojska přivensko (27. dubna), aby pak jejich vojska za- pravit k útočným operacím a 13. června
hájila společnou ofenzívu. Obrana území nařizuje obchvatný útok na Zvolen, kte
Slovenska byla klíčová nejen pro obranu su- rého kolem poledne dosáhly první jedverenity nově vzniklé Československé repub- notky, přičemž pravé křídlo divize též

válčíme; za chvíli jich bylo
vstoupilo do Banské Štiavkupa kolem nás. Tu nám
nice. Dobytí Zvolena znavyprávěli, že se div ili, když
menalo bojový obrat a naše
viděli jak bolševikům přiarmáda se ujala iniciativy
šla velká posila a jak utíkali
a zaútočila na Maďary ve
zpět s tolika raněnými; prý
dvou směrech – na Levice
již nechtí válčit s těmi Bo
a Lučenec.
hémy, zvlášť s 10. plukem.“
Mezitím se rozhodl ŠnejV dochovaných zprávách
dárek, který neměl téměř
z tehdejšího bojiště napřížádné zálohy, rozšířit v řaklad Hejbalík popisuje,
dách Maďarů unikátní dezjak za ním „přišla chudá
informaci. Dal jednomu
vdova s pláčem, že měla
z důstojníků rozkaz, aby
ušetřeno 1 000 Kčs a že jí
oblékl necelou stovku mlaje někdo ukradl. Tou dodých vojáků, pocházejících
bou měl jsem již více medií
převážně z pražských Vrpro sebe v ypracovaných,
šovic, do plátěných unifokterá pod mým vlivem byla
rem a vydával je za Senevelmi dobře činná. Bych
galce. Vojáci si měli začeri této chudé ženě v yhonit obličeje a ruce, kolem
věl, vzal jsem jedno z nich
hlavy si ovázat umolousané
a šel s ní do jejího bytu. Se
bílé šátky jako turbany, namnou šlo více vojínů a něstoupit do vlaku směrem
kteří důstojníci od 2. čety
na Košice a na železnič10. pluku. Když jsme veních stanicích se producírošli do světnice, aniž bych
vat po perónech a rozprávět
žádal nějakého v ysvět„senegalsky“. Když mu důlení věci, uspal jsem mestojník oponoval, že nemá
dium, tentokráte Kalvacha
ani jednoho vojáka, který by
a táži se jej, kde ty peníze
senegalštinu ovládal, ubezbyly. „Ve stolku v knize,“
pečil jej Šnejdárek, že stačí,
pravil, „jeden vojín, který
když budou jen cosi drmolit
tu byl ubytován od koní
v ymyšlenou hatmat ilkou,
102. pluku, dnes ráno vzal
přičemž srozumitelné má Vrdovský pomník věnovaný obětem 1. světové války
klíče, které visely zde na
být jen občasné zdůraznění však uvádí datum úmrtí již v roce 1914
prahu v této světnici, odeslova Senegal, kterého se
jistě maďarští špióni chytí. Falešní Senegalci nakonec vystou- mkl si, vzal peníze a dnes ráno odjel do vedlejší vesnice. Sedí
pili z vlaku sice jen v Žilině a Košicích, ale i tak do Budapešti tam ještě s několika kamarády v hospodě a jsou již dosti poduž za 48 hodin dorazila zvěst, že vrchní velitel spojenecké napilí“. Důstojníci odešli k telefonu a za malou chvíli doarmády na Balkáně poslal Šnejdárkovi přes Rumunsko dva šla odpověď, že dotyčný vojín byl skutečně v hospodě zadrpluky Senegalců jako zálohu. Odtud tato zvěst rychlostí blesku žen a po delším zapírání se přiznal, když mu pohrozili, že
doputovala na frontu, kde mnozí z maďarských vojáků propa- musí zpět, že ho uspím a že potom poví vše i to ostatní.“ Na
jiném místě se pak dočteme o situaci, kdy „Čadil se též midali panice, neboť se báli padnout do zajetí „lidožroutů“.
Ovšem nepřehledným terénem Štiavnických vrchů (největší lerád tomu propůjčil, neb těm dobrým lidem nemohli jsme
sopečné pohoří Západních Karpat) postupoval z Banské Šťiav- to přece odříci. Ač za celý den oba dosti utrmáceni, přece
nice směrem na Levice ve druhé půli června i 10. střelecký jsem jej znovu uspal a jednu podobenku po druhé ku v yšetpluk dodnes vzpomínaného hypnologa Karla Hejbalíka, který ření jasnovidnému na vzdálenost předkládal. Mnohé oko se
se zúčastnil ve 4. pochodové setnině bojů kolem obcí Dekýš rozjasnilo a mnohé jiné zaslzelo, když se dozvěděly, že syn
a Almáš ve skupině majora Šidlíka, kterému plukovník Josef neb manžel již nežijí. Brzo zpozoroval jsem, že i Čadil je
Šnejdárek uložil, aby se svou skupinou pronikl rychlým úto- nad míru v yčerpán a proto požádal jsem jiného kamaráda,
kem k Prandorfu (Devičany) a Almáši (Jabloňovce). Tehdy Ka- Františka Kvasničku, o kterém jsem věděl, že je též jasnovidrel Hejbalík jako znalec fenoménu clairvoyance využíval jas- ným, poněvadž jsem s ním již dříve se zdarem různé pokusy
novidných schopností subjektů jím zhypnotizovaných k ma- provedl; byl ochoten se propůjčit, neboť viděl zdařilé naše
pování pozic maďarské armády. Záznam těchto událostí se v ýsledky a poněvadž se valně již setmělo, vešli jsme do jeddochoval díky publik aci Jasnovidnost, hypnotismus a magne- noho statku, který byl místním oby vatelstvem přímo obletická léčba ve službách militarismu, vydané roku 1925 Karlem žen. Tak to šlo s veselou dále. Kvasnička se díval duševním
Sezemským v Nové Pace. Hejbalíka předcházela pověst skvě- zrakem a já předkládal dopisy, podobenky a co bylo. Tu přilého hypnotizéra ve službách rozvědky (v obcích, kde Hejbalík šel ze zvědavosti také starosta obce a přinesl dopis od syna,
s ostatními vojáky ze své čety nocoval, pořádal různá veřejná že prý neví již přes dva roky ničeho o něm. Kvasnička se dívá
vystoupení a přednášky s demonstracemi jak katalepsie, tak a praví: „Vždyť ten chlap je v druhé odtud vesnici, je svátečně
hypnotismem navozených jasnovidných schopností do transu oblečen a je tam u přátel na návštěvě, je to v tu stranu za kopuvedených subjektů). K tomu sám Hejbalík v jedné pasáži po- cem.“ Starosta se zarazil a pravil: „Máte pravdu, já jsem se
dotýká: „Já zůstal s Čadilem ve vesnici, neb tam přihlíželi ob- chtěl jen přesvědčit, co na věci je pravda.“ Tím podán příčané mé činnosti s ním. Hoši jim vyprávěli co děláme a jak tomným nov ý důkaz.“
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A zde si připomeňme něco málo z vlastní
vojenské aplikace telegnoze, tedy fenoménu clairvoyance: „Vyjdeme za město,
ale neznali jsme vůbec okolí. Proto byla
vybrána přední stráž, která měla orientovat ostatní. Přihlásil jsem se já, Čadil
a Jezbera, čekatel Šubert nás vedl. Uspal
jsem Čadila a nechal jej v jasnovidném
stavu, dav mu řádnou sugescí rozkaz, na
vzdálenost prohlédnout celý kraj. Velitel kapitán Moravan věci vyslechl, ale věřit tomu nechtěl, ač byl znám hypnotis
mem, ale jasnovidné pokusy byly mu dosud úplně neznámy. Zato poručík Weinmann, ten již mi věřil, neb měl již jisté,
mnou podané důkazy v ruce. Popis Čadila zněl: „Maďarští bolševici jsou od
nás vzdáleni po této silnici 15 km, před
nimi jsou naše hlídky, proto můžeme
směle jít ku předu.“ Šli jsme 5 km vesele
při zpěvu, aniž bychom se byli ohlédli,
zda tlupa jde za námi, až když čekatel
Šubert zavolal na nás, že tlupu není vidět, že se nám ztratila. Překvapilo nás,
že jsme odtrženi a nevědouce co se stalo,
uspal jsem na rychlo Čadila a ptám se,
kde je naše tlupa. „Utekli zpět,“ praví
tento „neb potkali nějakého praporčíka
od 17. pluku a ten jim řekl, že naše vojsko je rozbito a na ústupu, bolševici že je
ženou.“ Náš prapor neznaje pravdy, dal
se na ústup, ač na praporu krásné heslo:
Ku předu, zpátky ni krok. „Dva kilometry jsou již od nás,“ pravil Čadil „a zde
není nic podezřelého, leč na této cestě
v dáli 2 ranění vojáci.“ „Nu a co dále vidíš,“ táži se jej. „Dva a půl kilometru
musíme jíti ku předu, tam jsou bolševici, však na této cestě“, okázav na cestu
v pravo, „několik kroků dále za těmi raněnými vojíny je naše velitelství, dovedu vás tam.“ Probudil jsem jej s příkazem, že si musí vše dobře pamatovat a s chutí jsme se dali zas ku předu
směrem nám vytčeným. Čekatel sám
ostal na místě, neb jsme se smluvili,
kdyby naše četa šla přece za námi, by jí
dal nutné pokyny. Dali jsme si bodla na
pušky a chutě v před ušli jsme asi 1 kilometr, když potkali jsme skutečně oba
raněné vojíny od 17. pluku. Táži se jich
co a jak je a oni nám potvrdili, že jdou
od velitelství, které je nedaleko za nimi.
Čadilovo jasnovidění bylo v tomto směru
úplně správné.
Bylo již z večera a hodně se setmělo, ušli
jsme ještě asi kilometr a zahlédli světlo,
byl to stan velitelství, tam svítili. Nahlédl jsem dovnitř a spatřil tam tři legionářské důstojníky. Oznámil jsem jim, že
jsme byli vysláni jako předvoj, ostatní že
zůstali pozadu, zrazeni jakýmsi praporčíkem, vrátili se zpět. Radil jsem jim, by
vyslali nějakého posla, že je zastihne ve

vesnici, vzdálené asi 4 km tím a tím smě- Jinak řečeno, jak tomu nasvědčují hisrem, jak mi bylo v jasnovidném stavu Ča- torická fakta, k vítězství našich vojáků
dilem řečeno. Jeden z francouzských le- nad maďarskou Rudou armádou ve skugionářů se ihned v krytém kočáru vy- tečnosti přispěla spolu s psychologicdal na cestu. Na to vyprávěl jsem majoru kým trikem Šnejdárkovým i na počátku
Bláhovi co a jak konáme s hypnotismem. minulého století metapsychology studo„Přesvědčte mne,“ pravil. Byl jsem vaná jasnovidnost (clairvoyance), dnes
k tomu ihned ochoten, uspal jsem rychle známá jako telegnoze. Vojenská rozČadila a nařídil mu, aby nám vypravo- vědka roku 1919 procházela reorganival všechny podrobnosti celého okolí... zací a tak se zřejmě z archivů již ne
Vypravoval nám vše do podrobna, bližší dozvíme, nakolik štábní kapitán v záloze
i další postavení stráží, naše i nepřá JUDr. Vladimír Vaněk, který působil od
telské úkryty kulometů a množství jich. března 1919 jako šéf vojenského zpravoMajor Bláha vyslal ihned stráž a nechal dajství vrchního velitelství vojsk na Slozjistit, pokud mu bylo možno, pravdi- vensku, poznatky z vojenské aplikace
vost údajů; shodovaly se úplně. „Toho by- telegnoze u výše zmiňované pochodové
chom mohli zužitkovat,“ pravil major setniny 10. střeleckého pluku zužitkoval
a rozkázal dát nám najíst, napít a kuřivo, pro potřeby tehdy vznikající 2. kanceláře
pak nám vykázáno místo ve stanu k pře- zpravodajského oddělení Hlavního štábu
nocování. Důstojníci byli rozesláni pře- Československé armády. Na adresu entuziastů je ovšem třeba podotknout, že jak
hlédnout bitevní čáru.“
O jasnovidné schopnosti subjektů, uvede- nelze fenomén clairvoyace podceňovat,
ných do transu Karlem Hejbalíkem, roz- nelze jej také přeceňovat, neboť ani “jashodně neprojevoval zájem jen major Sil- nozřivci“ nedokáží konat zázraky a pro
vestr Bláha (v roce 1934 povýšen do hod- opravdu dobrou, kvalitní rozvědnou činnosti divizního generála), jenž přev zal nost, jsou dnes méně použitelní než do22. června velení celé skupiny majora konalé technické prostředky, u kterých
Šidlíka, ale i ostatní armádní velitelé. nikdy neselhává tzv. lidský faktor.
Nasvědčují tomu Hejbalíkovy nejrůznější zmínky: „Třetí den přišlo v rozk aze, DOPORUČENÁ LITERATURA
který nám přečetl rotmistr Matoušek, Karel Hejbalík: Jasnovidnost,
že mám ještě se dvěma mediemi jíti do hypnotismus a magnetická léčba
Lučence… Téhož dne odpůldne navští- ve službách militarismu. Edice Spir it,
vil jsem třetí prapor. Byli tam muži i od vyd. Karel Sezemský, Nová Paka 1925
jiných čet. Při pokusech, zde činěných, Josef Šnejdárek: Pochoduj, nebo zemři!
nalezl jsem jednoho svobodníka mezi Elka Press, Praha 1994
mužstvem; pocházel z Brna a byl výteč- Pavel Kuthan:
ným jasnovidcem. Oznámil to u pluku V těžkých dobách – Boje na Slovensku
a bylo mu dovoleno choditi se mnou… 1918–1919. Corona, Praha 2010
Na cestě však přišel rozkaz, bych byl se Karel Wágner: Stojí psychologie na
svými mediemi vrácen zpět a tak sedli prahu nového poznání? Blog iDNES.cz,
jsme do auta a jeli do Lučence. Tam při- 19. srpen 2011
hlásili jsme se u brigády.“
Karel Wágner, převzato z www.karelwagner.blog.idnes.cz
Jedna ze stop, které máme, vede pravděpodobně k otci slavného hypnotizéra

REVITALIZACE
VRDOVSKÉHO  PARKU
MÍRU ZAČALA
Přes očekávané počáteční potíže se nakonec
podařilo ve čtvrtek 17. listopadu realizovat
první krok k sadovým úpravám Parku Míru
ve Vrdech. V souladu s projektem autorizované krajinářské architektky Ing. Anny Stočesové přistoupila odborná firma Richarda
Makúcha, Lesnictví a parkové úpravy Frýdek-Místek ke kácení čtrnácti bříz bělokorých. Dřeviny se částečně odvětvily pomocí
vysokozdvižné plošiny, vlastní smýcení provedl těžař s použitím pomocného směrového
lana k jištění směru pádu stromu. Usměrnění pádu káceného stromu bylo nutné
s ohledem na okolní porosty, které zůstanou
zachovány. Pařezy po pokácených stromech
byly odstraněny frézou. Následovat bude nové
založení trávníku a poté vlastní výsadba
stromů a keřů. Průvodní zpráva k návrhu
sadových úprav Parku Míru je dostupná na
http://www.obecvrdy.cz/zamery-obce -jm-

JEŽÍŠKOVA  POŠTA

kontejner
Je to až neuvěřitelné jak bezohledně se dokáží někteří spoluobčané
chovat ke svému okolí! Opravdu smutný pohled, posuďte sami.
Místní část Dolní Bučice u kostela.
-mly-

Taneční 2011 končí!
Zveme všechny věkové kategorie příznivců společenského tance na tradiční závěrečný ples letošního tanečního kurzu, který se koná v sobotu 3. 12. 2011 od 14
do 18 hodin v sále Kulturního domu ve Vrdech v režii profesionálních tanečních mistrů Antonína a Jany Novákových z Kutné Hory a za doprovodu taneční
skupiny EXPO pod vedením Františka Štěrby.
Na akci obdržíte přihlášky na:
taneční kurz 2012 pro mládež
pořádaný obecním úřadem
pokračovací taneční kurz pro mládež a taneční
kurz pro dospělé – Taneční škola Novákovi
Jako památku na příjemný zážitek ze společenské akce
si můžete odnést fotografii zhotovenou dle Vašeho přání.
Těšíme se na Vaši účast. Občerstvení zajištěno.

Jana Špinarová, sekretariát OÚ Vrdy
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Sedmnáctým rokem funguje na Božím
Daru Ježíškova pošta. Do Ježíškovy poštovní schránky může každý dětský i dospělý
návštěvník během celého roku vkládat svá
přání. V prosinci pak přání rozešle Ježíšek
adresátům. Ti, kteří se na Boží Dar nedostanou osobně, mohou svá přáníčka zaslat na
Ježíškovu poštu: Český Ježíšek, Boží Dar 1,
PSČ 362 62. Ježíšek tato přání rozešle v prosinci spolu s ostatními. Každý rok se na přáních objevuje nové speciální vánoční razítko.
Obecní úřad Vrdy vyzývá zájemce z řad předškoláků MŠ 1, MŠ II a žáků 1. stupně ZŠ,
aby svá přání k Vánocům napsali či nakreslili na dopisní papír. Na obálku napsali svoje
jméno a adresu a přilepili desetikorunovou
poštovní známku, a to všechno nejpozději do
pátku 9. prosince do 8 hodin. Přáníčka budou vyzvednuta a zaslána obecním úřadem
Ježíškovi do Božího Daru. Před Vánocemi
budou orazítkovaná přáníčka rozdána všem
zúčastněným dětem.
-mly, jm-

SO 12 – Zbyslav – Úprava koryta

Z REDAKČNÍ  POŠTY

Úsek přeložky koryta Doubravy lichoběžníkového profilu se šířkou ve dně 7,0 m,
se stabilizací břehu polozapuštěnou záhozovou patkou z lomového kamene s proštěrkováním. Vrchní vrstva záhozu bude prohumusována a oseta. Do říčního koryta bude příkopem č. 2 zaúsťovat výtokový objekt č. 1. Nátokovou část objektu tvoří
ŽB stěna tl. 40 cm založená pod úroveň dna příkopu. Čelo zatrubnění bude svrchu
osazeno ocelovým zábradlím. Výtokové koryto bude ohraničeno výtokovým čelem
zatrubnění, výtokovými křídly a stabilizačním prahem, zajišťujícím přechod na koryto Doubravy.
Stavební objekty navrhl VH-TRES s. r. o., České Budějovice

foto J. Moravec

Mám v sobě tolik lítosti, že jsem se rozhodla dát to na papír. Jak bezcitně se
dnes lidi chovají k přírodě, je k zoufání. Jsem jedna z postižených Lázeňáků. Jako když jste nám záviděli,
jak jsme si tady žili pěkně s přírodou.
Zkrášlovali si každý před svým domem zadarmo Váš pozemek. Kdyby
tady bylo smetiště, tak bych se nedivila, ale takhle bezcitně všechno zničit, to snad nemá obdoby a udělat
z toho měsíční krajinu. Když to šlo
udělat citlivěji. Ale co je Vám do přírody, že ty všechny stromy a rostliny
jsou živé. Vždyť po zimě se probouzejí,
pak kvetou a rodí a rostou k potěše člověka. A tady se to tak bezcitně kácelo
a vytrhávalo, jen proto, že je to obecní
pozemek, tak si s tím můžete dělat,
co chcete. Co je Vám do nějakých lidí,
kterým se to nelíbí. Tahle doba je tak
krutá hlavně k přírodě, bojím se, aby
se to člověku nevymstilo. Vůbec Vám
nezávidím budoucnost. Nejvíc je mi
líto mnohých dětí, do jaké doby rostou.
Co je Vám do nějaké báby, která tady
přes padesát roků žije a kamarádila
se s řekou a teď se musí dívat na tu příšeru. Když si uvědomím, že přichází
zima a nebudu mít kam dát ani krmítko pro ptáčky, co jich tady hynulo,
je mi do pláče. Proč jsem se toho musela dočkat. Závidím všem, co už nežijí, aspoň je méně nešťastných.
Já vím, že je Vám jedno, jestli nějaká
bába nebude moct krmit ptáčky, ale
vzali jste mi smysl života, který mi
ještě zbývá. Možná, že to bude někomu
k smíchu, ale budiž. Za všechny Lázeňáky od řeky, na kterou už nevidíme.

Jaroslava Francová

ZA  ZBYSLAVSKÝM STRAŠIDLEM:

V pátek 28. října 2011 již podruhé Občanské sdružení
Zbyslav dětem uspořádalo halloweenskou akci pod názvem Za Zbyslavským strašidlem. Účast byla opravdu
hojná. Dorazilo téměř čtyřicet dětí s lampiony i mnoho
dospělých. Nejvzdálenější návštěvníci byli až z Českého
Krumlova. Všichni si mohli vyzkoušet svou odvahu i znalosti. Nestačilo totiž jen projít noční Zbyslaví, která byla
plná strašidel a hrůzu nahánějících bytostí. Bylo zapotřebí zapojit i znalosti při plnění různých úkolů. Spokojenost byla jak na straně účastníků, tak i na straně
pořadatelů. Všichni byli krom famózních zážitků nakonec odměněni pohoštěním ve formě dýňové polévky, buřtů a perníčků. Již teď se všichni můžeme těšit na následující ročník. Ještě předtím ale proběhne
mnoho dalších akcí, které můžete sledovat na stránkách
www.zbyslavdetem.websnadno.cz.
Těšíme se na shledanou s Vámi a Vašimi dětmi.

Mgr. Lenka Kabelová

Kdo pamatuje vystoupení
M. Hájkem řízeného smíšeného
pěveckého sboru Jasoň během
prvního Svatováclavského
koncertu ví, že půjde o výjimečný
zážitek. Na programu jazzová,
folková a vánoční hudba.
Účinkující se vzdali odměny
ve prospěch kostela.
Koncert proběhne ve Zbyslavi
v kostele Nejsvětější Trojice
v neděli 11. prosince 2011
od 14 hodin se sbormistrem
Michalem Hájkem,
vítězem mezinárodní soutěže
sbormistrů v Budapešti.

MŠE SVATÁ

V kostele Nejsvětější Trojice
ve Zbyslavi ve čtvrtek
15. 12. 2011 od 17 hodin
celebruje P. Jan Nepomuk
Pavel Aixner, OSA.
Myslivecké sdružení
Doubrava Vrdy
Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ  PLES
který se koná
17. prosince 2011 od 20 hodin
v hostinci „U Bucků“ ve Zbyslavi

Zábava ve stylu A-peiron

ADVENTNÍ KONCERT
SOUBORU OKTET

Spoustu let už se místní hudební skupina, která několikrát změnila svůj název, několikrát obměnila sestavu a postupně přecházela ze stylu country na tvrdší muziku, snaží bavit občany nejen vrdské. Nyní je najdete pod názvem A-PEIRON.
Sestava sestává z leadra a jediného původního člena Ládi Michálka (sólová kytara
a zpěv), z nadšeného člena a baviče Davida Minaříka (doprovodná kytara a zpěv),
z méně prostorově výrazného Michala Večeřílka (bicí), z dalšího skvělého muzikanta Milana Bárty (klávesy a zpěv), z nejmladšího a nejnovějšího člena kapely
Kamila Nováka (baskytara) a nakonec… Milan Zajíc (zpěv).
V létě jste mohli tuhle kapelu slyšet i vidět na festivalu Houkání, jenž byl asi letošní
největší místní hudební událostí. Jinak kluci objíždí nejen okolí, ale moc rádi zajedou i na Vysočinu, kde se kulturní akce ve stylu živé zábavy udržují ve velkém stylu.
Letos kapela opět získala své zázemí zprostředkované díky obecnímu úřadu. Zde snad
budou kluci v zimních měsících pilně trénovat nové písně, aby rozšířili a obměnili
svůj pestrý hudební repertoár. Mimo nové zkušebny si kluci konečně vyzpívali i nové
popojíždědlo Ford Transit, protože jejich stará dobrá Škoda dvanáctsettrojka důvěrně
oslovovaná jako dvanáctsettroska dostála své přezdívky a definitivně klekla...
Více se můžete dočíst na webových stránkách: a-peiron.wz.cz, kde je vždy soupis
nadcházejících vystoupení. Kluci jdou s dobou, takže i na sociální síti Facebook najdete pod jejich názvem spoustu informací.
Tak až bude A-peiron hrát v okolí, vypněte telku, vypusťte na dvůr hlídací psy, zamkněte na dva západy a přijďte si je poslechnout... ať mají pořád pro koho hrát. Nejbližší příležitost budete mít pravděpodobně hned 3. 12. v jejich domovské vrdovské
kultovní hospodě ...vinárně ...tipsportbaru U Licků.

Míša Pecinová, jedna z původních členů kapely

přehled dalších SPOLEČENSKÝCH AKCÍ  – PROSINEC  2011
Název akce

Kdy Podrobnosti

Zabezpečuje

Taneční 2011 – Záverečný ples

3. 12. KD Vrdy, 14 hodin

OÚ Vrdy

Rozsvícení Vánočního stromu a besídka dětí

2. 12. ZŠ Vrdy, 17 hodin

OÚ Vrdy, ZŠ, MŠ 1 a MŠ II

Projekt LiStOVáNí – Kvak a Žbluňk

4. 12. MK Dolní Bučice, 15 hodin

OÚ Vrdy, MK

Projekt LiStOVáNí – Ekonomie dobra a zla

4. 12. MK Dolní Bučice, 17 hodin

OÚ Vrdy, MK

Adventní koncert
Okteta Michala Hájka

11. 12. Kostel Nejsvětější Trojice
Zbyslav, 14 hodin

Sdružení za záchranu kostela

Tajemný les Švabiňák
(Sylvie Pokorná)

18. 12. KD Zbyslav, 15 hodin

Ochotnický soubor J. K. Tyla
Kutná Hora

Vánoční koncert
Pedagogické školy a Gymnázia Čáslav

19. 12. Kostel Nejsvětější Trojice
Zbyslav, 18 hodin

Sdružení za záchranu kostela
a OÚ Vrdy

Vánoční výstava

od 19. 12. Výstavní síň Vrdy
do 21. 12. od 8:00 do 14:30

OÚ Vrdy
ZŠ, MŠ I a MŠ II

Betlémské světlo

24. 12. Kostel Nejsvětější Trojice
Zbyslav, 13 hodin

Sdružení za záchranu kostela

Vánoční výstava

26. 12. Výstavní síň Vrdy
od 13 do 17 hodin

OÚ Vrdy
ZŠ, MŠ I a MŠ II

Silvestrovská zábava pro děti

30. 12. KD Vrdy, 14 hodin

OÚ Vrdy

Rozloučení se starým rokem

31. 12. KD Zbyslav, 14 hodin

OS Zbyslav dětem
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Předvánoční Listování

Knihovna Vrdy by Vás ráda pozvala na představení projektu
Listování pro děti i pro dospělé.
kdy: neděle 4. prosince 2011
kde: Místní knihovna Vrdy
herecké obsazení: Lukáš Hejlík a Alan Novotný
děti: KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI od 15 do 15:30
dospělí: EKONOMIE DOBRA A ZLA od 17 do 18 hodin
(bez Tomáše Sedláčka)
Obě představení jsou dárkem k Vánocům pro naše současné
i budoucí čtenáře a jsou tedy ZDARMA. Vzhledem k omezené
kapacitě knihovny doporučujeme místa k sezení předem
rezervovat na horalkova.petra@seznam.cz nebo v budově
knihovny v otevíracích hodinách.

uzavření knihovny

Vyrobte si knihu  jako vánoční dárek

Z důvodu nástupu na mateřkou dovolenou bude
knihovna od pátku 16. prosince (včetně) uzavřena.
Od počátku ledna bude ale opět v provozu v dočasném
zastoupení Barborou Fílovou. Knihy, které by měly být
vráceny v době mezi 16. a 31. prosincem samozřejmě
automaticky přecházejí na první týden v lednu.
V duchu rčení „nejkrásnější dárek je ten, který
vyrobíte sami“ se ponese workshop v budově
knihovny ve třetím adventním víkendu. Pod taktovkou MgA. Andrey Michálkové si budete moci
vyrobit vlastní knihu, třeba i jako dárek k Vánocům.
kdy: sobota 10. prosince 2011 od 09:30
kde: Místní knihovna Vrdy
kdo: všechny věkové kategorie
maximální počet zúčastněných: 12
Vzhledem k omezené kapacitě knihovny
a v závislosti na množství objednaného materiálu
doporučujeme předem si rezervovat místo
na horalkova.petra@seznam.cz
nebo v budově knihovny v otevíracích hodinách.

Hororová noc v knihovně
Děsuplnou noc zažily děti 27. října v Místní knihovně Vrdy.
V předvečer Noci všech svatých (Halloween) a Památky
všech věrných zesnulých (Dušičky) se děti mohly dozvědět
něco více o historii a tradicích těchto dvou svátků, navrhnout si a vyřezat si pro Halloween tradiční Jackovu lucernu
z dýně a zasoutěžit si v lovení jablek. Tyto ryze neliterární aktivity později vystřídal poslech světové hororové klasiky, jako
například Černého kocoura E. A. Poea nebo Draculy B. Stokera, se soutěžními otázkami založenými na pozorném poslechu. S úderem půlnoci se děti vydaly po stopách Jacka
k místnímu kostelu, kde svou odvahu potvrdily podpisem.
Po bojovce si pak všechna strašidla připravila své pelechy
a začalo promítání tří zfilmovaných balad K. J. Erbena. Největší strach ovšem zřejmě zažila knihovnice, která k ránu
přestávala doufat, že děti ještě usnou. Odměnou všem byla
výslužka v podobě věnečku a rakvičky.
Za pomoc by knihovna ráda poděkovala Barboře Fílové, Janě
Kvasničkové, Dagmar Horálkové a Norbertu Kobelovi.

...A  co jste hasiči?

V zářijovém čísle Obecních listů jsme se krom jiného zmínili o klidné letní sezóně. Jsme velmi rádi,
že ani od vzniku zmíněného článku se situace nezměnila a počet zásahů za letošní rok se nezvýšil.
V takovém období ale zároveň vzniká riziko ztráty
návyků a připravenosti členů jednotky. Z tohoto důvodu proběhlo dne 10. 9. 2011 cvičení v prostorách
bývalé cihelny v Horních Bučicích. Námětem byla likvidace požáru roští se zajištěním dopravy vody od
hydrantu přes komunikaci č. 17. Komplikací u takového zásahu je nutnost řídit dopravu na této vozovce. Do této akce jsme zapojili i SDH Zbyslav.
Po ukončení cvičení proběhlo vyhodnocení a je
možno konstatovat, že svůj účel splnilo, neboť spolupráce obou sborů proběhla bez problémů a hasiči
z Vrdů i Zbyslavi odvedli dobrou práci.
Další akcí byla návštěva místního lihovaru dne
15. 9. 2011. Jejím účelem bylo seznámení členů jed- Redakční rada Obecních listů vyhodnotila došlé snímky v digitální
notky s možnými riziky vyplývajícími z charakteru podobě na téma „Moje nejkrásnější prázdniny“. Posléze se o věcné ceny
provozu tohoto podniku. Zaměstnanec lihovaru – USB Flash 4GB, DVD Pack a sadu A6 fotopapírů Inkjet podělili tito
p. Vítámvás nás provedl rizikovými prostory a obe- ocenění autoři:
známil nás s autonomním hasícím systémem, hydrantovou sítí a ostatními zdroji vody v celém areálu. Šimon Doubek (7 let, ZŠ Vrdy) – snímek Podgora, foceno samospouští
Této exkurze se zúčastnil také místostarosta obce (za drobné výpomoci tatínka Lukáše), Olympus VR-310
p. Mlynka, který celou akci zajišťoval.
Natálie Miláčková (14 let, ZŠ Vrdy) za snímky Západy slunce
Jelikož práce hasičů zahrnuje mnoho různých do- nad Brelou, Panasonic Lumix DMC-TZ2
vedností a znalostí, je třeba se mimo cvičení také Stanislav Novotný (9 let, ZŠ Vrdy) – snímek Nikolka Novotná a Lukášek
vzdělávat v jiných oborech. Proto jednatel sboru Horáček, Zadar – Chorvatsko, Fujifilm Finepix A350 5.2MP
p. Kropáček připravil 24. 9. v sále KD Zbyslav seminář z psychologie. Znalosti z tohoto oboru jsou Vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo ve středu 16. listopadu v zasepro nás důležité především při jednání s lidmi po- dací místnosti OÚ ve Vrdech. Mladé fotografy přivítal místostarosta obce
stiženými mimořádnou událostí. Zkušená lektorka Ing. Miloš Mlynka, oceněným poděkoval a popřál jim mnoho zdaru v této
kpt. PhDr. Eva Biedermannová, psycholožka z HZS umělecké činnosti. Pro přítomné bylo připraveno malé občerstvení.
Kladno nás během přednášky seznámila s nejčas- Věcné ceny do fotosoutěže poskytl Obecní úřad ve Vrdech za přispění
tějšími problémy, které mohou nastat při mimořád- firmy RAVREX, prodej a servis výpočetní techniky, Čáslav.
-jmných událostech. Zároveň nám názorně předvedla
jak nastalé potíže řešit a s postiženými osobami šetrně komunikovat. Na tento seminář jsme přizvali i příslušníky jiných
sborů a tak jsme zde mohli potkat kolegy např. z Chotusic či Nových Dvorů.

František Ferus
V říjnovém čísle jsme otiskli snímek babiček na okurkách. Vyzvali jsme Vás, abyste babičky pojmenovali a své tipy sdělili redakci. Někdo uhádl příjmení pěti babiček někdo
všech. Kdo pohotově uhádl jména alespoň sedmi pracovnic vypomáhajících v tehdejším JZD? Paní Gita Štěrbová-Špinarová, paní Jindra Nováková, paní Marie Kořínková,
pan Antonín Šindelář, paní Emilie Rodrová a paní Hana Mislerová. Gratulujeme!
Babičkami na okurkách jsou: 1 – Volencová, 2 – Vaňková, 3 – Kavánková,
4 – Šimonová, 5 – Bulánková, 6 – Brejšková, 7 – Habeltová, 8 – Krejčová
Dalším studiem Kroniky JZD Žehušice se sídlem ve Vrdech jsme dospěli k závěru, že
snímek byl pořízen v roce 1973, tzn. rok před spojením družstev v Žehušicích, ve Vrdech a v Bílém Podolí. JZD Vrdy-Bučice tehdy vedl předseda Ing. Květoslav Vařečka,
agronomem byl Josef Veselý a zootechnikem Ing. Josef Benda.
-am, jm, fk
/za zapůjčení fotografie děkujeme paní Marii Michálkové/

ZNÁME VÍTĚZE  FOTOSOUTĚŽE

...jak to bylo s babičkami na okurkách?
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PŘIPRAVUJEME VÁNOČNÍ VÝSTAVU
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Náš obecní gratulant tentokrát přijíždí
srdečně popřát těm, kteří oslavili
svá jubilea v měsíci listopadu 2011:

Vyzýváme občany, kteří mají zálibu ve vyšívání, háčkování, pletení, kreslení, paličkování, pečení a zdobení perníčků, ve výrobě adventních věnců,
svícnů, betlémů, sběru starožitností a jiných výrobků s vánoční a zimní tématikou k jejich zapůjčení na tradiční vánoční výstavu.
Výrobky do výstavy přineste nejpozději do pondělí 12. prosince k rukám
pí J. Špinarové, tel. 327 397 221, mob. 734 441 330 nebo pí Marii Prokopové, mob. 720 619 961 organizátorce výstavy.

Jana Špinarová, sekretariát OÚ Vrdy

paní Arnoštka Jelínková z Koudelova
paní Marie Průšová z Vrdů
paní Zdeňka Tomíšková z Dolních Bučic
pan Emil Pokorný z Dolních Bučic
pan Jaroslav Skřivánek z Dolních Bučic
pan Jaroslav Vízner z Horních Bučic
pan Jan Žďárský z Dolních Bučic


Věra Řehounková, evidence obyvatel

Drakiáda
Skauti si užívají podzim,
uspořádali Drakiádu
i Halloween. Stalo se již
tradicí, že s prvním žloutnoucím a padajícím listím
zapojují členové místního
skautského střediska do
podzimních aktivit nejen
své skautské svěřence, ale
také děti z Vrdů, Dolních
i Horních Bučic a okolí.

Stranou nezůstávají ani rodiče, kteří s nadšením dětem pomáhají především s pouštěním draků. Ano, i letos byla říjnová Drakiáda pro děti ze skautského střediska i pro veřejnost. Pestrobarevní draci se ve vzduchu
kvůli bezvětří moc dlouho neudrželi, ale
o to více času zbylo na opékání špekáčků.
Kdo to přeci jen s tím létáním nevzdal, pobíhal jako o život na malé louce za rybníčkem v Dolních Bučicích a snažil se alespoň
na chvíli draka udržet ve vzduchu. Občas se
zadařilo. Kromě bezvětří potrápila účastníky skautské Drakiády i mokrá tráva, a to nejen proto, že úplně rozmočila
na schůzkách vyráběné papírové draky, ale taky promáčela tenisky a nohavice všech dětí, vedoucích i rodičů. Ještě, že tak krásně svítilo sluníčko
a díky dostatečnému pohybu nikomu nebyla zima. Snaživí soutěžící v různých dračích disciplínách byli sladce odměněni a pochváleni. Snad mohu
mluvit za všechny, kteří dopoledne 20. října místo sezení u pohádek a počítačových her, zavítali na naši skautskou Drakiádu, že se to pouštění draků
všech velikostí i barev letos náramně vydařilo. Avšak do příštího roku musíme zapracovat na větrném počasí, technikách letu a především výběru
materiálu, ze kterého jsou draci členů střediska vyrobeny.

Halloween
Poslední říjnovou sobotu se skautská klubovna již
po několikáté proměnila ve strašidelný dům plný
čarodějnic, smrtek, duchů, upírů a jiných neživých.
Děsivé tváře vyřezané v dýních svítily na cestu odvážlivým návštěvníků a návštěvnicím. Ty nejmenší
doprovázeli stateční rodiče a pomáhali jim zdolat
obtížné úkoly, které na jejich potomky byly nastraženy všemi strašidly. Poprat se děti musely s bludičkami a jejich bludným bludištěm, hrát karty o život
se samotnou smrtkou, obelstít upíry a čarodějnici,
a taky poznat u pekelného čerta všechny pohádky,
jinak by si je vzal asi do pekla. A i když to vypadalo
opravdu hrůzostrašně, nakonec to všichni návštěvníci skautského Halloweenu ve zdraví přežili a odnesli si po kapsách plno sladkostí, motýly, kočky,
jizvy, pavouky a pavučiny namalovaných na obličejích a hlavně kupu zážitků z domu hrůzy, který nakonec proměnil zase zpátky ve skautskou klubovnu.
Zuzana Lebdušková, Skautské středisko Vrdy-Bučice
Betlémské světlo 2011
Skautské středisko Vrdy-Bučice pro Vás
i letos přiveze Betlémské světlo. Přijďte si
zapálit svíčku nebo lucerničku 17. prosince
do skautské klubovny mezi 14. a 18. hodinou
a vykouzlete si doma vánoční atmosféru.

Cyklistika trochu  blíž

Určitě občas potkáte projíždějícího nadšeného cyklistu, který
si pod pojmem „cyklistika“ představuje víc, než jen sednout na
kolo a dojet do krámu, pro dvě pivka, či na hřbitov a zpátky. Tenhle cyklista, než sedne na kolo, absolvuje mnohem delší přípravu. A kontrola technického stavu kola je před každou vyjížďkou samozřejmostí. Většina normálních smrtelníků ani neví, že
se třeba řetěz časem vytahá. Ale je pravdou, že tolik, kolik kilometrů tenhle nadšený cyklista „dá“ za měsíc, obyčejný smrtelník nenajede za celý život…
V našich končinách nejvíce brázdí silnice červeno-bílo-černé
dresy klubu Agro Kolín. Tyhle kluky jsem potkávala moc let,
ještě jako obyčejný cyklista, když jsem nadšeně zdolávala několik desítek kilometrů týdně. Až mě oslovil jeden z nich. Já souhlasila, přidala se do jejich řad, a tím jsem si podepsala ortel.
Do ryze mužského týmu se vloudila žena. Zaplula jsem do jejich
rytmu a snažila se uviset (rozuměj „udržet se v závěsu za ostatními“). První měsíce byly krušné, ale tak už je to se vším. První
skutečné závody, první úspěchy, rovnání se s konkurencí. Ženská silniční cyklistika je zajímavá. V porovnání s počtem startujících mužů jsme v podstatné menšině. Ale když už ženská jede závod,
kde jsou podmínky úplně stejné, jako mají chlapi, není to úplně obyčejná ženská. Pocit, když porazím dvě třetiny startujících chlapů na
nějakém silničním maratonu, je skvělý. Pak už mi je jedno, jestli jsem
druhá, nebo třetí… I desáté místo je spokojeností, pokud já (i ostatní)
dojedou do cíle v pořádku. Podpora týmu je úžasná a já si jí moc vážím.
Obecně jsou ženské v cyklistice podporovány a brány jako zpestření,
a to je moc dobře. Protože spousta silničních maratonů není jen soubojem se soupeři, ale často i sama se sebou – především, když počasí
řekne: „A dneska to nebudete mít zadarmo!“ Když člověk propadne
cyklistice, je to vážné a krásné. Protáhnout tělo, vyvětrat mozek a spálit pár kalorií není vůbec na škodu. Jen na paměti musíme všichni
mít, že silnice nejsou jen pro nás cyklisty, nebo jen pro řidiče. Všichni
se chceme v pořádku vrátit domů.
Teď nás moc často nepotkáte. Odpočíváme, sbíráme síly (a kilogramy)
na příští sezónu, kdy budeme zase bojovat se spoustou kilometrů a kochat se krásou přírody, protože i o tom je cyklistika.

Míša Pecinová, Klub AGRO Kolín

Fido Cup  2011 aneb
Železné  hory  jak je neznáte
Šestý ročník „prestižního“ klání FIDO Cup 2011 byl odstartován v sobotu 12. listopadu od Kulturního domu ve Vrdech. Na pětašedesát přihlášených cyklistů čekala třicetikilometrová modrá nebo 42 km dlouhá
červená trasa s přejezdem přes Krkanku u Zbyslavce. Na křížení tras,
nad obcí Lipovec-Licoměřice, připravili pořadatelé pro závodníky malé
občerstvení. Dojezd borců zpět do Vrdů doprovázela skvělá nálada za
vskutku nádherného podzimního počasí. Po vyhlášení výsledků a předání cen se mohli přítomní vypotit v místní sauně a zakoulet si bowling. Sportovní odpoledne zakončila taneční zábava s kapelou VELVET,
která slavila úspěch i v minulých letech. Mé poděkování patří všem,
kteří se na zdárném průběhu letošního závodu podíleli.

Mgr. Tomáš Franc, Fido Sport, foto J. Moravec

Cvičení v tělocvičně ZŠ Vrdy pro veřejnost  2011|2012
Správce tělocvičny: Ivana Pecinová a Jana Kvasničková
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16:00–17:00

Vyhrazeno pro Základní školu

18:00–19:00

19:00–20:00

20:00–21:00

Fotbal – žáci ml.
Chudomel, Plašil

17:00–18:00

Badminton
Franc

Ženy
Littová

Tenis – muži
Táborský

Fotbal – přípravka ml., st.
Truksa, Papoušek, Hronovský

Fotbal – Muži
Trekoval, Truksa

Fotbal – žáci st.
Růžička, Schnábl
Fotbal – muži
Trekoval, Truksa
Fotbal –
Florbal – muži
mini přípravka Havránek, Jetleb
Kříž, Koryťák
08:00–12:00
Tenis – muži, Táborský
09:00–11:00
JPO III-Vrdy
Ferus

14:00–16:00
Capoeira
Gerenda

Fotbal – muži
Kříž, Koryťák
Nohejbal – muži
Havránek
Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce Vrdy

SAUNA JAKO LÉKÁRNA?
PŘIJĎTE SI  TO VYZKOUŠET…
„Sauna je lékárna chudého“ konstatuje jedno finské přísloví. A něco pravdy na
tom bude, vždyť otužování je jedno z nejlevnějších způsobů upevnění zdraví
a prevence před nachlazením. Saunování má tradici v severských zemích: Finsku, Německu nebo Rusku. Tak jako staří Římané přicházeli do veřejných lázní,
kde podstupovali očistné koupele, masáže a další procedury, užívají si severské
národy saunování. Je to skvělý způsob očisty těla a zároveň posilování imunity organizmu střídáním intenzivního prohřívání s ochlazováním v ledové vodě nebo
sněhu. Kdo se může saunovat? Je povoleno všem, od malých dětí po starší lidi.
Platí však, že by nám mělo být saunování příjemné, a proto bychom měli zvolit
teplotu, při které se budeme cítit dobře. Platí zásada, že do sauny chodíme zdraví,
pokud bychom chtěli saunou léčit nachlazení, nemoc jedině zhoršíme. Lidé s vysokým krevním tlakem nebo srdečními problémy by se měli poradit s lékařem
a volit raději saunování při nižších teplotách. K ohřátí a pocení dojde rovněž,
ale pomaleji a šetrněji. Proč se saunovat? Hlavně proto, že je to nejen zdravé, ale
i velmi příjemné. Kůže je po saunování jemná a čistá. Z otevřených pórů jsme vyplavili, a pokud použijeme saunovací kartáč i doslova vykartáčovali všechny nečistoty, škodlivé a jedovaté látky, podpořili jsme srdce i krevní oběh, uvolnili a zrelaxovali celé tělo. Pravidelným saunováním se staneme odolnějšími proti nachlazení, chřipkovým virům, budeme mít zdravější a krásnější pleť. Saunování funguje protistresově. Po absolvování saunovací procedury budeme příjemně unavení, bude se nám lépe spát. Po sportování, celodenní turistice, plavání nebo lyžování je saunování ideální relaxační činností. Sauna je také společenská záležitost
a ideální možnost setkávat se pravidelně s přáteli, prodiskutovat věci, na které
není jindy čas nebo chuť. Vůbec nejlepší je chodit se saunovat s veselými lidmi,
protože smích v sauně má dvojnásobně léčivý účinek.
Všechny tyto výhody najdete ve vrdovské sauně, v prostorách bývalé Sokolovny. Zde
Vám poskytnou potřebné zázemí včetně širokého sortimentu občerstvení a unikátní možností si po sauně zahrát bowling. K dispozici je odpočinková místnost,
objednat si můžete masáž. Stačí si tedy vzít šampon, masážní kartáč a osušku.

-mšpozn.: pod(r)obný článek najdete také na:
http://zdravi-a-krasa.bloger.cz/lecebne-procedury/Sauna-je-lekarna-pro-chude
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Nohejbal – muži
Havránek

Volejbal – muži, ženy
Březina
Ženy
Littová

21:00–22:00

Capoeira
Gerenda

Tenis – muži
Táborský

Nohejbal – muži
Havránek

Florbalový turnaj

08:00–16:00

Dne 15. listopadu 2011 se žáci 1. stupně
ZŠ Vrdy zúčastnili okresního finále středočeských základních škol ve florbale. Kluci
si vedli velmi dobře a v konkurenci všech
kutnohorských a čáslavských škol obsadili
velmi pěkné 2. místo. K výsledku blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
Mgr. Ludmila Francová

PROVOZNÍ  DOBA
SOKOLOVNY čp. 3 VRDY
Sauna
středa muži:
16:00–22:00
čtvrtek ženy:
16:00–22:00
pátek muži:
14:00–22:00
sobota ženy:
14:00–22:00
vstupné za den: 80,– Kč dospělí
40,– Kč děti do 15 let
20,– Kč děti z MŠ Vrdy
Bowling
Středa
16:00–22:00
Čtvrtek
16:00–22:00
Pátek
14:00–23:00
Sobota
14:00–23:00
dráha / hodina: od 14 do 18 h / 200,– Kč
od 18 do 23 h / 230,– Kč
příplatek mimo provozní den 30,–/h

RESTAURACE SLAVOJ KULTURNÍ DŮM

SAUNA VRDY – MASÁŽE

Monika Kořínková – mobil: 777 579 956

Čepujeme
Plzeňský ležák Pilsner Urquell
Braník 10° Světlý
Gambrinus 10° Světlý
Braník Jedenáctka
Staropramen Černý, tmavý ležák

29,– Kč
18,– Kč
20,– Kč
19,– Kč
23,– Kč

Marta Hlaváčková
masérské, rekondiční a regenerační služby
mobil: +420 776 009 249, +420 777 796 858
Masáž je prováděna masážní emulzí

Vaříme
na každý pátek a sobotu je možné si objednat večeře
závazné objednávky přijímá osobně obsluha baru
nebo telefonicky do středy daného týdne
MENU
Vepřový steak (krkovička) 200 g
Vepřový špíz
Kuřecí steak (prsíčka) 200 g
Naše specialita:
Pečené vepřové kolínko, 800–1 000 g
Přílohy:
Hranolky, krokety
nebo Americké brambory

80,– Kč
80,– Kč
90,– Kč
110,– Kč
vše 25,– Kč

Pořádáme
firemní večírky
oslavy
školní
abiturientské srazy
svatby

vodoinstalatérské
a topenářské práce
RADEK MILÁČEK

Herna
kulečník, šipky, fotbálek
výherní automaty, Jukebox
Otevírací doba
Pondělí – Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Sluneční 351, 285 71 Vrdy
e-mail: Milacek.Radek@seznam.cz
mob.: 728 238 576
14:00–22:00
14:00–24:00
10:00–24:00
14:00–22:00

Bazárek Hana Bilinová
Smetanovo nám. 37, 285 71 Vrdy

aktuální PROGRAM
17. prosince	Adventní taneční večer
s hudebním duem Vlasta & Pavla
		
http://www.vlastapavla.cz/
30. prosince

Dětský Silvestr od 14 hodin

oblečení second hand
komisní prodej
 sběrna: opravy obuvi
tašek, kožených výrobků
Otevírací doba: PO–ČT 14:00–18:00 hodin
PÁTEK 14:00–17:00 hodin
PROVOZOVNA SE OTEVÍRÁ 1. prosince 2011

...to jen že mi tu zbyl zrovna jeden  a půl kousku místa

grafika střížená přesně na míru 
galerie jedenapůlgrafika ke shlédnutí


listopa d 2011 | in zerce

nebo o půlku navíc
na facebooku zatím
pouze jednou
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