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PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ÚTLAKU 
SE OTEVŘEL VEŘEJNOSTI

GALAVEČER BOJOVÝCH SPORTŮ V REŽII MĚLNICKÝCH BORCŮ

Za účasti náměstků hejtmanky Středočeského kraje Daniela Marka,  
pro oblast kultury a památkové péče, a Martina Kupky, pro oblast zdra-
votnictví, byl ve čtvrtek 8. prosince v Panenských Břežanech ukončen 
projekt rekonstrukce zámku a zámeckého areálu a vybudování Památ-
níku národního útlaku.                                                  (dokončení na str. 6)

SLAVNOSTNÍHO AKTU SE ZÚČASTNILI Daniel Marek (druhý zle-
va) a Ing. Martin Kupka náměstek hejtmanky a starosta nedalekých 
Líbeznic (druhý zprava). Uprostřed ředitelka Oblastního muzea Pra-
ha - východ v Brandýse nad Labem Mgr. Hana Závorková.

VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ na půdě Brejníkova 
mlýna v Olovnici sklízí zasloužený zájem ná-
vštěvníků. Lví podíl na úspěchu má Ing. Bar-
bora Zýková (na snímku), s níž se můžeme 
vidět ve zdejší expozici. Více na str. 16.

Foto lot

Domácí boxeři na druhém ročníku již tradiční přehlídky úpolových 
sportů, která se 10. prosince uskutečnila v Masarykově kulturním domě 
Mělník, zvítězili za vydatného povzbuzování publika v osmi z celkových 
devíti zápasů.

Některé z cen po vyhraném zápase pře-
dával vítězům také Zbyněk Šnajdr, 
hlavní sponzor galavečera. Na snímku  
s Matějem Mikešem (vítěz na body) - 
svěřencem R. Kraje.     Foto Jiří Janda

Novinkou letošního ročníku gala-
večera, který opět uspořádaly měl-
nické oddíly SK BOX Mělník, SK 
Boxing Mělník a Muay Thai Sokol 
Mělník, byl profesionální zápas 
podle plných pravidel Muay Thai 
v podání domácího Matěje Kubi-
ny a Yevgeniye Kedyarova z klubu 

TKBC Praha.
 Povolené byly i údery lokty a ko-
leny na hlavu soupeře. Zápasníci 
nastoupili bez ochranné helmy, chrá-
ničů holení a obešli se i bez chráničů 
kolen a loktů. V zápase, kterým ve-
čer vyvrcholil, zvítězil domácí borec 
Matěj Kubina.

 V dalších duelech si vítězství 
připsali také mělničtí zápasníci Jan 
Gazdík, Matěj Mikeš, Marek Ně-
mec, Erik Micka, Dominik Najman, 
Ruda Kraj mladší a Pepa Škop – 
tomu se podařilo soupeře zdolat do-

konce již před koncem třetího kola 
zápasu. Zvítězili tak nad sportovci 
z oddílů Pražský rohovník, SC Nové 
Strašecí, Leonidas Gym Teplice, 
QWERT Plzeň, Boxing Poděbrady 
a SKB Praha.    (dokončení na str. 8)

Otto
Lístek s poznámkou
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BRANDÝS NAD LABEM  
– STARÁ BOLESLAV

Novoroční pouštění lodiček  
Vstup do nového roku zde oslaví pří-
mo symbolicky. 1. ledna 2017 v 17 ho- 
din se občané sejdou pod mostem 
Generála Lišky, aby si popřáli do no-
vého roku hlavně zdraví, štěstí a spl-
něných přání. K tomu, aby se přání 
splnila si každý bude moci přinést 
svojí lodičku se svíčkou, jež budou 
vypouštět do vody a sledovat jejich 
pouť po setmělém Labi. V 18 hodin 
bude odpálen slavnostní novoroční 
ohňostroj, který bude možno pozo-
rovat jak ze zmíněného mostu, tak  
z prostoru pod brandýským zámkem. 
Samozřejmě k dispozici bude svařá-
ček, další nápoje pro zahřátí a něco 
k zakousnutí. A tak hodně štěstí do 
toho nového roku! 

KOSTELEC NAD LABEM
Betlémské světlo rozzáří domovy 
 Jak se již stalo tradicí, tak i letos 
budou skauti i skautky roznášet Bet-
lémské světlo. V předvečer Štědrého 
dne – v pátek 23. prosince, se nejpr-
ve sejdou ve své klubovně U Veliké 
řeky, kde budou vyrábět lucerničky. 
S nimi se vydají do města - nejprve 
na náměstí k památné lípě, odkud 
si lze mezi 17 - 17.45 hod. odnést 
plamínek světla z Betléma. Další sta-
noviště bude od 18 hodin na sídlišti 
u pošty. Avšak je možnost si nechat 
přinést toto světelné poselství domů, 
což jistě ocení starší či nemocní spo-
luobčané. Stačí pouze zavolat na čís-
lo 737 535 801. 

KRALUPY NAD VLTAVOU
Vánoční koncert  V prostorách 
Městského muzea se uskuteční 
vánoční koncert zpěvačky Markéty 
Aptové Hrdinové se sólisty. Vokálně
-instrumentální soubor hraje vlastní 
tvorbu s originálně zaranžovanými 
hity a evergreeny populární hudby 
ve čtyřhlasých úpravách (klávesy, 
kytara, housle, flétny, percuse). 
Markéta Aptová Hrdinová učí na 
Dvořákově gymnáziu hudební výcho-
vu a vede zdejší školní soubor. Vystu-
povala s řadou známých interpretů, 
jako například s Jakubem Smolíkem, 
Zdeňkem Izerem či herci Jiřím Barto-
škou, Janem Šťastným nebo s Luká-
šem Vaculíkem. A tak se návštěvníci 
koncertu mají v pátek 16. prosince 
od 18 hodin na co těšit.

MŠENO 
Adventní koncert  Chrám sv. 
Martina v sobotu 17. prosince ožije 
vánoční hudbou. Od 17 hodin zde  
vystoupí zdejší smíšený pěvecký 
sbor INTERMEZZO. Společně se žáky 
i učiteli ZUŠ Mělník a Mšeno zde 
uvedou skladby předních světových 
mistrů. Zazní zde tak díla J. S. Bacha, 
A. L. Webera, J. I. Lineka či J. Len-
nona. Chybět však nebudou ani tra-
dicionály. Návštěvníci koncertu tak 
stráví příjemný podvečer.

CO SE U NÁS DějE

Krajské a senátní 
volby sociální de-
mokraté prohráli 
a předvolební pre-
ference pro sně-
movnu vypadají 
ještě hůř. Podle 

preferencí po volbách by vládní 
strana dosáhla jen na 13%. 
 Sobotka a celé vedení ČSSD pů-
vodně plánovali, že ČSSD vytvoří 
moderní levicovou stranu, která 
osloví mladé, liberální a městské 
voliče. Ukázalo se, že Sobotkova 
strategie není funkční. Předseda 
totiž zapomněl, že tradiční voličem 
ČSSD jsou senioři a nízko a střed-
ně příjmové skupiny obyvatel. 
 Panu Sobotkovi se podařilo 
tradičního voliče deaktivizovat 
a ČSSD se ocitla na mrtvém bodě. 
 Předseda tudíž musí před břez-
novým sjezdem otočit kormidlo 
a pustit se vod, kde již několik let 
pluje Miloš Zeman, nebo loví voli-
če Andrej Babiš. Právě zde je pro-
stor, kde lze výrazným způsobem 
oslabit hnutí ANO a využít nepře-
svědčivé politiky KSČM, která rov-
něž propadla v podzimních volbách 
a jejich předvolební procento se 
dostalo na historické minimum 6,5 
%. Jde o Sobotkovu poslední šanci, 
jak zastavit propad ČSSD a jak pře-
žít sjezd v březnu 2017. 
 Premiér však bude muset pře-
konat sám sebe, protože orientová-
ním ČSSD doleva de facto popře 
své dosavadní směřování ke stra-
ně labouristického střihu. Popře 
celou tzv. modernizaci zahájenou 
již Jiřím Paroubkem. ČSSD se do-
pustila stejné chyby jako labouri-
stická strana a opustila ty, kteří na 
ni spoléhali, ty, kteří čekali, že je 
částečně ochrání před některými 
negativními důsledky globalizace. 
ČSSD se pro voliče stala stranou 
elit a vládnoucího establishmen-
tu. Strana zapomněla na rozdíl od 
svých konkurentů, že volič ČSSD 
nemá rád extrémní formu politické 
korektnosti a pokusy o svou převý-
chovu. ČSSD vehnala tyto flustro-
vané voliče do spárů hnutí ANO 
a SPD (okamurovců). 
 Pod předsedou ČSSD se začala 
kývat židle. Stranu totiž v příštím 
roce čeká v březnu volební sjezd 
a začaly se objevovat hlasy z regi-
onů, že by stálo za to postavit proti 
Sobotkovi protikandidáta. Předseda 
se proto rozhodl obětovat dvě hlavy 
za hlasy zejména pražského regi-
onu. Dienstbierovi pražská ČSSD 
neodpustí, že chtěl před třemi lety 
naplnit volební sliby v komunál-
ních volbách a nevstoupit do koa-
lice s ODS, když tento slib nebyl 
naplněn, demonstrativně odstoupil. 

Ministra zdravotnictví zase proná-
sledují neprůhledné zakázky z roku 
2008, kdy byl ředitelem ostravské 
nemocnice a Sobotka se bojí, že 
Andrej Babiš tyto skutečnosti vy-
táhne v parlamentních volbách. So-
botka řeší čistě vnitrostranické pro-
blémy a ukazuje členské základně, 
že vliv spolku Idealistů, který po 
lánském puči zorganizoval demon-
straci na jeho podporu a pomohli 
tak zvrátit stranický rozkol již není 
tak významný. Právě uvažovaná 
výměna Marksové a uskutečněná 
rekonstrukce vlády, tedy odvolání 
Dienstbiera a Němečka jako nosi-
telů moderního směru v ČSSD byla 
příprava cesty Sobotky na Hrad.
Premiérovi totiž nic jiného nezbý-
valo než jít na Hrad a žádat Zemana 
o nepřímou podporu ČSSD. Jako 
ukázkou pokory byla rekonstrukce 
vlády alespoň bez nenáviděného 
Dienstbiera. Jednání ukázala, že 

byla zvolena správná strategie a že 
nastává alespoň částečně příměří. 
Miloš Zeman si totiž uvědomil, že 
potřebuje mít ČSSD, která by měla 
preference kolem 20%. V případě, 
že se rozhodne znovu kandidovat, 
se mu podpora stabilizované ČSSD 
bude významně hodit. Na rozdíl 
od voleb 2013 se Zeman nemůže 
tolik opřít o Stranu práv občanů, 
která byla před třemi lety silnější 
a významnější než dnes. A sociální 
demokracie, která by nenavrhovala 
vlastního prezidentského kandidá-
ta, by Zemanovi velmi pomohla 
ke znovuzvolení. Na druhé straně 
Zeman jako protislužbu přestane 
odstřelovat Sobotkovo vedení před 
stranickým sjezdem a začne chvá-
lit premiéra jak úspěšně vede tuto 
vládu. 
 Zemanovsko – Sobotkovský smír 
by zároveň mohl ochladit dosud 
vřelý vztah hlavy státu k ministrovi 
financí Andrei Babišovi. Předseda 
hnutí ANO neudělal prezidento-
vi žádnou radost, když se v uply-
nulých dnech kriticky vyjadřoval  
čínským investicím a akvizicím 
na tuzemském trhu a připojil se ke 
kritikům prohlášení čtyř ústavních 
činitelů. Právě čínský faktor spoju-
je špičky ČSSD se zákulisím Hradu  
v čele s podnikatelem Martinem 
Nejedlým. Hrad i ČSSD už také – 
byť symbolicky – předvedly, jak lze 
s Babišovým hnutím zatočit. Stalo 
se tak v Ústeckém kraji, kde hnu-
tí, přestože vyhrálo volby, zůstalo 
v opozici. Síly spojily právě ČSSD 
se slepencem „okamurovci“ (SPD) 
a „zemanovci“ (SPO) a KSČM. 
Náznak tohoto potenciálního spo-
jení může naznačovat, že by hnutí 
ANO, v případě, že by se podaři-
lo Miroslavovi Kalouskovi spojit 
pravici proti Babišovi, zůstalo i po  
přesvědčivém vítězství v parla-
mentních volbách osamoceno.

  

MOŽNÁ SITUACE PO PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH
OKÉNKO STAROSTY 

 MVDr. Ctirad Mikeš, 
starosta Mělníka

ŽÁDÁME VEŘEjNOST O POMOC
POMOZTE OBjASNIT 

SMRTELNOU DOPRAVNÍ NEHODU
Žádáme veřejnost o pomoc při objasnění smrtelné dopravní nehody, 
při které zahynul devětačtyřicetiletý cyklista. Nehoda se stala v pá-
tek 2. prosince 2016 přibližně v 5.45 hodin v Neratovicích v ulici Hra-
niční. Cyklista jel ve směru od ulice Vojtěšská směrem ke křižovatce 
v ulici V Tůních. Neznámý řidič jedoucí stejným směrem cyklistu sra-
zil a aniž by zastavil, z místa nehody ujel. Cyklista svým zraněním na 
místě podlehl.

Žádáme občany, aby jakékoliv informace, které by vedly k objasnění pří-
padu, poskytli  neratovickým policistům na telefonním čísle kriminalistů 
720 934 598. Volat můžete i na bezplatnou linku 158. Informace můžete 
předat kriminalistům také osobně na Obvodním oddělení policie Nerato-
vice.

Otto
Lístek s poznámkou
Nejčtenější regionální měsíčník Mělnicko nově na www.melnicko.cz

Otto
Lístek s poznámkou
AKTUÁLNĚ



3 MĚSÍČnÍK MĚLniCKo        inzerCe

Město Mělník
zveřejňuje dle § 39 odst. 1

 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení):

záměr prodeje nemovité věci formou obálkové metody

Tajemník Městského úřadu Mělník vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

REFERENT/KA PŘESTUPKŮ 
ODBORU DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH AGEND

Místo výkonu práce: Městský úřad Mělník 
Platové zařazení:   9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:
   Zajišťování agendy přestupků a jiných správních deliktů v jednotlivých oborech dopravy (posuzování místní 

a věcné příslušnosti k projednání přestupků a naplnění podmínek pro postoupení nebo odložení věci, prová-
dění právní kvalifikace spáchaných přestupků, a další související činnosti agendy dle zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích)

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
   fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, 
 která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let
   středoškolské vzdělání     bezúhonnost   způsobilost k právním úkonům 
   vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání

Požadavky:
   dobrá znalost českého jazyka včetně písemného projevu  uživatelská znalost práce na PC 
 (Word, Excel, internet, e-mail atd.)   samostatnost, pečlivost, spolehlivost, příjemné osobní vystupování
   dobré komunikační a organizační schopnosti    schopnost týmové práce   řidičský průkaz skupiny B

Výhodou:
   praxe v administrativě  další znalosti vztahující se k vykonávané činnosti 
   zkoušky odborné způsobilosti dle zk. č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
   přesné označení výběrového řízení    jméno, příjmení a titul uchazeče
   datum a místo narození uchazeče    státní příslušnost uchazeče
   místo trvalého pobytu uchazeče   číslo občanského průkazu    datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:
   strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních 
 a o odborných znalostech 
   motivační dopis v rozsahu max. 1 A4
   výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
   ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pracovní  poměr: doba neurčitá
Předpokládaný termínu nástupu: dohodou 

Termín doručení přihlášky: 29. 12. 2016 do 10 hodin
Adresa doručení přihlášky: 

Městský úřad Mělník, personální a mzdové oddělení, nám. Míru 51, 276 01 Mělník
Ing. Zdeněk Studený, v. r.

tajemník městského úřadu

Otto
Lístek s poznámkou
Inzerujte v měsíčníku Mělnicko. Plošná i řádková inzerce za bezkonkurenční ceny.  Vysoký náklad, zcela zdarma ke svým čtenářům. Individuální přístup, originální grafika, prezentace na našich webových stránkách. HYPERLINK "mailto:havrankova@melnicko.cz" havrankova@melnicko.cz 775 099 097
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CO SE U NÁS DějE

Vánoční svátky v sobě nesou sta-
ré legendy s náboženskou tradicí, 
tajemství, duchovno a mystiku. 
Z historických pramenů vyplývá, že 
předkové slavili především den zim-
ního slunovratu, který přináší nejen 
nejdelší noc v roce, ale také příslib 
toho, že brzo bude delší den a zima 
se nachýlí k závěru. Ale vraťme se 
k vánočním stromům - poprvé byl 
Strom republiky postaven na brněn-
ském Náměstí svobody v roce 1924 
– o to se zasloužil spisovatel Ru-
dolf Těsnohlídek. Podnětem k tomu 
bylo nalezení opuštěného děvčátka 
v lese, které zachránil před smrtí, 
a o několik let později založil tra-
dici stavění vánočního stromu, pod 
nějž byla umístěna pokladnička pro 
finanční dary na opuštěné děti. Ten-
to zvyk se brzo rozběhl po všech 
městech i obcích, a tak i dnes jejich 
centra každoročně zdobí vánoční 
stromy, které by měly vytvořit září-
cí vánoční pohodu. 
 Během 2. světové války byla 

tradice přerušena, a k její obnově 
došlo až v roce 1945, pokračovala 
ještě krátce po roce 1948 a plného 
rozmachu se dočkala až téměř na 
konci století. Pokračuje dodnes. 
 A Mělník není výjimkou – i on 
má svůj vánoční strom v centru 
města. A proto jsem se vydala po 
jeho stopách. 
 Vánoční smrk darovala městu 
Mělníku rodina Vajnerových. Strom 
úctyhodných rozměrů byl pokácen 
v jejich zahradě a při těžbě a pře-
pravě asistovaly nejen mělnické 
technické služby, ale také městská 
policie a HZS, který poskytl tech-
niku. Strom byl odříznut, zakrácen, 
poté – pomocí jeřábu – naložen na 
podvalník a dopraven na mělnické 
náměstí Míru, kde pro něj už bylo 
vyhrazeno místo. Následovalo dob-
ré ukotvení a vánoční lesk dodaly 
ozdoby – nyní už dělá radost nejen 
dětem, ale i dospělým. 

 z Jak vás napadlo darovat Mělní-
ku vánoční strom? 

VÁNOČNÍ STROM ZDOBÍ NÁMĚSTÍ

„Já bych začala trochu z jiné stra-
ny. Smrky jsme měli na zahradě dva, 
vysadili je rodiče asi před 40 roky 
a dlouho nám dělaly radost. Jenže 
pak přišla doba, kdy už byly oprav-
du moc velké, navíc v těsné blízkosti 
pod nimi město zřídilo autobusovou 
zastávku, a proto jsme se rozhodli, 
z důvodu bezpečí – nechat je odstra-
nit. A tady nastalo dilema – stromy 
byly tak pěkné, že nám bylo líto jen 
tak je nechat pokácet a spálit. Na-
štěstí nás napadlo, že by to byl krás-
ný vánoční strom. No a od nápadu 
už nebylo daleko k realizaci. Stačilo 
oslovit včas mělnickou radnici s na-
bídkou.“ 

 zTo ale nebyl první strom, který 
jste Mělníku darovali. 
„To opravdu ne, ten první smrk 
jsme městu nabídli v roce 2012, ale 
v té době už byl pro náměstí vybrán 
jiný. Nakonec „náš“ strom ozdobil 
nádvoří mělnického zámku. V letoš-
ním roce město už nabídku využilo, 
což nás moc těší.“ 

 zByli jste se podívat na náměstí 
Míru na slavnostním rozsvícení?
„Samozřejmě jsme si tento sváteční 
okamžik nenechali jako rodina ujít. 
Jsem ráda, že smrk může ještě udě-
lat radost a posloužit tomuto účelu. 
Navíc vím, jak obtížná byla mani-
pulace, a jak namáhavé bylo dostat 
strom z naší zahrady až na náměstí. 
Proto všichni, kdo se na akci podí-
leli, zaslouží pochvalu za profesio-
nální výkon,“ uzavírá naše krátké 
povídání Alena Vajnerová.
                                                    DD

Co by byly Vánoce bez vánočního stro-
mu. Nemám teď na mysli ten krásný, 
voňavý vánoční stromeček, který si 
zdobíme doma, a snažíme se jím navodit 
sváteční vánoční atmosféru a příjemně 
přivítat blížící se Vánoce, ale ty majestát-
ní smrky a jedle, které se rozzáří 
na náměstích a návsích v době adventu. 
Kde se vlastně tento zvyk vzal? 

VÁNOČNÍ STROMy V BRANDÝSE NAD 
LABEM VĚNOVALI MÍSTNÍ OBČANé

Na počátku osmdesátých let minulého století byly na Pražské ulici v Bran-
dýse nad Labem – Staré Boleslavi zasázeny dva smrky. V mládí sloužily 
dětem ke schovkám, gymnastice či jako branky při hraní fotbálku. Postup-
ně se však začaly stále výše vypínat k nebi a mohutnět, že zcela jednoznač-
ně převýšily okolní domy. Jejich rozměry byly tak obrovské, že začínaly 
místním občanům již vadit a zejména stínit. Proto se dohodli, že ukončí 
jejich existenci. Avšak tak, aby jejich konec byl důstojný. A to tím, že bu-
dou vánoční ozdobou brandýského i boleslavského náměstí a na vlastní oči 
jej uvidí tisíce lidí. 

MěLNÍK
Silvestr na oko  V Domě dětí a mlá-
deže proběhnou bujaré oslavy Silves-
tra. Ale rodiče se nemusejí bát. Bude 
to totiž jenom „jako“. Čtvrteční noc 
29. prosince bude totiž patřit zábavné 
dětské party pod příznačným názvem 
„Silvestr na oko“. Avšak jako na každé 
správné oslavě nebude chybět chutné 
občerstvení, soutěže, samozřejmě pří-
pitek s překvápkem a co by to bylo za 
oslavu, kdyby chyběla dobrá muzika. 
O tu se postará DJ Diego. A nakonec si 
všichni zalezou do spacáku s pocitem 
skvěle prožitého večera. Skutečného 
Silvestra mohou pak rovněž oslavit.  
A to na ledě. V sobotu 31. prosince se 
na Zimním stadionu uskuteční Silve-
strovský karneval na ledě. Zde si kaž-
dý bude moci prověřit své bruslařské 
schopnost v různých soutěžích. Na 
závěr dojde k vyhlášení nejoriginálnější 
masky a všichni si společně připijí na 
zdárný Nový rok 2017!

Hledají se nejen „zvonečkové“ děti 
 V příštím roce oslaví jedna ze zdej-
ších mateřských škol půl století své 
existence. Tehdy vznikla podniková 
mateřská škola EMĚ Mělník v Dukelské 
ulici. V současné době je však známá 
jako MŠ Zvoneček. A že je to výročí sku-
tečně kulaté, vedení proto hledá své ab-
solventy, ale také bývalé zaměstnance. 
Zároveň je i vyzývá, aby zavzpomínali 
na léta strávená v této školce a napsali 
něco o tom na mszvonecek@email.cz. 
Písemné i fotografické příspěvky bu-
dou vystaveny v rámci oslav jak přímo 
v MŠ, tak i v Regionálním muzeu v úno-
ru 2017.

ROUDNICE 
NAD LABEM

Silvestr v klášteře  Silvestrovské 
oslavy bývají spojené s boucháním 
rachejtlí a hojným popíjením nejrozma-
nitějších alkoholických nápojů. Avšak 
ne každý je příznivcem těchto bujarých 
oslav. Klášterní klub, který se nachází 
v prostorách bývalého klášterního chlé-
va, nabízí vhodnou alternativu. A tak po-
kud nepatříte k příznivcům zběsilých ani 
televizních silvestrovských oslav, nabízí 
se „Tichý Silvestr“ právě zde. Otevřeno 
bude od 18 hodin a k dispozici bude alko 
i nealko občerstvení. Od 22 hodin do půl-
noci pak bude v kostele probíhat noční 
modlitba za nový kalendářní rok a za mír 
ve světě.

ŠTěTÍ
Od nového roku za kulturou trochu 
jinak  Kulturní a informační zařízení 
města Štětí od 1. ledna 2017 přechází 
na nový prodejní vstupenkový systém. 
Zájemci si budou moci na vybranou akci 
zakoupit lístek online z pohodlí domova 
a následně bude vstupenka doručena 
na emailovou adresu. Dále zde bude 
možnost i nákupu lístku pomoci mobilní 
aplikace. A během prvního čtvrtletí bude 
zprovozněn i terminál s možností platby 
kartou v pokladně kina.

Otto
Lístek s poznámkou
Připravujete zajímavý projekt, kulturní či sportovní akci ve vašem městě či obci? Napište nám. Rádi zveřejníme reportáž z jejich konání. melnicko@melnicko.cz" melnicko@melnicko.cz
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                                                                                                                           mar

Šanci ušetřit nemalé peníze a nezdržovat se ve frontách 
při nákupu kvalitního masa a uzenin 

– to nabízí nová mělnická služba „Maso do tašky“. 

Pomocí telefonu nebo internetu si jednoduše objednáte požadované maso či masné výrobky
 a v dohodnutý termín si svou tašku vyzvednete bez čekání a s podstatnou úsporou peněz.

Provozovnu „Maso do tašky“ najdete v areálu přístaviště na Pšovce. 
Jedná se o moderní provoz, který je schválen příslušnými orgány státní správy a je pod stálou 

veterinární kontrolou. Zkušený tým pracovníků s dlouholetou praxí 
v oboru vám ochotně připraví masa vepřová, hovězí i kuřecí, 

stejně jako běžný sortiment uzenářských výrobků.
Vámi objednané „Maso do tašky“, to mohou být různé druhy mas z českých chovů 

a masné výrobky, které jsou baleny v nejméně kilových balíčcích, 
což umožňuje poskytovat ceny nižší, než v běžných mělnických obchodech. 
Například kilo chlazených kuřecích prsou vás přijde zhruba o 50 Kč levněji, 
než stejný produkt s běžnou cenou v některém z mělnických supermarketů.

Běžná rodina tak může za týden ušetřit na výdajích za maso 
a masné výrobky 200 až 400 Kč (dle spotřeby). 

Další výhodou tohoto způsobu nákupu je též úspora času, 
vzhledem k tomu že není třeba čekat v žádných frontách.

A jak probíhá objednání vaší tašky kvalitního masa a masných výrobků? 
Velice jednoduše! Pomocí emailu, telefonicky nebo na webových stránkách zašlete objednávku. 

Maso do tašky

Potom již zbývá pouze objednané zboží vyzvednout, a to každý 
všední den, mimo pátku, od 8.00 do 14.00 a od 16.00 do 18.00 hod., 

v pátek od 10.00 do 12.00 hod.

maso.cz s.r.o., sklad Mělník, areál přístavu, HALA č. 7, příjezd ulicí Nůšařská
                   

Podívejte se na celý nabízený 
sortiment mas a masných výrobků 

na našich webových stránkách 
www.masodotasky.cz

Otto
Lístek s poznámkou
Inzerujte v měsíčníku Mělnicko. Plošná i řádková inzerce za bezkonkurenční ceny.  Vysoký náklad, zcela zdarma ke svým čtenářům. Individuální přístup, originální grafika, prezentace na našich webových stránkách. havrankova@melnicko.cz 775 099 097
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CO SE U NÁS DějE PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ÚTLAKU 
SE OTEVŘEL VEŘEJNOSTI

OCENĚN ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA

(dokončení ze str.1)
„Zdejší památník připomíná hrů-
zy německé okupace českých zemí, 
osobní hrdinství příslušníků do-
mácího i zahraničního odboje 
a potrestání válečných zločinců 
a kolaborantů. Doufám, že bude 
hojně navštěvován mladou genera-
cí, expozice je vytvořena moderním 
a interaktivním způsobem,“ řekla 
k dnešní akci hejtmanka Jaroslava 
Pokorná Jermanová. Prohlídka pa-
mátníku nemusí lákat jen zájemce 
o válečnou historii a protifašistický 
odboj, ale zaujmout může i milov-
níky architektury a historie umění. 
„Historický areál Panenské Břeža-
ny se skládá z překrásného barokní-
ho zámku a unikátní kaple sv. Anny 
projektované slavným architektem 
barokní gotiky Janem Blažejem San-
tinim-Aichelem,“ připomněl náměs-
tek hejtmanky Daniel Marek. Areál 
bude nyní pro veřejnost otevřen 
v takzvaném zimním režimu, tedy 
po předchozím objednání.            
 Památník je součástí Oblastního 
muzea Praha - východ a veškeré in-
formace pro zájemce budou zveřej-
něny na webových stránkách muzea 
www.muzeumompv.cz. V běžném 
klasickém provozu bude památník 
a celý areál, který se má stát i ži-
vým kulturním centrem, od jara 
2017. Celkové náklady na opravu 
tzv. horního zámku se vyšplhaly na 

více než 52,5 milionů korun s DPH, 
přičemž Středočeský kraj na projekt 
získal prostřednictvím Regionálního 
operačního programu Střední Čechy 
dotaci ve výši přes 22 milionů ko-
run. Expozice nebude monotematic-
ká, ačkoliv hlavní důraz je kladen na 
období druhé světové války. Libre-
to expozice zpracovali přední čeští 
historici. V multimediální expozici 
se objeví původní uniformy, osobní 
korespondence, dobové tiskopisy 
a díky spolupráci s Památníkem 

Pankrác zde bude například také 
původní oprátka, s níž se během ob-
dobí okupace popravovalo či dveře 
z pankrácké věznice. 
 Záměrem je také učinit z místa 
společenské centrum, kde se budou 
konat nejen besedy, přednášky či 
pietní akce, ale také třeba zahradní 
slavnosti nebo svatby.          TZ, red

Vedoucí Územního odboru policie Mělník, plk. Ivan Žučenko, poděkoval ve středu 23. listopadu pprap. Mar-
tinu Brücknerovi (na snímku vlevo), policistovi Obvodního oddělení Neratovice, za záchranu lidského života. 
„Přál bych si mít na svém útvaru samé takové policisty,“ řekl při předávání pamětní medaile III. stupně ředitele 
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. Žučenko. Kromě medaile předal policistovi pamětní 
knihu Policie ČR a další drobné dárky.
Bylo pondělí 14. listopadu, kolem 
sedmé hodiny večer. Hlídka nera-
tovických policistů dostala ozná-
mení, že na mostě u loděnice sedí 
muž s lanem kolem krku. Druhý 
konec má uvázaný k zábradlí a vše 
nasvědčuje tomu, že chce skočit 
do Labe. Policisté okamžitě vyjeli 

la ke služebnímu vozidlu zavolat 
zdravotnickou záchrannou služ-
bu. Během hovoru, jak sám prap. 
Brückner řekl, se snažil vyhodno-
covat situaci a přemýšlet, co udělá, 
pokud muž skočí. To se nakonec 
skutečně stalo. Zachytit ho však, 
vzhledem k okolnostem nemohl, 
neboť by ho padající tělo strhlo do 
vody s sebou. V době, kdy do vody 
sebevrah dopadl, si již policista kle-
stil cestu zarostlým křovím u řeky 
- až k pilíři, kde se muž nacházel. 
Za bundu ho vytáhl na břeh. Tady 
mu už pomohli kolegové, strážníci 
z Městské policie Neratovice. Spo-
lečně muži poskytli první pomoc 
a poté ho předali záchranářům. 
Tato záchrana života (za sedmiletou 
dobu služby pprap. Brücknera), je 
již v pořadí druhá. Poprvé zachránil 
život sebevrahovi, který chtěl svůj 
život ukončit na opuštěném statku 
v Obříství. 

Mgr. Markéta Johnová 
– tisková mluvčí PČR Mělník 

na místo určení - do městské části 
Lobkovice. Když dorazili na místo, 
našli muže, který seděl pod zábra-
dlím na trubkách a popíjel alkohol. 
Pprap. Brükner se snažil s ním na-
vázat kontakt. Muž mu sice řekl 
své jméno, ale komunikovat se mu 
moc nechtělo. Kolegyně se vráti-

HORNÍ ZÁMEK po továrníkovi 
Emilu Gerstelovi zabral nacistic-
ký pohlavár K. H. Frank.

Dnes

ROZTOKY U PRAHY
Svátky míru a pokoje  Sdružení 
Roztoč pořádá pro všechny své spoluo-
bčany tradiční vánoční setkání s hudbou 
a obrazy. V předvečer Štědrého dne tak 
bude možno vidět a také si užít pravé 
živé jesličky. Nejprve proběhne od 17 
hodin v Ateliéru Roztoč Zvěstování 
o příchodu Spasitele. Později se pod 
vysokými stromy na Školním náměstí 
sejdou „pastuškové“, aby se pak všichni 
zúčastnili příchodu k Jesličkám umístě-
ným před kostelem sv. Jana Křtitele. Na 
Štědrý den pořádá Husův sbor od 14 ho-
din „Čtení vánočního příběhu o narození 
Pána Ježíše Krista“, zazní zpěv koled 
u Jesliček, otevře se Strom splněných 
přání a chybět nebude ani občerstvení. 
V kostele sv. Jana Křtitele se od 15.30 
uskuteční Štědrovečerní mše svatá. 

SLANÝ
Turisté vykročí do nového roku ráz-
ným krokem  Klub českých turistů ve 
Slaném chystá na příští rok celou řadu 
aktivit. Předně  hodlá plně zapojit všech-
ny věkové kategorie, k čemuž má širokou 
základnu. Dále chce představit projekt 
„Cyklisté sobě“ pro Slánsko, který již 
probíhá v sousedních regionech Kladen-
ska, Lounska a Litoměřicka. Vznikl vlast-
ně v Praze a postupně se šíří po dalších 
jednotlivých oblastech na podporu cyk-
listiky. A první akcí v novém roce bude 
již tradiční Tříkrálový pochod na Řípec 
s pozměněnou trasou se startem u His-
torické radnice na náměstí ve Slaném  
(tzv. Dobeška). A to v sobotu 7. ledna. 

ODOLENA VODA
Vánoce u Hálků  Rodný domek Ví-
tězslava Hálka ožije tou pravou vánoční 
atmosférou. V neděli 18. prosince od 14 
hodin se zde bude konat sváteční setká-
ní. Nejprve proběhne Adventní dílnička 
nejenom pro děti. V ní si každý bude 
moci za dvacetikorunu vyrobit svíčku či 
voskovou ozdobu na vánoční stromek. 
A nejen to! Svíčky, medovinu a mnoho 
dalšího, co s včelím voskem a medem 
souvisí, bude možno si díky přítomnos-
ti paní Kamily Rubešové z rodinného 
včelařského podniku Kozomínský med 
v rodném domku i zakoupit. Následovat 
bude povídání o tradici Vánoc, při kte-
rém nebude chybět ani hudba s trochou 
té poezie… 

VELTRUSY
Živý betlém na zámku  Poslední 
letošní adventní akcí v areálu zdejšího 
zámku bude skutečné putování do Betlé-
ma za Svatou rodinou. V neděli 18. pro-
since se vydá průvod Tří králů k živému 
betlému, kde vedle Josefa a Marie s Je-
žíškem nebudou chybět ani živá zvířátka 
včetně oslíka a velblouda. První průvod 
vyrazí ve 14.30 od Holandského selské-
ho domu (nedaleko Všestud), druhý se 
za Jezulátkem vydá v 15 hodin od hlavní 
brány ve Veltrusích. Další akcí bude po-
hádka „Vánoční putování s anděly v pro-
vedení divadelního souboru Pruhované 
panenky, která se uskuteční od 16 hodin. 
Poslední adventní neděle tak bude plná 
krásných zážitků zejména pro ty nejmen-
ší návštěvníky. 

Otto
Lístek s poznámkou
Máte výhrady k práci zastupitelů, obecního či městského úřadu? Napište nám. Rádi vám pomůžeme vaše problémy řešit. melnicko@melnicko.cz
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728 311 170
VOLEJTE NA ČÍSLO:

TVORBA
WEBOVÝCH STRÁNEK

ŘEŠENÍ A SPRÁVA
POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

SERVIS, PRODEJ
PC A NOTEBOOKŮ

Najdete nás na adrese:  Pivovarská 3182, Mělník 276 01

podpora@pocitace-pohotovost.cz

www.pocitace-pohotovost.cz

728 311 170

3 ROKY ZÁRUKA

již od 9 990,-

VY JEŠTĚ NEZÁLOHUJETE?

řešení od 6 800,-

NOTEBOOKY

od 10 190,-

Otto
Lístek s poznámkou
Inzerujte v měsíčníku Mělnicko. Plošná i řádková inzerce za bezkonkurenční ceny.  Vysoký náklad, zcela zdarma ke svým čtenářům. Individuální přístup, originální grafika, prezentace na našich webových stránkách. havrankova@melnicko.cz 775 099 097
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GALAVEČER BOJOVÝCH SPORTŮ V REŽII 
MĚLNICKÝCH BORCŮ

KOLABUJÍCÍ DOPRAVA DO PRAHy  

(dokončení ze str.1)
Jediným mělnickým boxe-
rem, jemuž tentokrát štěstí 
nepřálo, byl junior Tomáš 
Horn, v jehož zápase rozhod-
čí přiřkli vítězství Václavu 
Zadákovi z klubu SK 10.
„Minulý rok jsme nasadili 
laťku hodně vysoko a jsem 
rád, že se to pořádně rozběh-
lo. Zápasy byly hezké,“ řekl 
spolupořadatel večera Ru-
dolf Kraj, trenér borců ze SK 
Boxing Mělník. Své svěřence 
za výkon spokojeně chválil.
„Jsem rád, že můj ‚mladej‘ 
vyhrál se stejným soupeřem, 
se kterým před měsícem ne-
rozhodně boxoval v lize. Ale 
radost mám ze všech kluků, 

MKD MĚLNÍK V SOBOTU 
HOSTIL nadějné boxery, kteří  
v ringu předvedli vynikající výko-
ny, za něž sklízeli zasloužený pot-
lesk obecenstva.               

Foto Jiří Janda

CO SE U NÁS DějE

VELVARY
Historické lampy se vrátily  
U vchodu do kostela sv. Kateřiny jsou 
nově instalovány historická světla, která 
podtrhují kolorit tohoto místa. Před 
kostelem lampy bývaly, ale před lety 
je odnesli zloději. Ve sklepě radnice se 
podařilo najít původní lampy, které kdysi 
byly umístěny na druhé straně před 
kostelem. A tak město společně se zdejší 
farností je nechali repasovat, jednu 
zaplatilo město, druhou farnost. Při 
této příležitosti byl předlážděn chodník 
před kostelem a světla byla napojena 
na veřejné osvětlení. Vchod do kostela 
je tedy opět hezky osvícen včetně 
schodiště. A tak na letošní půlnoční se 
již půjde pěkně za světla!                                                                                                   

MěLNICKÉ VTELNO
Vánoční koncert v kostele  Kdo si 
bude chtít poslechnout typické vánoční 
písně v originální stylové úpravě, pak 
může zamířit do kostela sv. Archanděla 
Michaela. V neděli 18. prosince od 15 
hodin se zde představí hudební těleso 
Vladimíra Kettnera Orchestra se zbrusu 
novým programem. Jeho těžištěm jsou 
české i zahraniční skladby, které se vá-
žou k Vánočním svátkům. Během večera 
tedy zazní například Purpura, Ukolébav-
ka od W. A. Mozarta či Stille Nacht. Vše 
v podání orchestru, hrajícího ve složení 
bicí, basa, klavír, trubka a doplněného 
o mladou výbornou zpěvačku Mirku 
Famfulíkovou. V jedinečné úpravě též 
zazní několik známých skladeb vážné 
hudby, například koncertní valčík Es dur 
op. 18 od F. Chopina. Svým svěžím pro-
jevem kapela ponoukne třeba i k tomu, 
aby si návštěvníci vánoční píseň spolu 
zazpívali.

KLY
Kelský expres slouží dětem i senio-
rům  Obec Kly zakoupila minibus, kte-
rý má sloužit k rozvozu dětí do základní 
školy. Kelským expresem zajišťuje tak 
dopravu dětí každé ráno podle individu-
álních požadavků a vyzvedává je přímo 
doma. V odpoledních hodinách bude au-
tomobil přistaven u základní školy a děti 
se mohou dopravit do svých domovů. Od-
jezd je ve 12.00, 13.00 a 14.00 hod. Vy-
účtování za dopravu proběhne zpětně za 
každý měsíc. Cena za jednu cestu činí 5 
Kč. Jak již bylo řečeno, sloužit bude i těm 
dříve narozeným. Mají totiž možnost  
dojet si každé pondělí a čtvrtek od 8.30 
hodin do Kauflandu v Mělníku na nákup. 
Zájemce po telefonní dohodě na č. 315 
624 468 vyzvedne doma a před marke-
tem počká. Na stejném telefonním čísle 
je možné si rezervovat i dopravu k lékaři 
nebo v jiném nutném případě.

KOKOŘÍN
Pro stromeček do Truhlárny  Až do 
Štědrého dne si v areálu Restaurace 
a galerie Truhlárna si lze koupit vánoč-
ní stromek. Nákup je možno si zpestřit 
i prohlídkou zdejšího Betléma pod širým 
nebem a zejména děti ocení seznámení 
se živými ovcemi a pozorovat ryby v ká-
dích. A co by to bylo za návštěvu hospůd-
ky, když by si zde nebylo možné dát něco 
dobrého na zub.

Ve středu 30. listopadu proběhlo rozsáhlé jednání mezi zástupci Stře-
dočeského kraje, ČSAD Střední Čechy, Ropidu a starostů obcí Odolena 
Voda, Panenských Břežan, Zdib, Úžic, Veliké Vsi a MČ Dolní Chabry. 
Jednání se týkalo kolabující autobusové dopravy do hlavního města Pra-
hy, se kterou se každodenně potýkají obyvatelé obcí v blízkosti Prahy.

Starostka Odoleny Vody Hana Pleci-
tá k tomu uvedla: „ Jsem velice ráda, 
že se mi podařilo svolat toto důleži-
té jednání za tak hojné účasti okol-
ních obcí, ředitele odboru dopravy 
Středočeského kraje Mgr. Lukáše 
Kopřivy, ředitele ČSAD Střední Če-
chy RNDr. Štěpána Ševčíka a Pavla 
Procházky z Ropidu. Pevně věřím, že 
společně najdeme cestu pro zlepšení 
autobusové dopravy“.
 Z obsahu jednání vyplynulo, že 
problém je širšího rázu, nicméně 
Ropid v první fázi připraví projekt 
na vytvoření vyhrazeného jízdního 
pruhu v Chabrech pro autobusovou 

dopravu a složky IZS, vše projed-
ná s dotčenými orgány a pokud vše 
půjde dle optimálního časového har-
monogramu, mohl by být tento pruh 
vytvořen na jaře příštího roku. První 
návrh projektu bude poslán obcím 
k připomínkám v průběhu příštího 
týdne. Kromě starostky Odoleny 
Vody, byli z obcí přítomni: Lucie 
Fiury, DiS, starostka obce Panenské 
Břežany, starostka obce Veliká Ves 
Lenka Kučerová, Miroslav Malina 
– starosta MČ Prahy - Dolní Chab-
ry, starosta Úžic David Hrdlička  
a 2 zástupci obce Zdiby.

 Hana Plecitá, starostka

KONTROLy KOTLŮ DLE ZÁKONA
Do konce roku 2016 musí každý kotel na tuhá paliva (v rodinném domě 
i rekreačním objektu) o příkonu 10 – 300 kW napojený na radiátory 
projít kontrolou technického stavu – revizí. 
Revize musí poté proběhnout každé 
2 roky. Jde o obdobu pravidelných 
technických kontrol u aut. Jak se-
hnat revizního technika? Nejsnazší 
cestou je obrátit se přímo na výrobce 
daného kotle. Ten by měl poskytnout 
kontakt na příslušného proškoleného 
technika, tzv. odborně způsobilou 
osobu.  K hledání kontaktů můžete 
využít i internetový seznam tech-
niků, který vede Asociace podniků 
topenářské techniky (www.aptt.cz). 
Na seznamu je aktuálně cca 1 300 
odborníků pokrývající 36 výrob-
ců kotlů. Pokud na seznamu svého 
výrobce nenajdete, obraťte se na 
výrobce, prodejce nebo dodavate-
le svého kotle a domluvte se přímo 

s ním. Pokud žádné odborně způso-
bilé osoby nevyškolil, můžete využít 
odborníky jiných výrobců, avšak 
proškolené pro váš typ kotle.
 Servisní technik kompletně pro-
hlédne celý kotel včetně toho, co se 
v kotli spaluje. Současně doporučí 
postupy k zajištění dalšího bezpro-
blémového provozu kotle např. eli-
minování nadměrného kouře a še-
tření nákladů na palivo. Základní 
prohlídka zabere zhruba hodinu.  Na 
základě proběhlé revize vám servis-
ní technik vystaví doklad o kontrole, 
který je nutné uschovat a v případě 
výzvy z úřadu předložit.

 Ing. Jana Vaculová, odbor život-
ního prostředí MěÚ Neratovice

POZOR NA 
DISTRIBUTORY PLYNU 

A ELEKTŘINY
Na trhu se v nedávné době obje-
vily alternativní organizace, jež 
pod údajnou záštitou města Kra-
lupy nad Vltavou nabízejí obča-
nům levnější elektřinu a plyn. 
Soustředěnost těchto subjektů se 
vztahuje z větší části na seniory, 
kterým jsou dosti často předsta-
vovány nevýhodné služby. Měs-
to Kralupy nad Vltavou se tímto 
distancuje od všech těchto distri-
butorů, přičemž samotní občané 
by měli dbát opatrnosti a v žád-
ném případě nevstupovat do 
právních vztahů bez patřičného 
prostudování nabízených mate-
riálů. Nemusí se to vyplatit a tak 
obezřetnost je zcela na místě.

kteří v ringu nechali srdce a vyhrá-
li,“ konstatoval stříbrný medailista 
z olympiády v Sydney Kraj.
 Jestli ovšem právě v Mělníku 
vyrůstají následovníci, kteří by se 
mohli dostat do světové špičky, tre-
nér zatím neví. „To je věc štěstí, ta-
kový boxer se hledá dlouho. Já jsem 
vyboxoval olympijskou medaili po 
čtyřiceti letech. Když to bude jeden 
z republiky, tak si myslím, že budeme 
všichni šťastni,“ dodal Kraj.

jnd

Otto
Lístek s poznámkou
uvozovky

Otto
Lístek s poznámkou
Vyměnit za"Je důležité, že se takovýto večer na Mělníku pořádá, protože box má na Mělníku historicky velké zázemí a mělničtí boxeři jsou velmi úspěšní. Příkladem je Ruda Kraj, stříbrný medailista z olympiády v Sydney, který akci spolupořádá a proto jí dává velmi dobré jméno, ale i další sportovci,“ řekl zastupitel Mělníka Zbyněk Šnajdr, který spolu s dalšími osobnostmi předával vítězným borcům ocenění.

Otto
Lístek s poznámkou
VÍTĚZNÝ BOREC MATĚJ KUBINA.

Otto
Lístek s poznámkou
Hledáte nevšední prezentaci, chcete se podělit se svými zážitky, radostmi, starostmi?Napište nám. melnicko@melnicko.cz
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 Izolace Knauf C
lassic 

      
sleva 70% 

      
      

  do konce ro
ku 2016

 Spárovací hmoty Ceresit  

     s
leva 30% 

      
      

  do konce ro
ku 2016

Otto
Lístek s poznámkou
Chcete se podílet na vzniku měsíčníku Mělnicko? Hledáme schopné dopisovatele. Napište nám. melnicko@melnicko.cz
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CO SE U NÁS DějE

CÍTOV 
Kalendář do každé domácnosti  
Obec Cítov opět dodá pro všechny do-
mácnosti v obci Cítov a Daminěves stol-
ní kalendář na rok 2017 zcela zdarma. 
Pro rok 2017 bude kalendář s tématikou 
„Vesnice roku 2016“. V současné době 
je kalendář na příští rok již ve výrobě, 
dodělávají se jen drobné detaily. Předpo-
kládá se tedy, že by domácnosti mohly 
nový kalendář obdržet v druhé polovině 
prosince, nejpozději začátkem ledna 
2017. Není pochyb, že i pro rok 2017 
se kalendář bude líbit a dobře všem po-
slouží..

LHOTKA U MěLNÍKA
Zpívání u stromečku…  Každý rok se 
ve Lhotce na návsi koná adventní zpívání 
u stromečku. První rozsvícení stromečku 
je tradičně doprovázeno ohňostrojem. 
Poté se zde scházejí lidé ze Lhotky, Hleď-
sebe, Lhotky - Dolu a blízkého i vzdále-
ného okolí, aby si v předvánočním čase 
zazpívali koledy za doprovodu muzikan-
tů. To první setkání proběhlo v sobotu 3. 
prosince a navštívil ho i svatý Mikuláš 
se svým doprovodem. Samozřejmě se 
nadělovalo. Mikuláš obdaroval děti ba-
líčky s překvapením pokud byly hodné 
a když zazpívaly písničku nebo zarecito-
valy básničku. Což samozřejmě zvládly 
všechny. Nesměli chybět ani čerti, kteří 
si brali „do parády“ spíše ty děti zlobi-
vější. Další setkání se uskutečnilo další 
sobotu, a to poslední proběhne 17. pro-
since rovněž od 15.30 hodin. Ke zpívání 
je vždy pod záštitou obce připraveno 
drobné občerstvení, jako svařené víno, 
čaj a preclíky, což ještě více přispěje k té 
správné adventní náladě. 

LIBLICE
Někdo to rád horké…  Skutečně 
příznačný název pro letošní oslavu pří-
chodu nového roku 2017. Jiskřivá at-
mosféra, vybrané pochoutky a noblesní 
společnost. Poslední noc starého roku ve 
víru hudby a tance ve stylu třicátých let 
minulého století. To vše a mnohé další 
je připraveno pro všechny, kteří se sem 
chystají na rozloučení se starým rokem 
a oslavu příchodu toho nového. O půl-
noci nebude chybět slavnostní přípitek, 
čočka ani ohňostroj v zámecké zahradě. 
Součástí nabídky je i ubytování přímo 
v zámeckém areálu. Na nový rok bude 
připraven bohatý brunch s klavírním do-
provodem, který tak ještě více zpříjemní 
vstup do nového roku.

LUŽEC NAD VLTAVOU
Posezení pod jmelím…  Kulturní 
a společenské středisko pořádá pro své 
dříve narozené spoluobčany předvánoč-
ní setkání. V úterý 20. prosince od 15 ho-
din ve zdejším kulturním domě proběhne 
bohatý kulturní program. Vystoupí děti 
z mateřské školy, dětský pěvecký sbor 
Lužáček, dále to bude taneční vystoupe-
ní Lužeckých Ladies i hudební produkce 
Pavla Zahradníčka. Chybět nebude ani 
dobré občerstvení a každý si odnese 
i malý vánoční dáreček.                         mar

REKONSTRUOVANÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 
V MĚLNÍKU PŘIJELA OTEVŘÍT NORSKÁ VELVySLANKyNĚ

MĚSTO PŘEDSTAVÍ SVé PLÁNy S „AMERIKOU“ 

Velvyslankyně Norského království 
v ČR Siri Ellen Sletnerová byla po-
zvána k dnešnímu přestřižení pásky,  
neboť 80% z celkových nákladů na 
rekonstrukci ve výši 8,7 milionu 
korun bylo financováno grantem 
z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.
 Hřbitov byl založen v roce 1878. 
Dodnes se v něm dochovalo 122 
hrobů a 21 hrobek. Dosud se lidé na 
bývalý hřbitov na okraji města do-
stali jen přes provozovnu přilehlého 

pekařství.
 Hrobky i hroby prošly rekon-
strukcí a prostor mezi nimi byl vy-
čištěn a nově oset trávou. K brance 
vede nová přístupová cesta; radnice 
uvažuje také o tom, že prostor hřbi-
tova nechá ještě letos střežit pro-
střednictvím kamerového systému.
„Mělník měl obrovský dluh vůči 
svým židovským občanům,“ řekl sta-
rosta města Ctirad Mikeš (na snímku 
první zleva). 

„Předpokládáme, že diskuse s veřej-
ností začne začátkem příštího roku,“ 
řekl starosta Mělníka Ctirad Mikeš. 
Doufá, že jasno by o budoucnosti 
„Ameriky“ mělo být do poloviny 
roku. Demolice stavby by podle 
jeho názoru mohla přijít na řadu v 
roce 2018. „Bude to v případě, že 
budou alokované příslušné zdroje a 
bude připraven způsob financování 
celého tohoto prostoru. Ta otázka je 
poměrně náročná časově i investič-
ně,“ obává se Mikeš. Studii odbor-
níků včetně podrobného vysvětlení 
a různých modelů město veřejnosti 
představí na svých webových strán-
kách. „Předpokládáme, že se někdy 
v lednu projekt dostane ven a bude-
me očekávat připomínky veřejnosti. 
A pak už nezbývá, než sehnat peníze 
a začít realizovat,“ řekl místostaros-
ta města Milan Schweigstill. Součas-
né vedení radnice chce rekonstrukci 
nevyužívaného prostoru v bezpro-
střední blízkosti historického jádra 
města stihnout ještě v době svého 
mandátu. „Je to náš cíl do voleb v 
roce 2018. Obávám, se, že když to 
nedokážeme do té doby, může se stát, 
že nastoupí nová garnitura. Zase 
začne přešlapovat na místě a stavba 
bez jakéhokoli využití tady bude stát 

Podle záměru mělnické radnice by nevyužívaná stavba chátrající už čtvrtstoletí u náměstí Karla IV. měla být 
zbourána a nahrazena plochou v parkové úpravě a parkovacími stáními. Své plány občanům města jeho vede-
ní představí v lednu na webových stránkách.

další roky,“ míní Schweigstill. „Já 
si myslím, že se jedná o politickou 
odvahu to rozhodnout,“ prohlásil. 
Vedení města k rozhodnutí stavbu 
zbourat přivedl názor odborníků.
 Pět porotců delegovaných Českou 
komorou architektů mělo zájem se 
do stavby podívat a všichni poté pro-
hlásili: „Je to architektonický vřed, 
zbourejte to,“ uvedl Schweigstill. 
„Jestliže sám váhám, ale od tako-
výchto lidí dostanu podobné rozhod-
nutí, tak to můj názor jednoznačně 
převáží na tuhle stranu,“ konstato-
val. 

 Odborníci již svůj názor na ur-
banistické řešení prostoru náměstí 
Karla IV. představili také členům 
různých komisí – dopravní, staveb-
ně dislokační, komisi pro regeneraci, 
komisi pro životní prostředí a také 
mělnickým zastupitelům. „Nebylo 
to ještě příliš o připomínkování, spíš 
seznámení,“ říká Schweigstill, který 
je přesvědčen, že navrhovaná parko-
vá úprava s místy na parkování měs-
tu prospěje. „Zase k tomu budou ur-
čitě připomínky. Někomu se to bude 
líbit a někomu nebude, ale to bývá  
u každé stavby,“ dodal.                   jnd

Někdejší pohřebiště židovské menšiny ve městě se veřejnosti otevřelo 
po dva roky trvající rekonstrukci. Pietní místo, na něž vede nová bran-
ka z Habrové ulice, od okolních pozemků odděluje obvodová zídka. 

 „Zásluhou norské strany se vy-
tvořily možnosti jak tento prostor 
vrátit Mělničanům a připomenout 
jim, že odsud zmizeli židovští obča-
né, kteří nepřežili šoa,“ uvedl.
„Myslím si, že je to vzor hodný ná-
sledování,“ řekl předseda pražské 
židovské obce Jan Munk (na sním-
ku). „Když si vzpomenu na stovky 
zdevastovaných židovských hřbitovů 
v Čechách, které má pražská obec 
na starosti a o které se v rámci mož-
ností stará naše společnost Matana, 
tak to, co se tady podařilo, je úžas-
né,“ prohlásil.
 Opravou hřbitova snahy mělnic-
ké radnice o připomínání historie 
mělnické židovské komunity, která 
zanikla za druhé světové války, ještě 
nekončí. 
 Na místě, kde se až do té doby 
nacházela mělnická synagoga, která 
byla po válce využívána k hospo-
dářským účelům, než ji v polovině 
50. let nechal komunistický režim 
zbourat, by měla vzniknout další 
pietní stavba. Pokud se na ni poda-
ří získat dostatek peněz, měla by se 
podle mělnického starosty budovat 
v roce 2018.
„Chceme jasně sdělit, že tady sku-
tečně zanikla část historie města,“ 
dodal Mikeš.                                jnd

Otto
Lístek s poznámkou
Máte výhrady k práci zastupitelů, obecního či městského úřadu? Napište nám. Rádi vám pomůžeme vaše problémy řešit.  melnicko@melnicko.cz

Otto
Lístek s poznámkou
AKTUÁLNĚ
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Stabilní logistická společnost 
hledá pro posílení svého týmu pracovníky na pozici

Manipulační dělník, řidič VZV, jeřábník
Pracovní náplň 
•	 Manipulační práce související se skladovými manipulacemi,  

nakládkou a vykládkou nákladních aut a přepravních kontejnerů,  
nakládkou a vykládkou říčních nákladních plavidel.

Požadavky na pracovní pozici
•	 Spolehlivost, samostatnost 
•	 Dobrý zdravotní stav a fyzická zdatnost
•	 Jeřábnický, vazačský průkaz a VZV výhodou

Co nabízíme
•	 Práci v zajímavém pracovním prostředí 
•	 Závodní stravování

České přístavy, a.s., Přístav Mělník, Celní 1144, 276 01 Mělník,

kontaktní osoba: sl. Janíčková, tel: 00420 724 023 025, kontaktní email: janickova@czechports.cz 

Svý� pacientkám přeje 
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti 

a těší se na další spolupráci v roce 2017 
MUDr. Helena Volková, 

Gy�ekologie s.r.o.

Otto
Lístek s poznámkou
MĚSÍČNÍK MĚLNICKO – nejčtenější regionální noviny, zcela zdarma do vašich domácností.Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Neratovice, Roztoky u Prahy, Roudnice nad Labem, Slaný, Štětí, Velvary, Dolní Povltaví
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CO SE U NÁS DějE

NELAHOZEVES
Koncert známého muzikanta  Jan 
Spálený Trio je komornější verze známěj-
šího uskupení ASPM (Amatérské sdru-
žení profesionálních muzikantů). Spolu 
s Janem Spáleným v něm vystupují 
Michal Gera a Filip Spálený. Trio tohoto 
známého muzikanta se pohybuje virtuóz-
ně na pomezí žánrů blues, jazz, gumbo, 
folk a jejich vzájemným dotýkáním si 
vytváří vlastní nezaměnitelné výrazivo. 
Každý člen tria je svébytnou osobností, 
jejíž význam přesahuje nejen toto hudeb-
ní uskupení, ale i příslušný hudební klo-
kot v této zemi. A ten zazní i v Rytířském 
sále zdejšího zámku v úterý 20. prosince 
od 19 hodin. 

DŘÍNOV
Silvestr s předstihem  Zdejší partič-
ka šikovných a ochotných se rozhodla 
oslavit konec roku pod širým nebem. Již 
v pátek 30. prosince se zájemci sejdou 
v 15.30 na místním fotbalovém hřišti. 
Na děti čeká procházka pro odvážné le-
sem s lampióny, kde na ně budou čekat 
různé soutěžní úkoly a následovat bude 
ohňostroj. Samozřejmě pro všechny 
bude přichystáno občerstvení v podobě 
klobás či něčeho sladkého. Na zahřátí 
bude čaj a svářáček. Všichni jsou zváni 
a hlavně hrnečky na teplé nápoje s se-
bou…

OLOVNICE
Adventní koncert „U Nás“…  Sál 
zdejší restaurace ožije skvělou muzikou. 
Slánská folk-rocková skupina BLUEBER-
RY F. je kapelou hrající pouze a výhradně 
koledy a vánoční písně a vystupující pou-
ze jeden měsíc v roce - v prosinci před 
Vánocemi. A tak v neděli 18. prosince od 
18 hodin zahraje i zdejšímu obecenstvu 
a navodí tak tu pravou vánoční atmosfé-
ru.

MÁSLOVICE
Unikátní betlém z másla  I v letoš-
ním roce bude možnost zde spatřit Bet-
lém, který jinde není k vidění. Koncem 
listopadu se sešli zájemci a pomocí pří-
slušných nástrojů vymodelovali tento 
betlém z másla. A tak až do 29. ledna 
2017 bude možno si prohlédnout tento 
unikát. Avšak to nebude zdaleka vše. 
V rámci cyklu  Vánoce ve světě se ve 
zdejších prostorách koná výstava „Svát-
ky v Nepálu aneb Slaví v Nepálu Váno-
ce?“ Určitě se tak návštěvníci dozví opět 
něco nového o této vzdálené himalájské 
zemi. Muzeum bude otevřeno ve dnech 
od 24. do 31. prosince od 10 do 16 hodin.

ÚNěTICE
Vánoční pohádka  Areál zdejšího 
pivovaru slouží nejenom milovníkům to-
hoto lahodného moku, ale konají se zde 
četné akce i pro ty nejmladší návštěv-
níky. Nejinak tomu bude i v neděli 18. 
prosince od 16 hodin. Proběhne zde totiž 
vánoční  setkání Divadélka Romaneta 
s panem Myslivcem a paní Myslivcovou, 
děj plný písní a vánočních koled, kdy 
v závěru celý les plný zvířátek oslaví 
společně Štědrý večer. Prostě Jak pan 
Mysliveček se všemi lesními přáteli osla-
vil Štědrý večer.                                    mar

NENECHME KOLEDNÍKy ZA DVEŘMI

PRO BETLéMSKé SVĚTLO KE SKAUTŮM

NEMOCNICE NERATOVICE ZABODOVALA 

V prvních lednových dnech u našich dveří opět zazvoní koledníci. Letos totiž proběhne již 17. ročník celostát-
ního projektu Tříkrálová sbírka.   Její výnos je tradičně z největší části věnován na podporu záměrů pro lidi 
v nouzi na území ČR.

Po roce k nám opět zavítá plamínek z Betléma. Kdo  
o tomto vánočním symbolu ještě neslyšel, jedná se o pla-
mínek, který je každoročně zažehnut v Betlémě, aby byl 
pak následně předán delegacím z celé Evropy. 

Jde o různé formy podpory a pomo-
ci pro nemocné, lidi se zdravotním 
postižením, seniory, matky s dět-
mi v tísni a pro další jinak sociálně 
potřebné. Sbírka má předem jasně 
daná pravidla pro rozdělení výtěžku. 
Většina vykoledovaných prostřed-
ků zůstává v regionu, kde byly vy-
brány. Předem jsou také stanoveny 
záměry, na které se v daném roce 
vybírá. Zhruba desetina výtěžku 
je každoročně určena na pomoc 
rozvojových projektů do zahraničí 
(projekty na udržení zdrojů obživy 
a vzdělávání), případně jako rezerva 
pro případ humanitárních katastrof. 
Tříkrálová sbírka pomáhá všem, 
kteří si sami pomoci nedokáží z dů-
vodu stáří, nemoci, hendikepu či své 
nedobré sociální situaci. Přispět do 
sbírky můžete také zasláním DMS 
KOLEDA na číslo 87 777 (cena 
jedné DMS je 30 Kč, na pomoc 
potřebným jde 28,50 Kč. Službu 
provozuje Fórum dárců.). Podpořit 
sbírku je možné také příspěvkem 
na účet Tříkrálové sbírky číslo 

Výprava českých skautů každý rok odjíždí do Víd-
ně, aby světlo prostřednictvím vlaků rozvezla po celé 
České republice.  Skauti ze střediska Lišák a Přístavu 
Neratovice vás zvou na tradiční rozdávání Betlém-
ského světýlka. Najděte si chvilku času a přijďte si 
k nám pro plamínek, kterým můžete potěšit své okolí 
a blízké, a navodit tak hřejivou a pohodovou atmo-
sféru Vánoc. Betlémské světlo je pro nás symbolem 
míru a přátelství. Zapojte se i vy do řetězu a obdaruj-
te světýlkem své sousedy a známé. Přijďte si zapálit 
svíčku:  v pátek 23. 12. od 17 do 19 hod. – náměstí 
Republiky u kašny (Přístav) v sobotu 24. 12. od 10 do 
13 hod. – skautská klubovna na dopravním hřišti u II. 
ZŠ (Lišák) Pokud doma nenajdete žádnou lampičku 
na svíčku či olej, přijďte i tak, plamínek si odnesete 
v naší sklenici s čajovou svíčkou. Přejeme všem po-
klidné a příjemné prožití vánočních svátků.                                 

Skautské středisko Lišák 
Přístav vodních skautů Neratovice

66008822/0800 u České spořitelny, 
VS 777. Do smysluplného projek-
tu je od začátku (2001) zapojena  
i jedna z největších našich charit - 
Farní charita Neratovice:“ „Děkuje-
me všem, kdo vlídně přijme kolední-
ky a přispěje do jejich pokladniček. 
Získané prostředky budou použity 

pro přímou pomoc potřebným a při-
spějí k udržení a k rozvoji sítě so-
ciálně zdravotních služeb v našem 
regionu,“ vzkazuje všem dárcům 
se srdcem na dlani a štědrou rukou 
Miloslava Machovcová, ředitelka 
Farní charity Neratovice a její za-
městnanci. 
 V loňském roce díky tomu ko-
ledníci vybrali úctyhodnou částku 
– 97 651 016 korun. Výraznou mě-
rou  k tomu přispěli dárci z pražské  
(5 790 882 Kč) a litoměřické (2 201 
357 Kč) diecéze, pod které naše far-
nosti spadají. Věříme, že i tentokrát 
tomu nebude jinak.                       Lot

„Umístění Nemocnice Neratovice 
hned ve dvou kategoriích nás ve-
lice těší a považujeme ho za velký 
úspěch. Naším záměrem byl vždy 
nejen spokojený pacient, ale také za-
městnanec, který o něho pečuje. Ten-
to vztah má totiž zcela zásadní dopad 
na zotavovací proces nemocného. 
Výsledek hodnocení je proto důka-
zem, že se nám daří v tomto směru 

naplňovat stanovený cíl. V našem 
úsilí nepolevíme a budeme se snažit 
i v dalším roce umístit na předních 
pozicích žebříčku,“ uvedla Dagmar 
Dvořáková, ředitelka komunikace 
společnosti VAMED Mediterra, kte-
rá nemocnici provozuje.  
 Celostátní hodnotící projekt „Ne-
mocnice ČR 2016“, který pravidel-
ně pořádá organizace HealthCare 

Nemocnice Neratovice obsadila přední místa v celostátním žebříčku 
nejlepších nemocnic „Nemocnice ČR 2016“ a to hned ve dvou katego-
riích. V rámci Středočeského kraje se umístila v oblasti „Bezpečnost 
a spokojenost ambulantních pacientů“ na druhém místě a zároveň byla 
třetí v kategorii „Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic“.

Institute, probíhal od 1. února do 
31. srpna letošního roku. Letos se 
do projektu zapojilo 155 nemocnic 
s akutními lůžky a výsledky jsou 
přístupné obyvatelům České repub-
liky. V rámci tohoto projektu byly 
nemocnice komplexně hodnoceny 
ve čtyřech klíčových oblastech: 
Bezpečnost a spokojenost hospita-
lizovaných pacientů, Bezpečnost 
a spokojenost ambulantních pa-
cientů, Bezpečnost a spokojenost 
zaměstnanců nemocnic a Finanční 
zdraví nemocnic.                                              

red

Otto
Lístek s poznámkou
Inzerujte v měsíčníku Mělnicko. Plošná i řádková inzerce za bezkonkurenční ceny.  Vysoký náklad, zcela zdarma ke svým čtenářům. Individuální přístup, originální grafika, prezentace na našich webových stránkách. havrankova@melnicko.cz 775 099 097

Otto
Lístek s poznámkou
AKTUÁLNĚ
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Zhubnout a už nepřibrat?  
Ani na Vánoce?  

V NATURHOUSE vědí,  
jak na to!

Kdo z nás může říct, že je spokojený se svojí 
postavou? A často nejde jen o to, jak nám 
to sluší a jak se cítíme - nadváha či obezita 
mohou přinášet i významná zdravotní rizi-
ka, která nás mohou omezovat a třeba nám 
i zkrátit život.

Je to boj, který jde vyhrát!
S nadváhou  a obezitou bojuje  celý  vyspělý  svět. 
Proto  ve  Španělsku  v 90.  letech minulého  stole-
tí  vznikla  síť  výživových  poraden  NATURHOUSE, 
která  přišla  s  převratnou  myšlenkou,  kterou  lze 
charakterizovat  jako  „Novou  výchovu  ve  výživě“.  
Do dnešního dne díky ní s nadváhou skoncovalo 
ve 40 zemích světa více než 5 500 000 lidí, ke kte-
rým se přidává stále více Čechů – a nyní už i oby-
vatelé Mělníka a okolí. 

„Naši klienti nedrží žádné drastické diety ani ne-
užívají „zázračné“ pilulky. Učíme je vyváženému 
stravování a nabízíme jídelníčky z běžně dostup-
ných potravin. Při dodržování našich zásad jsou 
klienti sytí, spokojení, cítí se skvěle a pokroky 
v hubnutí pozorují už po prvním týdnu,“ vysvět-
luje Jarka Kovaříková, výživová poradkyně NA-
TURHOUSE v Mělníku.
Klienti dostanou při bezplatné konzultaci jídelní-
ček na míru, který vychází ze zásad středomořské 
kuchyně. Je tedy pestrý, lehký a potraviny lze růz-
ně kombinovat podle toho, co má kdo rád nebo 
co mu vyhovuje. K jídelníčku je vhodný také lehký 
pohyb a dietoložka doporučí  exkluzivní  produk-
ty  na  bylinné  bázi  zaměřené  na  pročištění  těla  
a urychlení hubnutí, které si klienti hradí. 

Zhubnout a už nepřibrat
„Klienti k nám docházejí obvykle jednou týdně. 
Setkání slouží kromě vážení, měření a přípravy 
nového jídelníčku i k tomu, aby mi sdělili své po-
kroky, dojmy a názory a poradili se, jak postupo-
vat dál,“ podotýká paní Jarka. Týdenní setkávání 
jsou  velmi  důležitá  i  proto,  že  klient  díky  nim 
získá pravidelnou podporu a motivaci  -  a  s  tou 
všechno funguje mnohem lépe, než když je člo-
věk na hubnutí sám. Správné stravovací návyky 
navíc mohou zajistit, že shozená kila se už nevrá-
tí a zhubnutí je trvalé.
Díky  konzultacím,  radám  dietologa  a  vhodným 
bylinným produktům se dají bez zbytečného ná-
růstu váhy překonat i rizika, která přinášejí různé 
oslavy či třeba nadcházející vánoční svátky. Pro-
to je možné kúru zahájit kdykoliv a změnit svoje 
stravování  ihned.  Každý  den,  kdy  se  člověk  cítí 
lépe, se počítá! 
V NATURHOUSE Mělník můžete pořídit  i zdravé 
vánoční  dárky  –  dárkové  vouchery,  balíčky  na 
hubnutí  i balíčky zdravé výživy pro každého. Ty 
vám dietoložka připraví přesně podle vašich po-
žadavků a dostanete je dárkově zabalené, takže 
svoje blízké potěšíte zdravými produkty. 

NATURHOUSE v Mělníku
Výživovou poradnu NATURHOUSE v Mělníku na-
jdete na adrese Palackého 130/17 (ulice známá 
jako „Prasečák“), 2 minuty od Náměstí Míru. Na 
konzultaci zdarma se můžete objednat telefonic-
ky na číslech 727 933 403 a 326 307 902 nebo 
e-mailem melnik@naturhouse-cz.cz. Více infor-
mací  a  fotografií  naleznete  na webové  stránce 
www.hubnuti-melnik.cz a také na Facebooku.

PROVOZOVNA: 1. patro v obchodním domě
na náměstí Karla IV., Mělník (č. p. 3359, tel.: 608 885 297)

www.ybera-leder.cz

Ekonomické lyceum
a Obchodní akademie

SOVA o.p.s.
Neratovice

DEN OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ
17. 1. 2017

Těšíme se na Vás!
www.soaneratovice.cz, tel.: 315 682 065
Individuální termín návštěvy dle dohody.

Otto
Lístek s poznámkou
Měsíčník Mělnicko nyní on - line www.melnicko.cz. Nejčtenější regionální noviny pro vás.
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    Hledáte nevšední prezentaci, chcete se podělit se svými zážitky, radostmi, starostmi? Napište nám.    melnicko@melnicko.cz 

DNy OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA MĚLNICKé ZDRÁVCE

BESEDA PRO SENIORy V TIŠICÍCH 

23. listopadu měli - v rámci projektového dne - žáci 9. tříd ZŠ z Mělníka 
i Dolních Beřkovic jedinečnou šanci nahlédnout do výuky odborných 
předmětů na SSZŠ Mělník, o.p.s.

Kromě úvodního seznámení s cho-
dem, zaměřením i opakovanými 
úspěchy školy, navštívili žáci se svý-
mi pedagogy odborné učebny ošet-
řovatelství - kde si mohli vyzkoušet 
postupy péče o pacienta na lůžku, 
v kompetenci budoucích praktic-
kých sester. 
 Ukázky poskytování polopro-
fesionální první pomoci byly pro 
návštěvníky „zpestřeny“ zásahy na 
věrohodně namaskovaných figuran-
tech, jejichž maskování měly mj. 
na starosti studentky 2. a 3. ročníku 
a zájemcům tuto kuriózní „integro-
vanou výtvarnou výchovu“ taktéž 
předvedly. Někteří návštěvníci si 
nechali s neskrývaným pobavením 

namaskovat zranění přímo na svém 
těle. Z urgentní medicíny žáci dále 
zhlédli obsluhu laického defibrilá-
toru, dýchání pomocí samorozpí-
nacího vaku a hlavně ukázku vyba-
vení pravého sanitního vozu RZS 
Pragomedika, a.s., se kterou (po 
loňském úspěchu) opětovně přijel 
náš absolvent Lukáš Pleticha. Prak-
tickou výuku nauky o lidském těle, 
již „tradičně“ prováděnou popisem 
anatomie na vepřových vnitřnos-
tech, doplnila letos výroba miniatur 
lidských orgánů z tvrdnoucí hmoty, 
takže si někteří mohli odnést z ná-
vštěvy i jiný „zdravotnický“ suve-
nýr, než namaskovanou krvácející 
ránu.

 28. listopadu – tentokrát ve večer-
ních hodinách, měli podobnou příle-
žitost jednotliví zájemci o studium 
na naší škole v doprovodu svých 
rodičů. Ukázky ošetřovatelství, prv-
ní pomoci a somatologie byly dále 
rozšířeny o náhled i do jiných učeb-
ních předmětů např. psychologie, 
anglického jazyka, českého jazyka 
a literatury aj. Všichni pedagogové 

byli připraveni zodpovědět otázky 
týkající se jejich odbornosti i přípra-
vy k státní maturitní zkoušce.
 Děkujeme nejen návštěvníkům  
a zájemcům o studium, se kterými 
se jistě setkáme i při jiných příleži-
tostech, ale i pedagogům a studen-
tům naší školy, za jejich výraznou 
pomoc s uskutečněním těchto akcí.

Tým SSZŠ Mělník, o.p.s.

V odpoledních hodinách 21. listopadu proběhla v prostorách Obecního 
úřadu Tišice beseda místních seniorů s policisty z mělnické policie - od-
dělení tisku a prevence. Setkání zahájil starosta obce a poděkoval všem 
přítomným za jejich zájem o danou problematiku.

Senioři jsou jednou z nejohroženěj-
ších skupin, zejména v souvislosti 
s majetkovou trestnou činností. Star-
ší lidé jsou často velmi důvěřiví, žijí 
osamoceně, proto se často stávají 
obětí podvodníků a zlodějů, kteří se 
pod různými záminkami dostávají 
do jejich blízkosti - nezřídka do je-
jich obydlí. Podvodem nebo kráde-
ží je připraví mnohdy o celoživotní 
úspory, někdy se setkáváme i s fy-
zickým napadením. 
 Tématem odpoledne byla proto 
prevence kriminality páchané na se-
niorech. Policisté - formou přednáš-
ky - předali občanům základní rady 
a informace, týkající se tohoto druhu 
kriminální činnosti. Posluchači byli 
mimo jiné upozorněni na podvod-
níky, využívající různé legendy, aby 
je následně okradli. Další rady se tý-
kaly toho, jak se vyhnout podvodu, 
jak zabezpečit majetek, jak se chránit 
proti přepadení a podobně. Na kon-
krétních případech z policejní praxe 

byly ukázány chyby, kterých se lidé 
dopouštějí. I sami posluchači přidali 
své zážitky a životní zkušenosti tý-
kající se páchání trestné činnosti. Zá-
věrečným tématem byla také bezpeč-
nost v silniční dopravě – s důrazem 
na používání reflexních prvků – kdy 
„vidět a být viděn“ je základní pra-
vidlo bezpečnosti na komunikacích. 
Policisté připomněli novelu zákona 
č. 361/2000 Sb., která přinesla celou 
řadu změn. Jednou z nejdůležitějších  
je  povinnost chodců používat reflex-
ní prvky, pokud se pohybují  mimo 
obec za snížené viditelnosti po kraj-
nici nebo po okraji vozovky v mís-
tě, které není osvětleno veřejným 
osvětlením. Prvky z retroreflexního 
materiálu musí být zároveň  umístě-
né tak, aby byly viditelné pro ostatní 
účastníky provozu. Všichni účastníci 
besedy dostali na závěr dárky v po-
době reflexní tašky, reflexní pásky 
a křížovky nejen pro seniory.

Mgr. M. Johnová
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    Navštívili jste zajímavá místa? Chcete se se svými zážitky podělit se čtenáři měsíčníku Mělnicko?    melnicko@melnicko.cz 

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JE V OHROŽENÍ
Opakované ujišťování představitelů vlády, že letecká záchranná služba 
bude zajištěna v plném rozsahu, se úplně minulo s realitou. Ministerstvo 
zdravotnictví po zásahu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže zrušilo 
zpackanou soutěž na nového provozovatele letecké záchranné služby na 
severu Čech. 
„Od nového roku by v tomto regi-
onu měly zasahovat vrtulníky ze 
sousedních krajů. To ale znamená, 
že ty potom nebudou k dispozici 
ve svých domovských regionech. 
Reálně je tak ohroženo fungování 

významné části integrovaného zá-
chranného systému na celém území 
ČR,“ kritizuje kroky ministerstva 
náměstek hejtmanky Středočeského 
kraje pro oblast zdravotnictví Mar-
tin Kupka. Ten už na vážný problém  

s nezvládnutým výběrovým řízením 
poukazoval v průběhu letošního léta. 
Ministerstvo přesto nedokázalo od té 
doby najít žádné řešení. Proto také 
spolu s ředitelem Zdravotnické zá-
chranné služby Středočeského kraje 
Martinem Houdkem vyzvali nového 
ministra zdravotnictví k okamžitému 
řešení současné situace.
 „Velká část zásahů letecké zá-
chranné služby z Prahy míří právě 
na vytížené komunikace ve středních 
Čechách. Jde celkově o 80 až 90 
procent všech vzletů z Prahy. Počet 
zásahů je v porovnání s okolními re-
giony vysoký (letos již 600 zásahů) 
a nedovedu si představit, že by po 1. 
lednu 2017 měla pražská letecká zá-
chranka zasahovat i v severních Če-
chách. Doletět například k nehodě v 
Ústí nad Labem bude trvat více než 

půl hodiny. Započteme-li návrat zpět  
a nezbytnou manipulaci, bude pak  
v takovém případě letecká záchran-
ná služba na téměř dvě hodiny zcela 
vyblokována. Každý si asi dovede 
představit, jaké riziko to představu-
je,“ vysvětluje ředitel středočeské 
záchranné služby Martin Houdek. 
 Středočeský kraj se přímo podílí 
částkou šest milionů korun na zajiš-
tění záchranné letecké služby, která 
má stanoviště v Praze. Podařilo se 
také najít dohodu na organizaci zá-
sahů a výměně informací mezi ope-
račními středisky. „Pro nás je nepři-
jatelné, aby přes veškeré úsilí kraje 
hrozilo, že se občanům ve středních 
Čechách nedostane v případě ohro-
žení života adekvátní pomoci,“ do-
dává Martin Kupka.                        

TZ

Ta zahrnuje odstranění části sou-
časných ramp a nahrazení novou 
železobetonovou rampou včetně 
ocelového zábradlí. Původní scho-
diště mezi rampami a chodníkem 
bude odstraněno a nahrazeno novým 
schodištěm z palisád s ocelovým 
zábradlím. Povrch chodníku nově 
pokryje dlažba, přičemž součástí 
projektu je i výsadba zeleně. „Sice 
to na první pohled nevypadá, ale 
především nástupiště na schody je v 
dosti špatném stavu, nemluvě o sa-
motných rampách,“ uvedla Marcela 
Horčičková, vedoucí odboru realiza-
ce investic a správy majetku. „Když 
nám bude počasí přát, stihne se vše 
zrealizovat do konce roku. Přístup 
zde bude po celou dobu uzavřen. 
Chodci však mohou využít schody v 

blízkosti ulice Chelčického,“ vysvět-
luje Marcela Horčičková, jež záro-
veň připouští, že ve špatném stavu 
je i horní schodiště na Hostibejku. 
„Horní schodiště je dlouhodobě roz-
praskané a nevypadá vůbec dobře,  
jeho oprava však bude spadat až do 
druhé etapy,“ uzavřela. 
 Zahájení prací se posunulo na ko-
nec října, protože původně vybraný 
uchazeč o provedení díla společnost 
Elektromontáže Stavby, s.r.o. od-
stoupil od veřejné zakázky. Druhým 
v pořadí byla firma Montako Sta-
vební, s.r.o., s kterou byla následně 
uzavřena Smlouva o dílo. Při pro-
cházkách na Hostibejk tedy v těchto 
dnech dbejte zvýšené opatrnosti a 
nevstupujte na zákazem vyznačená 
místa.                                     Aleš Levý

POZOR NA SCHODy 
PŘÍSTUP NA HOSTIBEJK V OPRAVĚ

Na konci měsíce října byla zahájena investiční akce „Oprava přístupo-
vého schodiště a ramp na Hostibejk, Kralupy nad Vltavou – I. etapa“.

SOCHy SE PO MNOHA LETECH VRÁTILy NA SVOJE MÍSTO

 zSvatý Bonaventura
Poněkud komplikovanější byla obnova sochy sv. Bonaventury. Její ka-
menný sokl byl natolik poškozen, že jej restaurátor musel nahradit kopií. 
Rovněž chyběla část ruky a skulptura vykazovala i další defekty. Klášterní 
pamětnice se zmiňuje jen o kopiích soch sv. Františka a Antonína, ostatní 
měly být pouze opraveny. Je však zřejmé, že i tato socha je dílem slán-
ského sochaře. Vypovídají o tom detaily, třeba výtvarné řešení růžence; 
v baroku by jej pojednali jinak. Barokní originál se patrně v roce 1891 
nepodařilo zachránit.                                                                                 red                                                  

Foto archiv

Park u slánského bývalého kláštera opět zdobí barokní sochy, které 
se zde nacházely do konce 19. století, kdy byly přemístěny do klášter-
ní zahrady. Město Slaný postupně obnovuje sochařskou výzdobu na 
veřejných prostranstvích, která připomíná historii města spojenou s 
působením františkánů. 
A tak se na své původní místo vrátily sochy Panny Marie Bolestné, která 
pochází z roku 1728, sv. Františka z Asissi a sv. Bonaventury. Poslední dvě 
zmíněné sochy vytvořil slánský sochař Adolf Havel v roce 1891 jako kopie 
barokních originálů, které se zde původně nacházely. Restaurátorské práce 
se ujali ak. soch. Jan Turský a MgA. Václav Štochl.       

Foto Lot
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MARTIN ŠONKA: VE VZDUCHU JE KAŽDÁ 
MOLEKULA V TĚLE DESETKRÁT TĚŽŠÍ

Přes hodinu trvající přednášku o vzdušných proudech, přetížení a všemožných leteckých manévrech si ve čtvrtek v podvečer z úst v celé zemi nejpo-
volanějších zdarma vyslechli návštěvníci kavárny mělnického antikvariátu Želví doupě. Letošní mistr Evropy v letecké akrobacii v kategorii freestyle 
a závodník v letecké sérii Red Bull Air Race Martin Šonka zde v místnosti zaplněné dychtivými posluchači zahájil výstavu fotografií svého bratra 
Josefa Šonky, koordinátora jeho týmu. Snímky, na nichž figuruje se svými nablýskanými stroji, zde budou vystaveny do konce ledna příštího roku. 

 z Je to nahoře ve vzduchu tak 
těžké, jak to zdola vypadá?
„Je to samozřejmě náročné. Člo-
věk si na zemi ani nedokáže před-
stavit, jak obrovské jsou setrvačné 
a odstředivé síly, které tam působí 
nejenom na letadlo, ale hlavně na 
pilota. Jsou tam okamžiky, kdy díky 
odstředivé síle je všechno desetkrát 
až dvanáctkrát těžší, takže hlava ne-
váží sedm kilo, ale sedmdesát kilo, 
a takhle je to s každou molekulou 
v těle. Při takzvaném kladném pře-
tížení, kdy síla působí ve směru hla-
va – nohy, se krev odlévá do nohou. 
Ztrácíte ji tak z mozku a spolu s ní 
i periferní a barevné vidění. Vidíte 
černobíle a hrozí, že by člověk mohl 
usnout nebo omdlít. Není tam čas se 
bát, ani to tam nepatří. Rozhodně je 
však potřeba mít velký respekt, pro-
tože když člověk podcení základní 
pravidla, která k létání patří, tak to 
může být samozřejmě nebezpečné.“

 z Jak dlouho na let musíte cvičit?
„V Red Bull Air Race závodní let 
trvá minutu, v letecké akrobacii trvá 
sestava zhruba tři minuty, ale na to, 
abych ji zaletěl nebo vůbec proletěl 
tratí tak rychle, aby to bylo porov-
natelné s ostatními, tak to „cviče-
ní“ byla vlastně celá moje kariéra. 
Létám skoro dvacet let a k tomuto 
výkonu člověk dospěje až se zkuše-
nostmi, které získává, a tím, co má 
nalétáno, jak je sžitý s akrobatický-
mi letadly. Sednout do letadla a letět 
z bodu A do bodu B je vlastně „jed-
noduché“, ale takovéhle létání chce 
trénink.“

 zKolik času už jste ve vzduchu 
celkem strávil?
Nalétaných hodin mám celkově, 
když k tomu vezmu i větroně, něco 

přes 3000. Sbírám to po patnáctimi-
nutových startech a za těch 15 minut 
se toho děje strašně moc. Když letí 
dopravní pilot v práci jednu linku – 
čtyři hodiny tam a čtyři hodiny zpát-
ky – tak má sice nalétáno osm hodin, 
ale z té doby vlastně řídil minutu 
po vzletu a minutu před přistáním. 
Takže nejsou hodiny jako hodiny, 
nicméně zkušenosti samozřejmě ve 
vzduchu sbírá každý.

 zČeho si ve své kariéře nejvíc 
vážíte?
„V letecké akrobacii byla letošní se-
zona asi moje nejúspěšnější. Na mis-
trovství Evropy v klasické akrobacii 
jsem byl druhý a ve freestylu, což je 

moje oblíbená disciplína, která se 
vyhodnocuje zvlášť, tam se mi poda-
řilo obhájit titul mistra Evropy, tak-
že to pro mě byla sezona snů, když 
pominu tu jednu příčku, která mi 
chyběla v klasické akrobacii. V Red 
Bull Air Race jsem byl loni čtvrtý, 
letos ale až devátý, takže tam je ještě 
potřeba se zlepšovat.“

 zProč vystavujete zrovna v Žel-
vím doupěti a jaká je vaše vazba 
na Mělník?
„Je strašně osobní a naprosto jasná. 
Bydlí tady moje přítelkyně a napůl 
s ní i dětmi žijeme tady. Bydlíme pří-
mo v tomhle domě a do Želvího dou-
pěte chodíme pravidelně na kávu 

a hrát si sem s dětmi, takže pro nás 
to skoro je, jako by to bylo doma.“

 zZ toho, co jste předváděl na 
vernisáži, to vypadá, že byste se 
uživil i jako bavič – publikum 
vám viselo očima na ústech dlou-
hé minuty.
„Mám rád, když o lítání můžu poví-
dat lidem, které to zajímá a kteří se 
ptají. Normálně jsem hrozně tichý 
a plachý a většinou v žádné společ-
nosti nic moc nenapovídám, ale když 
přijde řeč na letadla, tak jsem samo-
zřejmě ve svém živlu a spustím.

 zČím se od létání odreagováváte?
„Odreagování číslo jedna je pro mně 
kromě rodiny – a v mém případě je 
i to létání spjato s rodinným životem 
– ježdění po vodě na jetsurfu. To je 
motorové prkno, které je pro mně 
úžasná věc po tom, jak tělo dostává 
zabrat v kabině. Je proto třeba spor-
tovat, aby tělo bylo schopné odolá-
vat tomu přetížení, a na jetsurfu se 
vyblbnu. Navíc je to na vodě, takže 
něco úplně jiného než ta letadla.  
A taky strašně rád plachtím, takže 
už jsme zase u létání. Létám v Tá-
boře na větroních, na kterých jsem 
právě tam v aeroklubu začínal. Mu-
sím uznat, že moc toho mimo létání 
není, protože veškerý čas trávíme na 
letišti a prakticky všechno se u nás 
kolem toho létání motá.“              

Jiří Janda
více na www.melnicko.cz

FLORBALISTé ČEKAJÍ NA SPORTOVNÍ HALU
Se začátkem školního roku začala sezona mělnickým florbalistům. Před zahájením sezony se zintenzivnila 
tréninková příprava všech družstev, tréninky probíhají dvakrát týdně v hale SPŠS Mělník a v hale v Dolních 
Beřkovicích.  

Začátkem roku 2017 se očekává 
otevření nové sportovní haly u GJP 
Mělník. Rádi bychom získali časový 
prostor v této sportovní hale a pře-
sunuli část tréninků do velké haly, 
která by měla splňovat i kritéria pro 
pořádání soutěžních zápasů. Trénin-
ky jsou zaměřeny jak na fyzickou 
zdatnost hráčů, tak na technické do-
vednosti, především na práci s míč-
kem a střelbu. Aktivní příprava již 

přinesla své první ovoce v podobě 
zatím neporaženého A týmu, který se 
vyšplhal do čela tabulky. Mužstvu B 
se již podařilo naplno bodovat a ne-
ztrácí ani nově vzniklé družstvo žen, 
které získalo první body za remízu 
s příbramskými soupeřkami. Radost 
dělají i mladší žáci, kteří v letošní se-
zoně přešli z herního systému 3+1 na 
systém 5+1 a již vyhráli dva turnaje 
a postoupili do vyššího herního koše.  

Od příští sezony se plánuje rozšíření 
mládežnických kategorií, především 
o soutěž elévů, tj. ročníky 2006-
2007. Zároveň také probíhají nábory 
do kategorií muži a ženy. V nejbližší 
době je naplánováno zimní soustře-
dění, které se uskuteční v koncem 
ledna 2017 v Krkonoších.

                        Za florbalový tým 
Jakub Šmucr, Dita Zahrádková, 

Kristýna Žárová

   Nejčtenější regionální měsíčník Mělnicko nově na www.melnicko.cz    
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ROUDNICE VyDRAŽILA 
LODĚNICI S KOUPALIŠTĚM

Český athletic club v Roudnici nad Labem se již déle potýkal s obtížnou 
finanční situací vyplývající především ze zadlužení při pokusu o realiza-
ci letního koupaliště na zálabí.Vedení města se rozhodlo podpořit zacho-
vání veslařského sportu a proto město Roudnice nad Labem v zastou-
pení jeho starosty Vladimíra Urbana vydražilo nemovitý majetek ČAC.  

Z MĚLNÍKA VyPLUL PO LABI DO HAMBURKU 
OBŘÍ NÁKLAD Unikátní překládku nadrozměrného nákladu zažil v pondělí mělnický přístav. Na cestu až do 

vzdálené Indie se odsud po řece vydalo speciální technologické zařízení – kolona pro chemic-
ký průmysl o hmotnosti 280 tun a unikátních přepravních rozměrech.

Zařízení na délku měří přes 57 me-
trů a na šířku má v průměru sedm 
metrů. Loď s nákladem na řeku do-
provodilo další plavidlo převážející 
související součásti technologie.  
„Vzhledem k přepravním rozměrům 
zařízení i konstrukčnímu řešení pří-
slušných dílčích částí jde o ojedině-
lou a v logistice rekordní záležitost,“ 
řekla vedoucí Přístavu Mělník Lucie 
Petržílková. 
 Mělnický přístav má jako jediný 
v ČR k dispozici elektrický jeřáb, 
který dokáže uzvednout náklad o 
hmotnosti až 300 tun. Na překládku 
kromě něj nyní využili také druhý, 
mobilní jeřáb. Nezbytností byla i 
velká hala kvůli montáži, která před 
naložením technologie trvala něko-
lik měsíců. Náklad překládal sehra-
ný tým profesionálů, operace spo-
čívající v přesunu kolony na obřím 
podvalníku od haly k jeřábům, jejím 
ukotvení a přenesení na loď trvaly 
dlouhé hodiny. Nyní náklad popluje 
týden až deset dní do Hamburku, kde 

jej přeloží na námořní loď; poté jej 
bude čekat plavba přes moře a oceán 
na místo určení. Podle L. Petržílkové 
se mělnický přístav na podobné ne-
standardní zakázky dlouhodobě při-
pravuje. „Tomu odpovídá současně 

i aktuální rozvoj přístavního území, 
rozšíření manipulačních a sklado-
vých ploch, průběžná modernizace 
přístavní infrastruktury a plánovaná 
výstavba nových skladových hal,“ 
dodala.                                            jnd

Učinilo tak dne 26. 10. 2016 v opa-
kované dražbě za nejnižší možné 
dražební podání 6 599 990 Kč, tudíž 
polovinu odhadní ceny předmětu 
dražby. Získalo tak do vlastnictví 
nejen budovu loděnice a další stavby 
společně s pozemky v jejím okolí, 
ale také základy nedokončeného let-
ního koupaliště v těsném sousedství 
krytého plaveckého bazénu. Zá-
měrem vedení města Roudnice nad 
Labem je nejen záchrana ČAC, se 
kterým jim započalo jednání o pod-
mínkách dalšího užívání objektů, ale 
také podpora a rozvoj dalších spor-
tovních aktivit. 
 „Rádi bychom do Roudnice při-
vedli i další vodní sporty a disciplíny, 
jakými jsou například rychlostní ka-
noistika či dračí lodě. Zároveň se na-
bízí i možnost přestěhování půjčov-
ny lodiček, aby byla lépe dostupná 

návštěvníkům sportovního areálu,“ 
řekl starosta města Vladimír Urban. 
Původní projekt letního koupaliště 
počítal s realizací malého aquaparku 
s možný propojením stávajícího kry-
tého bazénu. Vedení města na zákla-
dě názoru roudnických občanů, kteří 
se v anketě vyjádřili pro realizaci 
letního koupaliště, rozhodlo pokra-
čovat v jeho dostavbě, avšak ne pod-
le původních plánů. „Chtěli bychom 
postavit bazén pro malé i velké včet-
ně zázemí se sprchami, převlékárnou 
a samozřejmě travnatou plochou pro 
opalování,“ upřesnil novou předsta-
vu starosta.
  V současné chvíli je prioritou 
nastavení podmínek pro další fun-
gování ČAC a veslařského sportu. 
Dostavba koupaliště bude realizo-
vána v rozsahu a čase dle finančních 
možností města.                    Jan Vancl

Foto J. Janda

osobní kancelář zástupce Allianz pojišťovny, a.s.
Palackého 134/9, Mělník

  Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz pojišťovny

 

a Allianz penzijní společnosti
 Poradenská činnost v oblasti pojištění
 Služby v oblasti hypotečních úvěrů

Provozní doba:
asistentka: Lucie Šandová, tel.: 315 621 883, mobil: 724 525 260, 

e-mail: evzen.zavadil@iallianz.cz, web: www.allianz.cz/evzen.zavadil

PO – ČT    09:00–13:00   13:45–18:00, PÁ    09 ––13:00   13:45 15:45

Děkujeme našim klientům za důvěru, 
přejeme příjemné prožití vánočních svátků, 

dobré zdraví a všechno nejlepší v novém roce 2017. 
Těšíme se na další setkání v naší kanceláři v Mělníku, 

Palackého 134/9.

Evžen Zavadil, obchodní zástupce Allianz pojišťovny, a.s.
Lucie Šandová, asistentka

Otto
Lístek s poznámkou
www.melnicko.cz 32 stran zajímavého čtení až do vašeho počítače.
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    Připravujete zajímavý projekt, kulturní či sportovní akci? Rádi zveřejníme reportáž z jejich konání.    melnicko@melnicko.cz 

ZA INSPIRACÍ DO BREJNÍKOVA MLÝNA

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK 
V MUZEU ZAHŘÁL U SRDCE

Ke koupi byly keramika, šperky, 
drátenické zboží, perníčky, textil, 
hračky, papírové dekorace, bylinky, 
malované obrázky, klobouky, ka-
mínky, výrobky z kůže, háčkované 
a paličkované dárky, sváteční vaz-
by, dekorace ze sena, vánoční oz-
doby a další veskrze vánoční zboží, 
které udělalo a ještě udělá pod stro-
mečkem radost malým i velkým. 
Slovy jednoho z návštěvníků „tady 
je prostě ta pravá voňavá vánoční 
atmosféra“.
 Děti se tradičně vyřádily v de-
seti tvořivých dílničkách. Největší 

zájem byl o korálky, malování na 
hedvábí a papírová přáníčka. Zpes-
třením letošního jarmarku byla 
komentovaná prohlídka vánočního 
venkovského interiéru s průvodky-
ní v dobovém kostýmu, či návště-
va nové stálé výstavy hraček z let 
1900 – 1980, která je od listopadu 
součástí expozice historických ko-
čárků. Návštěvníci ocenili také vý-
stavu Vánoce 50. a 60. let ve vel-
kém sále, která je v muzeu k vidění 
až do 8. 1. 2017. 15. ročník Před-
vánočního řemeslného jarmarku 
v Regionálním muzeu Mělník na-
vštívilo 1 502 lidí z toho téměř 400 
dětí.                    Kristýna Frelichová 

RMM

Přesně 50 jarmarečníků přijelo v sobotu 
3. prosince předvést a prodat svůj um 

do Regionálního muzea Mělník. 

Unikátní Brejníkův mlýn v Olov-
nici o adventních víkendech do-
slova praská ve švech. Na svědomí 
to má neméně unikátní výstava 
vánočního zboží, kterou v něm le-
tos již podesáté připravuje domácí 
tým Ateliéru Čarodějka Jaroslavy 
Malinové. Vánoční čarování na 
půdě sem jen první den přivedlo 
téměř 1 000 návštěvníků z blízké-
ho i širokého okolí.  

 Kdo se do Olovnice zatím nepo-
díval, má poslední příležitost přijít 
a nasát neopakovatelnou atmosféru 
nejvoňavějších svátků v roce a to 
od pátku 16. do 18. prosince vždy 
od 13.00 do 18.00 hodin. Ateliér 
Malinových se má však čím po-
chlubit během celého roku. Jeho 
expozice Vítání jara, Letní čarování 
či podzimní Čarování na půdě jsou 

stejně hojně navštěvovány jako ta 
současná: „Každá z nich je něčím 
výjimečná. Vánoční je ale určitě 
nejslavnostnější, nejhonosnější, ale 
také přináší největší pracovní vypětí 
a stres. Aby všechno dobře dopadlo, 
aby zákazníci byli spokojeni, aby 
vás nezaskočilo počasí… Těžko ně-
jakou upřednostnit. Všechny jsme je 
vymysleli, a tak by bylo nespravedli-
vé označit nějakou za Top. (Smích) 

A co se týká našich zákazníků? Bu-
deme rádi, když se k nám přijdou 
podívat a úsudek si udělají sami,“ 
říká Jaroslava Malinová. 
 Brejníkův mlýn prochází citlivou 
proměnou a kromě dvou zpřístup-
něných pater historické budovy lze 
obvykle navštívit i tamní zookoutek 
s desítkami domácích mazlíčků paní 
mlynářky, jako jsou méně obvyklé 
druhy nosnic a především stádo vel-
mi komunikativních koz, které svý-
mi vylomeninami spolehlivě baví 
publikum.                                               To

STÁLE USMĚVAVÁ BÁRA ochotně provází expozicí i nejmenší 
návštěvníky. Na snímku s děvčaty z Kralup nad Vltavou.    Foto lot
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Vás srdečně zve na tradiční adventní koncert
„večer hudby a poezie“

Mramorový sál
17. 12. 2016 od 19:00 hod.

Cena vstupného: 350 - 450 Kč
VIP bonus – sleva na konzumaci 

v Zámecké Restauraci po koncertě 
30 % sleva na ubytování

Zámek Liblice 

Poezie francouzských a českých básníků
Claud Debussy - Camille Saint-Saëns – Jacques Ibert – Maurice Ravel – Antonio Vivaldi – Wolfgang Amadeus Mozart

Koledy evropských národů & české vánoční koledy

Jan Šťastný – umělecký přednes
Věra Likérová – soprán
Dana Hegerová – flétna
Vítězslav Podrazil – klavír

Rezervace a info. na tel.: 315 632 111
Email: recepce@zamek-liblice.cz

www.zamek-liblice.cz

SOUTěŽ O 2x3 VOLNÉ VSTUPENKY DO DIVADLA KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA

S MĚLNICKEM DO DIVADLA 
Chcete se dobře pobavit?  Zúčastněte se vánoční show pro celou rodinu Kou-
zelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek ale Kožíšek! Vánoční speciál je plný 
úžasných kouzel a legrace nejen pro děti… Představení se koná 31. 12. 2016 
od 14.00 hodin. Odpovězte na  otázku a pokud budete vylosováni, vstupenky 
jsou vaše.

 zOtázka: V Divadle kouzel Pavla Kožíška je salonek nejslavnějšího mága 
a iluzionisty všech dob Harryho Houdiniho. Na co si zde musíte sáhnout, aby 
se vám splnilo vaše tajné přání?
Odpovědi zasílejte na  e-mail: lokaj@melnicko.cz nejpozději do 24. 12. 2016

Roztokám náleží titul nejstaršího 
vilového letoviska v okolí Prahy. 
Rozhodujícím podnětem pro roz-
voj území bylo zprovoznění Sever-
ní státní dráhy Praha – Drážďany 
v roce 1851. Železnice zásadně 
změnila život do té doby poklidné-
ho venkova. 

ROZTOKY U PRAHY
TIP NA VÝLET

Nevelká obec na levém břehu Vl-
tavy, s táhlou roztroušenou vesnic-
kou zástavbou a přirozenou domi-
nantou panského zámku, se stala 
vyhledávaným výletním místem. 
K návštěvám lákala rozmanitá kra-
jina s řekou, strmými svahy a háji, 
loukami, ovocnými sady a vinicemi. 
Hlavní proud nové výstavby se kon-
centroval stranou od jádra vesnické 
zástavby v údolí Únětického poto-
ka, které bylo od konce 19. století 
nazýváno Tichým údolím. Majitelé 
letních vil patřili mezi vyšší střední 
třídu, byli to především pražští ob-
chodníci a továrníci židovského pů-
vodu, z nichž velká většina nepřežila 
holocaust. První dodnes dochovaná 
letní vila Mia byla postavena v polo-
vině 19. století. Největší rozkvět le-
tovisko prožívalo v poslední třetině 
19. století.

 zBraunerův mlýn  Čp. 5. 
Braunerův mlýn, původně zvaný 
Malý mlýn na Únětickém potoce, 
zakoupili jako letní sídlo roku 1861 
František August Brauner, právník, 
poslanec Říšské rady a Sněmu Krá-
lovství českého, a jeho žena Augu-
sta. V roce 1883 byl přestavěn na 
nájemní vilu. V držení rodiny zůstal 
do 70. let 20. století. V současnosti 
jej užívá Středočeské muzeum.

 zAteliér Zdenky Braunerové  
Čp. 532. Byl postaven v letech 1903 
– 1904. Stavbu navrhla umělkyně 
sama, inspirována nejen ateliérem 
Františka Bílka v Chýnově, ale  
i architekturou anglických venkov-
ských domů. V roce 1974 jej kou-
pilo Středočeské muzeum. Od roku 
2005 slouží jako stálá expozice ži-
vota díla Z. Braunerové.
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ČESKO VAŘÍ A POMÁHÁ 
OPUŠTĚNÝM A TÝRANÝM ZVÍŘATŮM

Ivana Tremlová je mladá podnikavá maminka dvou dětí, jejíž nápady, 
kromě toho, že potěší, také pomáhají. Vymyslela a vlastním nákladem 
vydala dvě kuchařky a z výtěžku jejich prodeje podporuje charitativní 
projekty spojené s opuštěnými a týranými zvířaty a také dětmi. Její nej-
novější vydavatelský počin se jmenuje „Česko vaří a pomáhá“. Protože 
je to žena stojící nohama pevně na zemi a mající navíc ještě citlivé srdíč-
ko, ráda jsem se s ní v adventní době sešla. 

 zMůžete mi přiblížit váš pro-
jekt?
„Na vzniku kuchařky se podílelo 
celkem 25 známých osobností, kte-
rým není lhostejný osud opuštěných 
nebo týraných psů a koček z útulků. 
Oslovila jsem lidi kolem sebe, i tvá-
ře známé z obrazovky, a nakonec se  
v kuchařce sešlo 50 receptů. Jako 
bonus je v knize překvapení v po-
době mnoha zajímavých informací 
právě ze života jednotlivých osob-
ností, které tento projekt pomáhaly 
tvořit. A protože je kniha zaměřena 
na charitu, je zde podrobná prezen-
tace 5 útulků, jimž peníze z prodeje 
budou věnovány, aby čtenář věděl, 
kam je jeho pomoc cílena.“ 

 zKolik prostředků je věnováno 
útulkům z prodeje a kde je publi-

kace k dostání?
„Vydání knihy jsem financovala ze 
svých prostředků a částka převýši-
la 60 tisíc korun. Z každé prodané 
knížky putuje do nadačního fondu 
Pes v nouzi 40 korun. Penízky bu-
dou sloužit na zakoupení krmiva 
nebo veterinární péči. Více se čte-
náři dozvědí na www.cesko-vari-a
-pomaha-cz. Kuchařka se dá koupit 
nejen u všech knihkupců, ale i na 
internetu, a možná je to prima tip na 
vánoční dárek.“ 

 z Jak vás vůbec napadlo stvořit 
tento projekt? 
„Považuji se za člověka, který rád 
pomáhá, ráda motivuji druhé, pod-
nikám nové věci. Prvním nápadem 
byla kuchařka s recepty na příkrmy 
a jídla pro malé děti s názvem „Ku-

chařka pro nejmenší“, kterou zakou-
píte také na České poště i u knihkup-
ců. Podobných kuchařek je hodně, 
ale já jsem nabídla maminkám ještě 
přidanou hodnotu v podobě příspěv-
ku z prodeje knihy na Linku bezpečí 
v částce 50 Kč z každého prodaného 

výtisku. Maminky tak vlast-
ně mohly pomáhat i jiným 
dětem. A právě tento ná-
pad pak odstartoval další 
pokračování zaměřené na 
chlupáče.“ 

 z Jak jsem pochopila, 
vaše projekty nejsou zcela 
výdělečné. Kde hledáte fi-
nanční zdroje? 
„Investuji především svoje 
peníze a díky svému knižní-
mu distributorovi Knihcen-
tru, které mé kuchařky 
podporuje. A rozhodně neo-
čekávám žádný obohacující 
výdělek. Jsem ráda, pokud 
mi prodej pokryje náklady 
s vydáním knížek a peníze, 
které se vyberou navíc, ply-
nou na výše uvedené cha-
ritativní projekty, reklamu  
a tvorbu dalších knižních 

projektů. Ale plynou správným smě-
rem a těm, kteří se projektu účastní, 
zůstane, kromě krásné knížky, i dob-
rý pocit.“ 

 zCo dalšího podnikáte? 
 „Samozřejmě je toho hodně - nápa-
dů mám – jen je realizovat. V součas-
nosti už je v běhu přes rok další pro-
jekt na pomoc opuštěným zvířatům, 
a to „Dvacka pro chlupáče“. Jedná 
se o aukci (prodej) darovaných věcí. 
Peníze, které prodejem získáme, pů-
jdou na jednoho konkrétního pejska, 
který potřebuje péči. Patronem auk-
ce je Eva Šteflová z nadačního fondu 
Pes v Nouzi.“ 

 z Jak se může zapojit široká ve-
řejnost?
„Máte možnost přes FB zapojit se 
do dražby a vydražená věc potom 
bude doručena poštou na vaši adre-
su. Částka, za kterou se věc prodá, je 
potom deponována ve prospěch toho 
kterého zvířete. Ale nemusíte dražit 
- můžete se stát dárcem předmětů 
do aukce. Na facebookové stránce 
Dvacka pro chlupáče nám můžete 
napsat zprávu, že chcete darovat 
věci, které už nepotřebujete, a než 
by se vyhodily, poslouží dobré věci. 
Poslat poštou můžete také předměty, 
které chcete do charitativního pro-
deje darovat. Věci lze posílat i poš-
tou, přímo do bazárku nadačního 
fondu Pes v Nouzi.“ 

 zPrávě probíhá dražba obrazů, 
které malovali vlastními tlapkami 
opuštění pejsci. Prozraďte víc.
„Do dražby šly nejen obrázky ma-
lované pejsky, ale také obrazy, které 
věnovali známí i méně známí ilust-
rátoři. Dražba probíhá na FB Dvac-
ka pro chlupáče pod názvem Psí 
Piccasso. Obrázky s psími tlapkami 
tvořily útulky Dočasky.cz a Voříš-
kov.“                                               DD

POBLÍŽ CUKROVARU VyROSTE NOVÁ BILLA
O pozemky přiléhající k nově otevřené komunikaci – již dokončené části obchvatu Mělníka – mají obchodníci 
a podnikatelé velký zájem. Obchodní řetězec BILLA zde chce již do roka otevřít nový obchod.
„Město Mělník na tom nemá vcelku 
žádný zájem, ale samozřejmě taky 
ani nemá důvod tomu nějakým způ-
sobem bránit. Jsou to pozemky sou-
kromé a soukromníci se s tou firmou 
dohodli,“ konstatoval místostarosta 
Mělníka Milan Schweigstill. Radnice 
nyní s řetězcem jedná o podmínkách 
provozu jeho nové pobočky. 

„Snažíme se, aby z toho i pro město 
plynula nějaká pozitiva. Řešíme otáz-
ku vybudování přístupových komuni-
kací, případně i parkovacích ploch, 
které by mohli využívat i občané ze 
sídliště,“ uvedl Schweigstill s tím, 
že investor počítá se zahájením rea-
lizace svých plánů již na jaře příštího 
roku, aby bylo nové centrum v plném 

provozu na příští Vánoce.
 Prostranství, na němž kdysi cukro-
var skladoval řepu pro svou výrobu, 
podle místostarosty podnikatele láká. 
„Je to logické. Protože tam vznikla 
nová komunikace, tak se kolem ní 
vytváří obchodní a podnikatelská 
zóna,“ dodal Schweigstill. 

jnd

Inzerujte v měsíčníku Mělnicko.    Plošná i řádková inzerce za bezkonkurenční ceny. 
    Vysoký náklad, zcela zdarma ke svým čtenářům.    havrankova@melnicko.cz, 775 099 097

Otto
Lístek s poznámkou
ZAJÍMAVOSTI
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Pronajmu 
byt 2+kk, Mělník, 50 m2, po kompletní rekonstrukci, 1. patro, orientace na jih. 

Prodám 
byty 2+kk, Mělník, osobní vlastnictví, v cihlovém domě, po kompletní rekonstrukci.  

Cena: 1 560 000 Kč, daň z př

V případě zájmu volejte 777 666 393

BYTY  PRODEJ  PRONÁJEM

Prodám 
do osobního vlastnictví

podkroví bytového domu 
včetně bytu 4 +1.

Dům se nachází poblíž centra 
Mělníka v klidné lokalitě,

 je třípatrový, zděný.
V ceně je zahrnut projekt 

na vestavbu čtyř bytů po 60 m2, 
s platným stavebním povolením.

Cena 3 650 000 Kč 
(daň z nabytí hradí kupující).

PRODEJ  

   
PODKROVÍ

V případě zájmu volejte 777 666 393

Prodám 
do osobního vlastnictví

podkroví bytového domu 
včetně bytu 4 +1.

Dům se nachází poblíž centra 
Mělníka v klidné lokalitě,

 je třípatrový, zděný.
V ceně je zahrnut projekt 

na vestavbu čtyř bytů po 60 m2, 
s platným stavebním povolením.

Cena 3 650 000 Kč 
(daň z nabytí hradí kupující).

PRODEJ  

   
PODKROVÍ

V případě zájmu volejte 777 666 393
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   MVDR. ALŽBěTY MARADOVÉ
VETERINÁRNÍ PORADNA

 zNašemu jorkšírskému teriéru 
nevypadly mléčné špičáky a má je 
nyní zdvojené. Bylo mu přitom už 
rok. Dá se ještě očekávat, že o ně 
přijde přirozenou cestou?
„Toto je typický problém yorkshir-
ských teriérů a jiných miniaturních 
plemen. Samovolné vypadnutí je již 
krajně nepravděpodobné, po dovr-
šení roku věku již většinou provádí-
me extrakci těchto zoubků. Kromě 
estetického problému mohou půso-
bit i změnu postavení trvalého chru-
pu a  v místě kontaktu s ostatními 
zuby se začíná velmi brzy tvořit plak 
a zubní kámen. Extrakce se provádí  
v celkové anestezii.“

MOUDRÉ RADY NAŠICH BABIČEK A PRABABIČEK 

KUKUŘICE 

Dříve se kukuřice pěstovala výhradně jako krmivo pro drůbež a hospodářská zvířata. Postupně však nacházela uplatnění  
i v kuchyni. Vyráběla se z ní náhražka mouky a používala se jako návnada na chytání ryb. Kukuřice cukrová je jednou  
z forem kukuřice seté a u nás se poměrně hojně pěstuje na polích na zrno a píci, původem je ze Střední a Jižní Ameriky,  
ale i u nás rychle zdomácněla.

Palice kukuřice jsou v kuchyni vyu-
žívány jako sladká zelenina k naklá-
dání, grilování i jako přílohy. Aby 
byly v dobré kvalitě a šťavnaté, je 
nutné sklízet klasy dříve než ztvrd-
nou, tedy v tzv. mléčné zralosti. 
V kuchyni se upravuje buď vcel-
ku nebo jednotlivá zrna. Palice je 
možné konzumovat syrové, vařené 
v osolené vodě, dušené na másle či 
grilované. Kukuřičná zrna (čerstvá, 
sterilovaná, mražená) jsou oblíbe-
nou přísadou do míchaných salátů, 
zeleninových příloh, směsí a polé-
vek. Fenoménem dnešních dní je 

  Kukuřici vařenou vcelku musíme nejprve zbavit listů a vláken. 
  Klasy se vaří ve vodě, poté se podávají horké, polité rozpuštěným más-

lem a osolené 
   Pečenou kukuřici musíte nejprve uvařit, teprve potom se sype vybra-

ným kořením a griluje 
  Kukuřičná zrna mají vysoký obsah vitaminu skupiny B a jsou výbor-

né pro organismus. Pokud potřebujete redukovat váhu, i tady kukuřice 
pomůže, ale všeho s mírou – zrna obsahují kromě množství stopových 
prvků a vlákniny také cukr – glukózu, která je zdrojem energie, přesto 
se po kukuřici mnoho netloustne - dodává našemu tělu energii ve formě 
jednoduchých sacharidů, které se pomalu vstřebávají a zasytí na dlou-
hou dobu 

   K výrobě popcornu se používá kukuřice pukancová. Její obilky po za-
hřátí explodují a obrátí se naruby, takže se objeví výrazné bílé vnitřní 
vrstvy. Konzumace se doporučuje zejména v období, kdy jste vystaveni 
stresu 

  K nakládání se používají mladé nedozrálé klásky, které se nakládají do 
láku jako okurky nebo jiná zelenina, ale lze je výtečně mrazit 

  Kukuřičná mouka - neobsahuje lepek, proto se používá jako náhrada 
bílé mouky. Z kukuřičné mouky není problém vytvořit placky nebo 
chléb. Dříve se z ní připravovala i oblíbená kaše tzv. polenta 

  Nejlepší konzervace kukuřice je do solného nálevu – zůstane jí krásně 
žlutá barva, chuť bude jemná a křupavá a při použití nevyžaduje už žád-
nou složitou úpravu 

  Kukuřičné zrno lze použít jako návnadu na ryby – milují je prý zejména 
kapříci

také tolik oblíbený popcorn.I samot-
né pěstování kukuřice je poměrně 
jednoduché. Rad, jak na kukuřici 
existuje více. Většinu z nich pou-
žívaly babičky i prababičky a jsou 
platné i dnes.

ZVěŘINOVÉ ŠIŠTIČKY      
VAŘÍME S EVOU PILAROVOU

150 g srnčího a 150 g kančího na guláš, 100 g anglické slaniny, čerstvý zá-
zvor velkosti vlašského ořechu, 2 stroužky česneku, 1 celé vejce, strouhanka 
na zahuštění, 1  lžička zvěřinového koření, sůl na dochucení, vepřové sádlo 
na smažení,  tatarská omáčka   
 Maso spolu se slaninou semeleme, oloupaný zázvor a česnek postrouháme 
na jemném struhadle a přidáme do směsi. Vmícháme rozšlehané vejce, ko-
ření a zahustíme strouhankou. Vytvoříme šištičky, které osmažíme na sádle.  
K jednotlivým porcím podáváme tatarskou omáčku a zakusujeme tmavým 
chlebem.                                                                                     Dobrou chuť.

NAPSALI NÁM…
„Vážená redakce,
rádi bychom vaším prostřednictvím poděkovali paní Pilaro-

vé za originální recepty, podle nichž velmi často vaříme. Tentokrát bychom 
zkusili něco ze zvěřiny. Stačilo by menší jídlo, například předkrm. Našel by  
se takový recept?“                                                      Věra a Zdeněk K. Slaný

  MěSÍČNÍK MěLNICKO – nejčtenější regionální noviny, zcela zdarma do vašich domácností. 

KŘÍŽOVKA
LUŠTěNÍ S MěLNICKEM

Rozluštění křížovky: ...Na listopad. 
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  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav    Kralupy nad Vltavou    Mělník    Neratovice    Roztoky u Prahy
  Roudnice nad Labem    Slaný    Štětí    Velvary    Dolní Povltaví

CHARITATIVNÍ AKCE – POMOC PRO LÁDÍKA 

ROLNIČKy HyNKA TOMMA V RyTMU SWINGU

Na Základní škole v Byšicích funguje již čtvrtým rokem žákovský parla-
ment. Naším hlavním cílem je pořádat akce, které by pomohly druhým. 

Letos v září jsme se dozvěděli od 
paní učitelky Štrojsové, že její žák 
Ladislav Libich ze 2. A onemocněl 
během letních prázdnin leukémií. 
Hned jsme přemýšleli, jak bychom 
jemu a jeho rodině mohli pomo-
ci. Přihlásili jsme se do programu 
Dobro – druzi Nadace Via. Tímto 
programem nadace podporuje, pro-
vází a propojuje mladé lidi ve věku 
od 6 do 26 let, kteří chtějí věnovat 
své nápady, aktivitu, energii a čas 
přípravě benefičních projektů, je-
jichž výtěžky pak darují na dobrou 
věc. 
 Nastudovali jsme si podmínky 
přihlášení do programu a hned jsme 
se pustili do práce. Sestavili jsme 
plán benefičních akcí, které v prů-

běhu letošního školního roku pro 
Ládíka uspořádáme, vyplnili jsme 
formulář, pořídili fotografie našeho 
týmu, natočili motivační video a 
vše jsme odeslali Nadaci Via. Ná-
sledující tři neděle jsme byli napja-
tí, jak náš projekt s názvem „Pomoc 
pro Ládíka“ uspěje při hodnocení 
komise. 
 Dne 4. 11. 2016 jsme obdrželi 
gratulaci k zařazení do programu. 
Dostali jsme se mezi 14 týmů, kte-
ré Nadace Via podpoří navýšením 
vybrané částky v poměru 1:1, až 
do výše 15 000 Kč a částku 3 500 
Kč jako příspěvek na realizaci pro-
jektu. Pokud se nám podaří vybrat  
30 000 Kč a více, získáme další fi-
nanční bonus! 

 Nadace Via podporuje mladé 
týmy také v oblasti vzdělávání. Ve 
dnech 18. až 20. 11. 2016 zorga-
nizovala úvodní setkání garantů a 
zástupců členů týmů. Setkání bylo 
velmi příjemné a přínosné. Získali 
jsme cenné rady, informace, materi-
ály od garantů, ale také zkušenosti, 
náměty a nápady ostatních Dobro – 
druhů. Do školy jsme se vrátili plni 
nadšení.

 zNáš projekt zahrnuje následu-
jící charitativní akce:
27. 11. 2016 – vánoční jarmark
25. 2. 2017  – prodejní bazárek
13. - 15. 4. 2017  
  – velikonoční řehtání
13. 5. 2017 – „byšický maraton“ 

 První charitativní akce úspěš-
ně proběhla v neděli 27. 11. 2016. 
Stánek žákovského parlamentu byl 

po celou dobu jarmarku v obleže-
ní návštěvníků, kteří měli možnost 
si zakoupit vánoční cukroví, štoly, 
adventní věnce, ozdoby a jmelí. Již 
nyní se nám podařilo nashromáždit 
částku 30 000 Kč, která bude předá-
na rodině nemocného Ládíka.
 Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat všem, kteří akci podpořili. 
Patří k nim obecní úřad, (který nám 
poskytl prodejní stánek, zveřejnil 
projekt na svých webových strán-
kách a vyhlásil informaci o projek-
tu v rozhlase), zaměstnanci školy, 
kteří napekli cukroví a pomohli s 
výrobou adventních věnců, rodiče a 
všichni návštěvníci jarmarku, kteří 
svým nákupem přispěli k nashro-
máždění tak úžasné částky. 

Mgr. Miloslava Houšková, 
koordinátorka 

žákovského parlamentu 

Na tom by celkem nebylo nic až tak 
výjimečného, kdyby se do čela impro-
vizovaného sboru nepostavil známý 
český zpěvák Hynek Tomm, který zde 
mimo jiného vyučuje hudební výchovu: 
„Zájem dětí o zpívání i mimo vyučování 
mě velmi těší. Mile mne překvapilo, že 
jsem do vánočního sboru nemusel dělat 
žádný nábor, děti se hlásily samy. Nastu-

dovali jsme novou vánoční skladbu „Už 
je tady zas – vánoční čas“ a evergreen 
– Rolničky.  Obě ve zcela novém swin-
govém hávu. Děti předvedou vánoční 
tanec a v jejich podání zaznějí i oblíbe-
né české koledy,“ upřesňuje Hynek. 
 Členové jeho souboru vystoupí také 
před mělnickým publikem na náměstí 
Míru s adventním blokem písní, a to již 

Pětadvacet žáků ze šestého a devátého ročníku Základní školy J. Mateigky  
v Mělníku připravilo pro svoje spolužáky, pedagogy a rodiče netradiční vánoč-
ní koncert. Ten se tradičně uskuteční 22. prosince v sále školní budovy.

tento pátek přesně v 11. hodin pod sbormis-
trovým vedením. Ten se později představí 
sám na Adventním odpoledni na stejném 
pódiu.  H. Tomm kromě práce na škole 
nezapomíná ani na svůj početný fanclub a 
pravidelně koncertuje po celé republice. Jak 
prozradil, 21. prosince ho mohou nejenom 
jeho stálí příznivci vidět v pražském Di-
vadle Karla Hackera.  Štědrý den už bude 
Hynek trávit v rodinném kruhu v rodném 
Chebu: „Vánoce mám, stejně jako většina 
z nás, velice rád. Čím jsem starší, tím víc 
si uvědomuji jaké je to štěstí trávit sváteční 
čas spolu a dnes i v klidu a míru,“ uzavírá 
umělec.

To

ZPĚVÁK HYNEK TOMM vyučuje hudební výchovu na ZŠ J. Mateigky a čile koncertuje po českých 
městech. Zcela nedávno se střídal na pódiu při koncertu v Chebu s Michalem Davidem a Petrem Kot-
valdem.                    Foto archiv HT

DĚTI Z HYNKOVA SBORU předsta-
ví známé české evergreeny ve swingo-
vé úpravě. Jak je patrno z archivního 
snímku, zpěváci se při nácviku rozhodně 
nenudili. Nudit se nebude ani publikum, 
které se na ně přijde podívat…
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VÁNOČNÍ KONCERT VÝJIMEČNéHO ČESKéHO TRIA  
Předvánoční čas ještě více zpříjemní koncert trojice výborných muzi-
kantů, který skutečně potěší milovníky klasické hudby. 

Nehřešte slovem, neberte nic osobně, nevytvářejte si žádné domněnky, dělejte vše, 
jak nejlépe dovedete. Tak zní čtyři dohody ze stejnojmenného bestselleru mexického 
spisovatele Dona Miguela Ruize o moudrosti starých Toltéků, která byla poprvé vy-
daná v roce 1997. 

Od té doby se na celém světě prodalo více 
než čtyři miliony výtisků. Autor v ní obha-
juje osobní svobodu, kterou můžeme získat 
tehdy, když se zbavíme bezpočtu malých 
dohod a přesvědčení, která jsme uzavřeli 
sami se sebou a s ostatními lidmi. Tyto do-
hody v našich životech vytváří nejrůznější 
omezení a vedou k nespokojenosti. Řeše-
ním je nalezení integrity, sebelásky a míru 
v životě každého člověka tím, že se zbaví 
odpovědnosti za utrpení druhých.
Na motivy této knihy vzniklo divadelní 
představení, které díky hlavnímu a záro-
veň jediném protagonistovi Jaroslavu Duš-
kovi se stalo doslova kultovním. Jaroslav 
Dušek zde vede monolog a vysvětluje tak 
obecenstvu postupně všechny čtyři dohody 

z této knihy, mezi kterými vystupují dva 
hudebníci se svými písněmi. Promlouvá 
na téma vzdělávací systém, výchova dětí, 
partnerské vztahy a vnímání vlastního ega a 
ukazuje, že celý náš systém je založený na 
nesmyslném a nerovném soutěžení a hon-
bou za iluzorním světem. 
Inscenace je zpracována v odlehčeném du-
chu s vtipnou improvizací. O její kvalitě a 
oblíbenosti vypovídá rychlost a množství 
vyprodaných představení.
Kralupským divákům se představí v neděli 
18. prosince od 19 hodin v kulturním domě 
Vltava. Toto poslední letošní představení 
bude skutečně skvělou tečkou za zdejšími 
celoročními kulturními akcemi.
                                                                                                                                   mar

Trio Martinů působí na koncertních 
pódiích již před čtvrt století, v sou-
časné době ho tvoří Petr Jiříkovský 
– klavír, Pavel Šafařík – housle 
a Jaroslav Matějka – violoncello. 
Již od samého počátku dosaho-
valo trio řadu úspěchů a získáva-
lo významná ocenění. Mezi tyto 
úspěchy patří účast v mezinárodní 
soutěži v italském městě Trapani 
či první cena na mezinárodní sou-
těži komorních souborů v Heerle-
nu v Holandsku. V roce 1995 byla 
Triu udělena Cena Českého spol-
ku pro komorní hudbu při České 
filharmonii. Za celou dobu svého 
působení trio koncertovalo v mno-
ha zemích, jako Japonsko, USA, 
Afrika či většina zemí Evropy a vy-
stupovalo na významných meziná-
rodních festivalech a koncertních 
síních, jako je například Pražské 
jaro, Mezinárodní festival komorní 

hudby v Českém Krumlově, Mitte 
Europa, Schleswig-Holstein, Si-
on-Valais, a Ohrid Summer. Jeho 
diskografie zahrnuje jak studiové, 
tak živé nahrávky. Všichni jsou 
vynikajícími sólisty a pravidelně 
nahrávají pro Český rozhlas. Pavel 
Šafařík a Jaroslav Matějka působí 
jako zástupci koncertních mistrů 
v Symfonickém orchestru hl. m. 
Prahy FOK a Petr Jiříkovský kro-
mě sólového koncertování vyučuje 
klavír na Pražské konzervatoři.
 Neratovickým posluchačům se  
představí v úterý 20. prosince v Jaz- 
zovém klubu Společenského domu 
od 19.30. Na programu budou 
skladby Franze Schuberta, Anto-
nína Dvořáka a Vojtěcha Jírovce. 
A samozřejmě přídavkem zazní 
i známé vánoční skladby v úpravě 
pro klavírní trio. 

mar

   Nejčtenější regionální měsíčník Mělnicko nově na www.melnicko.cz    

PŘEDVÁNOČNÍ I VÁNOČNÍ POHODA VE STARé MyDLÁRNĚ
Posledním adventním víkendem vyvrcholí předvánoční setkávání, při 
kterých nechybí samozřejmě hudební produkce. Ne jinak tomu bude  
i v mělnickém klubu, kde je skvělá muzika stálým hostem.

Po celý rok se zde scházeli její 
příznivci a zdejší prostory bývaly 
prosyceny perfektní atmosférou. 
Takovou, jakou dokáží vytvořit lidé 
naladěni na podobnou strunu.Proto 
i tento vánoční čas nebude žádnou 
výjimkou. 
 A jaké by to bylo předvánoční po-
sezení bez tradiční vánoční besídky. 
Podobně jako loni se o skvělou nála-
du nepostará nikdo jiný než-li Baťa 
a Kalábůf něžný beat! K tomu snad 
skutečně již není co dodávat. Opět se 

tak uskuteční ten pravý předvánoční 
mejdan pro ty, kteří mají rádi poe-
tické texty Petra „Bati“ Kundráta, 
jež se mnohým doslova zadřely pod 
kůži. Není pochyb, že to bude večer 
plný pohody a sounáležitostí těch, 
kterým je spolu vždycky fajn. O den 
později, v sobotu 17. prosince, zde 
„vybuchne“ elektronická bomba.  
A to díky dvou kapelám, které mají 
k sobě velmi blízko. Kapela Mata-
hari má za sebou již téměř patnáct 
let hudební produkce a během té 

doby se vykrystalizovalo jak slože-
ní, tak i hudba ke stylu  rock-crosso-
ver. Členové kapely v čele se zpě-
vačkou Žántí se umístili v několika 
soutěžích, jako například na Brou-
movské kytaře 2005, dále jako se-
mifinalisté Nové krve 2006 či Múzy 
2006. Skupina též působila coby 
předskokan kapelám Krucipüsk, 
americkým Dog Eat Dog, němec-
kým H-BLOCKX  anebo dokonce  
Janě Kratochvílové. A druhou kape-
lou bude její „dceřiná“ skupina Loco 
loco. Teoreticky vznikla na počátku 
roku 2011 jaksi náhodně, jelikož 
zpěvačka kapely Matahari – Žántí - 
byla zrovna na mateřské dovolené. 

LEHCE, VTIPNĚ A S NADSÁZKOU O ŽIVOTĚ…

A tak jeden z členů této skupiny si 
chtěl udělat svůj projekt či několik 
skladeb trochu jiného žánru. Nako-
nec to však dopadlo všechno  jinak 
a místo pouhého projektu Loco loco 
se z ní stala regulérní  kapela. 
 Avšak to není zdaleka ještě vše. 
O týden později, jako v loňském 
roce, tak i letos o Štědrém večeru 
budou dveře zdejšího klubu otevře-
ny. Od 21. hodiny zde Tomáš Ho-
muta  se svými hosty věnuje svůj 
hudební dárek všem, kteří vstanou 
od svátečního stolu a vypraví se za 
svými přáteli popřát jim ty šťastné 
a veselé…  

PhDr. Bedřich Marjanko
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Inzerujte v měsíčníku Mělnicko.    Plošná i řádková inzerce za bezkonkurenční ceny. 
    Vysoký náklad, zcela zdarma ke svým čtenářům.    havrankova@melnicko.cz, 775 099 097

NOVÝ UPÍR PODPOŘIL DÁRCE KRVE
Zpěváka a muzikálového herce Bohuše Matuše není třeba dlouho před-
stavovat. Již nějaký ten pátek patří k předním stálicím naší popové 
scény a jeho příznivci bez ohledu na stáří a pohlaví plní koncertní sály 
všude tam, kde účinkuje. 

Nejinak tomu bylo uplynulý čtvrtek 
v kongresovém sále Ústřední vojen-
ské nemocnice ve Střešovicích, kam 
si ho pozvali mnohonásobní bezpří-
spěvkoví dárci krve z Prahy, Stře-
dočeského a Severočeského kraje, 
kteří za svou ušlechtilou a zcela 
nezastupitelnou pomoc bližním 
z rukou pracovníků Českého červe-
ného kříže a Transfúzního oddělení  
ÚVN nakonec převzali čestná oce-
nění. Právě jim náš přední umělec 
svým zpěvem zpříjemnil slavnostní 
okamžiky. O tom, že odvedl kus po-
ctivé práce svědčil mnohaminuto-
vý aplaus a hned dva přídavky. Po 
vystoupení Bohuš Matuš poskytl 
měsíčníku Mělnicko exkluzivní roz-
hovor.

 zAdvent je cítit na každém kro-
ku, kvapem se blíží konec roku, 
a tak se nabízí otázka co ty a Vá-
noce?
„I když to zatím příliš nevypadá na 
to, že bych měl o Vánocích příliš 
klidu – momentálně se připravuji 
na zbrusu novou a také velmi těž-
kou roli v muzikálu Ples upírů, s níž 
mám opravdu plné ruce práce, budu 
se snažit alespoň částečně si jich 
užít. Kromě toho účinkuji v muziká-
lu Fantom operety a koncertuji. Jen 
v tomto měsíci mám 23 vystoupení, 
a tak věřím, že na Štědrý den si tro-
chu oddychnu. Vánoce mám totiž 
velmi rád.“

 zMáš svůj nějaký vánoční ritu-
ál?
„Dá se to tak říct… Pod stromečkem 
musím mít pokaždé svou babičku. 

Kdybys viděl, jak krásně umí balit 
dárečky! Na Štědrý den odpoledne 
se rok co rok toho ujme a jsou tak 
krásné, že si je potom nechci ani ote-
vřít, abych neponičil její originální 
vazbu. Bez babičky a jejích šňůrek 
na dárcích by to prostě nebylo ono.  
Jinak každoročně vlastnoručně při-
pravuji bramborový salát. Žádná 
specialita. Místo majonézy jogurt, 
kvalitní šunka. Toť vše. Nedávno 
jsem se setkal s tím, že lidé do něj 
přidávají jablka či dokonce švestky. 
Mezi takové gurmány zase nepat-
řím.“

 zVzpomněl by sis na svůj nejmi-
lejší dětský dárek?
„Jako malý kluk jsem si přál autíč-
ko na dálkové ovládání, které jsem 
ale stále marně vyhlížel. Ve dvanácti 
jsem jezdil závodně na kole a byly 
mi od Ježíška slíbeny brzdy. Hroz-
ně jsem se na ně těšil. O Vánocích 
jsem pod stromečkem skutečně viděl 
krabici s obrázkem kýžených brzd na 
kolo. Dychtivě jsem se k balíčku vrhl, 
otevřel a víš co v něm bylo?! Autíčko 
na dálkové ovládání.“ (Smích)

 zMáš za sebou úspěšný galakon-
cert v pražské Hybernii. Jak se 
vydařil?
„Skvěle. Sál byl k prasknutí a písnič-
ky Karla Svobody se publiku líbily. 
Co víc si přát?  Pokud budeš chtít, 
můžeš se na něj podívat ze záznamu 
TV Barrandov 25. prosince. V pro-
gramu vystoupila Evička Pilarová, 
Felix Slováček a vítězka poslední 
řady SuperStar Sabina Křováková 
za doprovodu Golden Big Bandu 
Praha Petra Soviče.“

 zV Hybernii zněly skladby ze 
Svobodovy dílny, které složil pro 
jiné zpěváky ve tvé vynikající in-
terpretaci. Dočkáme se i tvých 
vlastních skladeb?
„To bych velmi rád. Mám svůj Bo-
huš Matuš Band a spoustu vlastních 
písniček, věřím, že někdo udělá kon-
cert právě z nich a nemusel jsem na 
něm zpívat hity jiných zpěváků.“

 zK Vánocům patří i charita. Ani 
té se nestraníš…
„To je pravda. Pokud mohu, rád 
pomohu dobré věci. V minulosti 
jsem vystoupil nesčíslněkrát na be-
nefičních koncertech, ať už to bylo 
pro děti z dětských domovů a seni-
ory, nemocné děti, handicapované.  
Zrovna dnes jsem opakovaně pod-
pořil projekt Magistrátu hl. m. Pra-
hy „Srdce na dlani“, který je určen 
obyvatelům domovů seniorů a také 
oceněným vzorným pracovníkům 
těchto zařízení, kteří o seniory pe-
čují.“

 zDěkuji za rozhovor a v nové 
muzikálové roli „zlom vaz.“                                

Otto Lokaj

O VÁNOCÍCH DO BAZéNU
V uplynulých třech letech proběhla v krytém bazénu v Neratovicích rekonstrukce recepce, šaten a přilehlého 
sociálního zázemí. Tato přestavba byla rozdělena do třech etap a poslední z nich byla dokončena koncem léta 
letošního roku. 

Finální etapa byla zaměřena převáž-
ně na modernizaci šatních skříněk 
a vznik nového pokladního systé-
mu se vstupními turnikety. Zásadní 
změnou pro návštěvníky je vyu-
žívání čipových náramků v rámci 
pokladního systému. Čipy slouží 
ke vstupu přes turnikety, uzamčení 
šatní skříňky a zároveň si pomocí 
čtecího zařízení mohou návštěvníci 
zjistit zbývající čas pobytu v areálu 
a v případě permanentní vstupen-
ky i počet zbývajících vstupů. Při 
výstupu z areálu je zapotřebí ná-
ramek vhodit do tzv. polykače ná-
ramků, který čip vyhodnotí a poté 
uvolní výstupní turniket. Dále byly 
do vstupního prostoru za turnikety 

umístěny bezpečnostní boxy, kam 
si návštěvníci mohou uzamknout 
své cennosti, které jsou tak po dobu 
pobytu v areálu pod dohledem per-
sonálu bazénu. 
 V rámci poslední etapy rekon-
strukce byly také obměněny a dopl-
něny lavičky do prostoru samotných 
šaten. V nejbližší době se uvažuje 
nad dalším doplnění vybavení in-
teriéru, zejména nových laviček do 
prostorů bazénů, rozšíření míst, kde 
si budou moci návštěvníci osušit 
vlasy nebo nad vznikem nových od-
kladných ploch nebo háčků. 
 V letošní plavecké sezoně se ná-
vštěvníci mohou těšit na zajímavé 
akce pro děti i dospělé, o kterých 

se včas dozvědí prostřednictvím 
webových stránek www.bazen-ne-
ratovice.cz. Rádi bychom doporučili 
návštěvníkům, kteří si chtějí neruše-
ně zaplavat a mít dostatek prostoru 
i ve všedních dnech od pondělí do 
čtvrtku, aby využili okrajové hodiny 
provozu (tedy hned od 15.00 nebo 
v pondělí – středu ve večerních ho-
dinách 19.00 – 21.00). Od pondělí 
do čtvrtka totiž probíhají každý den 
v odpoledních hodinách lekce orga-
nizovaného plavání (plavecký oddíl, 
plavecké kurzy), pro které jsou urči-
té dráhy vyhrazeny. Aktuální vytíže-
nost drah je také možné sledovat na 
webových stránkách bazénu.   

 Ing. Vojtěch Pohl

Otto
Lístek s poznámkou
uvozovky

Otto
Lístek s poznámkou
uvozovky



SporT        MĚSÍČnÍK MĚLniCKo   26

   Mělnicko - nejčtenější regionální noviny.    Sledujte nás i on - line - www.melnicko.cz

VÁNOČNÍ TURNAJ V PING - PONGU

MĚLNIČTÍ BASKETBALISTé PŘIVEZLI 
BODy JEN Z ČESKéHO BRODU

Hrálo se na 6 stolech skupinovým 
systémem každý s každým ve třech 
kategoriích (nejmladší, mladší a 
starší). Všichni hráči se snažili podat 
co nejlepší výkony a to i ti nejmlad-
ší. Domácí Johanka Vítová je stále 
velkou bojovnicí a v současné době 
ji následuje Jiří Ryšavý, pro kterého 
to byly první turnajové zápasy. Tur-
naj proběhl v příjemné atmosféře, ke 

První cesta vedla k poslednímu 
Českému Brodu a pokud chtěl Měl-
ník zůstat na 6. místě, bylo třeba u 
soupeře vyhrát. První čtvrtina se ale 
nevydařila, Mělník ji prohrál roz-
dílem šesti bodů. Ve druhé se sice 
také vítězství nedočkal, prohrál ji 
o jeden bod a poločas tak 43:37. 
Vstup do třetí části zápasu však byl 
impozantní. Mělník skvěle bránil, 
soupeři nedovolil bodovat z tro-
jek a hráči skvěle doskakovali pod 
vlastním košem. Navíc sami zpřes-
nili střelbu a čtvrtinu vyhráli vy-
soko 22:8. Rázem se tak dostal do 
osmibodového vedení. To se snažil 
v závěrečné čtvrtině udržet, což 
se i dařilo. Český Brod sice zlep-
šil střelbu, ale stejně úspěšný byl i 

Oddíl stolního tenisu při SK Liběchov uspořádal v neděli 4. prosince 
2016 tradiční Vánoční turnaj pro žactvo. V tělocvičně místní ZŠ se se-
šlo 20 žáků a 4 žákyně ze 4 oddílů (Neratovice, Nelahozeves, Kralupy  
a Liběchov).

Po týdenní přestávce bylo na programu další dvojkolo basketbalového 
krajského přeboru mužů. Do toho zasáhli i mělničtí basketbalisté, kteří 
tentokrát dvakrát cestovali pod koše soupeřů. 

které přispěli ukáznění hráči, jejich 
tatínkové a trenéři. Poděkování za 
pomoc při organizaci patří Aleně 
Ovsenákové, Milanu Vítovi a všem 
rozhodčím.
 A jaké byly odměny? Tradiční 
výrobky z voňavého perníku a di-
plomy, které předala starostka Vlaď-
ka Zralíková. A kdo byli ti nejlepší?

M. Nesměráková

Mělník, který si tak zaslouženě od-
vezl oba body.
 K dalšímu duelu zajížděl Mělník 
k sousedovi v tabulce do Peček, 
které si den před utkáním poradily 
s Benešovem. Jenže Mělník začal 
až nečekaně dobře. Dobře bránil 
a přesně střílel. První čtvrtinu tak 
vyhrál o jeden bod a tento náskok 
udržel až do poločasu. Zlom však 
přišel ve třetí části zápasu, kdy se 
mělnickému týmu nedařila střelba. 
Navíc Mělničtí nedokázali ubránit 
Brejlu (25 bodů) a Bahníka (23 
bodů), kteří měli největší podíl na 
vítězství Peček. V poslední čtvrtině 
sice Mělník znovu vzdoroval, ale 
dohnat manko ze třetí části už ne-
dokázal.                                           pet

 zNejmladší žactvo: 
1. Beneš Pavel (Neratovice)
2. Dvořák Zdeněk (Neratovice)
3. Luc Duc Tuan (Nelahozeves)
4. Kuchta Adam (Nelahozeves)

 zStarší žactvo:
1. Štibinger Michal (Nelahozeves)
2. Jaskolla Patrick (Liběchov)
3. Hrůza Matěj (Nelahozeves)
4. Popová Kateřina (Kralupy)

 zMladší žactvo:
1. Kovařík Tomáš (Neratovice)
2. Pokorný Dominik (Liběchov)
3. Vítek Adam (Neratovice)
4. Hamák Daniel (Kralupy)

Český Brod – R&J EBC Mělník 72:79
Body: Čepička 19, Stuchlík 13, Šťastný 12,  Kosík 10 – Rajnoch 30, Vališ 19, 
Laudin 18, Karlovec 7, Jiráček 3, Verbíř 2. Čtvrtiny: 22:17, 21:20, 8:22, 21:20.

 zOstatní výsledky 9. kola: 
Beroun B – Příbram 81:80 (43:37), Ml. Boleslav B – Real Réma odloženo, 
Pečky – Benešov B 83:75 (41:27),
Basketbal Pečky – R&J EBC Mělník 78:69,
Body: nehlášeny. Čtvrtiny: 16:17, 21:21, 18:11, 23:21.
 

 zOstatní výsledky 10. kola: 
Mladá Boleslav B – Kolín B  69:54 (41:33), 
Český Brod – Benešov B   86:87 (34:32, 76:76).
 
 1.  Ml. Boleslav B   7   7   0   536:359   14  
 2.  Kolín B   7   6   1   493:384   13  
 3.  Réma Nymburk   6   6   0   523:355   12  
 4.  Beroun B   8   4   4   534:569   12  
 5.  Pečky   8   4   4   553:599   12  
 6.  BK R&J EBC Mělník   8   3   5   501:537   11  
 7.  Benešov B   8   3   5   503:600   11  
 8.  Příbram   8   1   7   601:633   9    
 9.  Český Brod   8   0   8   428:636   8                                                                                                            
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VOLEJBALISTKy NERATOVIC NEDOVOLILy MLADé 
BOLESLAVI  ANI SET

MĚLNICKÝ FLORBALOVÝ KLUB 
„FLOOR MANIACS MĚLNÍK“ BODUJE…

FOTBALOVÝ PODZIM MLÁDEŽE NA PŠOVCE

Tím se po 4. kole opět dostali na 1. 
místo tabulky, a to bez ztráty bodu.  
V obou zápasech se projevila dobrá 
fyzická kondice, velká bojovnost 
a větší touha po vítězství. 
 V neděli hráli i mladší žáci, kte-
ří prohráli těsně své dvě utkání ve 
skupině v 9. koši, s Jesenicí 1:3 
a s SK Alien Nation Dobřichovice 
2:3. Nakonec si ale spravili chuť 
- v boji o 5. místo přehráli jedno-
značně FBC UNHOŠŤ 8:1 a udrže-
li se tak v 9. koši. Pozitivní je, že 
se mladší žáci drží v 9. koši a mají 
chuť hrát. Rozvoj mládeže je pro 

Základní část volejbalového krajského přeboru žen se blíží k svému závěru. Na programu bylo už předposlední dvojkolo, v němž se dařilo především 
ženám Neratovic, které ve své skupině poslední Mladé Boleslavi nedovolily ani set. Částečná spokojenost mohla zavládnout i v ženském týmu Kralup. 
Ty hostily předposlední Tuchlovice a v prvním utkání je dokonce porazily. Ovšem v odvetě už na body nedosáhly.

Ve 3., respektive 4. kole, zabodovaly všechny mělnické florbalové týmy. Zejména muži „A“ mají velice dobře 
rozjetou sezonu, když v neděli 13. 11. 2016 porazili další soupeře - TJ Kyje 6:3 a FBC JELENI UNHOŠŤ 7:4.  

náš klub prioritou, proto je potěšují, 
že se rozrůstá zejména tato katego-
rie, kde hraje již 20 dětí - ročníky 
narození 2004 a 2005. Zároveň se 
rozšiřuje i kategorie elévů, (roč-
níky narození 2006 a 2007), která 
bude do soutěže České florbalové 
unie přihlášena pro příští sezonu. 
U dětí klademe důraz na všeobecné 
pohybové dovednosti, radost ze hry 
a disciplínu.
 V minulém týdnu zabodovaly 
i ženy, nejprve sice prohrály s tý-
mem Cirkus Praha 1:12, ale pak 
po zlepšeném výkonu smetly FBC 

   Měsíčník Mělnicko - zajímavé čtení pro celou rodinu. 
   Nově nás můžete číst i na našich webových stránkách www.melnicko.cz   

Penguins Praha, v poměru 12:2. 
Ženy se rozkoukaly v soutěži a po-
stupně se prokousávají silnou kon-
kurencí na vyšší místa v tabulce. 

Svatopluk Čech - předseda  
Floor Maniacs Mělník

Neratovice začaly v prvním duelu 
proti Mladé Boleslavi hodně aktivně 
a rychle si v prvním setu vytvořily 
bodový náskok. Ten nakonec na-
výšily až na 14 bodů. Dobré bloky 
a velmi dobrý útok nad síti prováze-
ly Neratovice i ve druhém a třetím 
setu. V odvetě se už neratovická 
děvčata nadřela na vítězství přeci 

KRAjSKÝ PŘEBOR ŽEN
 zSkupina A

Výsledky 7. kola: TJ Neratovice – Mladá Boleslav 3:0 (11, 17, 19) a 3:0 
(21, 20, 12), Suchdol – Zruč nad Sázavou 0:3 a 3:2.

 1.  Suchdol 12 11 1 33:6 32
 2.  Zruč n. Sáz. 12 9 3 30:12 28
 3.  TJ Neratovice 12 5 7 20:24 15
 4.  Benešov 10 2 8 9:25 7
 5.  Ml. Boleslav 10 1 9 4:29 2
 

 zSkupina B
Výsledky 7. kola: TJ Kralupy – Tuchlovice 3:1 a 0:3, Příbram – Komárov 
3:1 a 3:0,  Roztoky B – Rakovník B 3:2 a 0:3.

 1.  Příbram 14 14 0 42:2 42
 2.  Rakovník 14 10 4 32:19 28
 3.  Komárov 14 7 7 27:24 21
 4.  Roztoky 14 5 9 22:31 17
 5.  Tuchlovice 14 4 10 17:34 13
 6. TJ Kralupy 14 2 12 9:39 5
 

Začneme těmi nejstaršími – doros-
tem, který je tradičním účastníkem 
krajské soutěže. Úvod podzimu se 
jim moc nevydařil, nejprve přišla 
smolná prohra v jasně vyhraném 
zápase, pak se dlouho potýkali se 
zraněními klíčových hráčů, ale po-
slední zápasy už tým šlapal pod-
le představ. Nelze ani opomenout 
velmi důležitou věc – a tou je po-
stupné zapojování mladých hráčů 
v týmech dospělých, nejen v okres-
ní soutěži, ale někteří už mají zku-
šenosti i z A-týmu v mnohem těžší 
krajské A. třídě. 
 Starším žákům se v krajské sou-
těži daří o něco lépe, sice občas do-
plácejí na nevyrovnanost výkonů, 
ale svým projevem a kvalitou patří 
mezi nejlepší týmy. Navíc jsme se 
rozhodli založit i B-tým a přihlásit 
ho do jarní části okresního přeboru 
- ten doplní i hráči z mladší katego-
rie, které máme v soutěži mladších 
žáků. V soutěžích přípravek, (mladší 
a starší), úspěšně bojují naše tři týmy 
a od jarní části zapojíme do soutěže 
i rychle se rozrůstající tým těch nej-
menších z minipřípravky. 
 Ani v zimě nezahálíme, týmy se 
účastní halových turnajů a zimní 
ligy na „umělce“ a pilně se připravu-
jí na další fotbalové bitvy. 
 Jsme moc rádi, že fotbalu se v na-

šem tradičním mělnickém klubu 
stále daří a za to je nutno pochválit 
a poděkovat všem zainteresova-
ným: trenérům za jejich obětavou 
práci, vedení klubu za vytváření co 
nejlepších podmínek, rodičům za 
skvělou podporu, ale zejména hrá-
čům za jejich chuť a snahu - za to, 
že se dokázali nejen něco naučit, 

Zimní přestávka se pomalu blíží, a tak je čas na malé ohlédnutí za prací 
s mládeží ve fotbalovém klubu FK Pšovka Mělník. 

ale že vytvořili výbornou partu ka-
marádů a i mimo hřiště táhnou za 
jeden provaz. Bez toho všeho by se 
nám nedařilo udržet silnou členskou 
základnu a naše počty neustále roz-
šiřovat, což dokazuje několik desítek 
nových členů, kteří během letošního 
půlroku rozšířili naší skvělou „pšo-
veckou“ partu. 
 To vše by samozřejmě bylo mno-
hem náročnější – ne-li nemožné –
bez finanční podpory, takže výrazné 

poděkování patří i za podporu přede-
vším městu Mělník, Středočeskému 
kraji, skupině ČEZ a nadaci ČEZ 
i mnoha dalším. 
 Zároveň bych chtěl všem popřát 
veselé Vánoce a šťastný Nový rok 
a pokud chcete patřit mezi nás, ne-
váhejte a kontaktujte kteréhokoliv 
člena našeho skvělého klubu, dveře 
jsou otevřené každému.

 Libor Zůza 
– FK Mělník Pšovka 

jen trochu více, ovšem v rozhodující 
fázi prvního a druhého setu doká-
zaly Neratovice vítězství strhnout 
na svou stranu. Třetí set už byl opět 
jasnou záležitostí Neratovic, které 
si rychle vytvořily bodový náskok, 
který neustále navyšovaly. Nakonec 
set vyhrály rozdílem třídy a pojistily 
si tak třetí místo ve skupině. To jim 
už nyní zajišťuje účast ve finálové 
skupině.
 Spokojeny nakonec mohly být 
i ženy Kralup. Těm patří ve skupině 
sice poslední místo, ovšem v prv-
ním utkání proti Tuchlovicím se 
vytáhly. Soupeřky dokázaly porazit 
3:1 a připsat si tak poprvé tři body. 
Ovšem k odvetě nastoupily Kralupy 
bez dvou klíčových hráček na smeči 
a na bloku a na palubovce to bylo 
znát. Soupeřky přebraly iniciativu 
a vyhrály 3:0.                                pet
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   Máte výhrady k práci zastupitelů, obecního či městského úřadu?    Napište nám. 
   Rádi vám pomůžeme vaše problémy řešit.    melnicko@melnicko.cz 

BILANCUJEME PODZIM FOTBALOVé DIVIZE SKUPINy B 
FOTBALISTy NERATOVIC A LIBIŠE ČEKÁ ROZDÍLNé JARO

Především tehdejší čtvrté místo Li-
biše a zisk 54. bodů se asi nečekal. 
Neratovice tehdy skončily o čtyři 
místa níže se ziskem 46 bodů. Snad 
i proto se v novém ročníku čekaly 
opět výkony obou týmů, které by 
je stavěly do vyšších pater. To se 
nakonec v podzimní části dařilo 
plnit jen Neratovicím. Sokol Libiš 
se po odchodu několika klíčových 
hráčů celý podzim hledal. Nasbíral 
jen čtyři body, vítězství se nedo-
čkal a jarní odvety budou pro Sokol 
hodně těžké.
 

 zFK Neratovice  – Byškovice
Úvod podzimu se mužstvu příliš 
nepovedl. Po čtyřech odehraných 
kolech byl bez bodového zisku. 
Premiéru v Brozanech zahájily Ne-
ratovice dobře, poločas vyhrály 1:0, 
ale zápas prohrály 1:2. V domácí 
premiéře se proti Úvalům nedařilo 
obdobně, když Neratovice prohrály 
0:1. To mužstvo rozhodilo a bylo to 
vidět v dalších dvou zápasech, kdy 
prohrálo vysoko 1:5 v Nymburce 
a stejným výsledkem doma s Mete-
orem Praha. Jenže pak začaly Nera-
tovice ožívat. Připsaly si první body 
po remízách a penaltových rozstře-
lech. Od té doby se výkon Nera-
tovic zcela změnil. V předchozích 
dvou zápasech se hráči přesvědčili, 
že mají na to bodovat, neustále se 
snažili hrát aktivně i venku, působili 
fotbalověji a po zisku dalších bodů 
z nich nervozita zcela spadla. I pro-
to  dokázali v devíti zápasech v řadě 
bodovat, z toho v šesti za tři body. 
I proto se Neratovice vyšplhaly až 
na šestou příčku. Z vítězné vlny je 
sundalo až ve 14. kole Kladno, kde 
Neratovice prohrály 1:2. Škoda jen, 
že hráči Neratovic nedokázali v do-
mácím podzimním loučení porážku 
na Kladně napravit. Místo toho pro-
hráli s Český Brodem 0:5 a připravi-
li se tak o umístění na pátém místě.

 z  Sokol Libiš

Loňské výsledky a konečné umístění v divizní skupině B přineslo do 
týmu, ale i mezi fanoušky Sokola Libiš a FK Neratovice – Byškovice ne- 
bývalou radost a uspokojení. 

Po skvělé minulé sezoně, kdy Libiš 
obsadila se ziskem 54 bodů vynika-
jící čtvrté místo, se od Sokola Libiš 
čekalo podstatně víc, než konečné 
poslední místo po podzimu. Libiš 
se musela smířit s početným odcho-
dem hráčů jako Petr, Baratynskyy, 
Houžvička, Chlapec, Jung a další. 
Náhrady se sice našly v řadách do-
rostu, jenže zkušenost těmto mla-
dým hráčům chyběla. Především 
v útoku, kde si sice mladí hráči šan-
ce vytvořili, ale jejich proměňování 
hodně zaostávalo. Navíc se nedařilo 
ani brankářům, kteří, jak uvedl pro 
klubový web trenér Petr Pálka, měli 
velký podíl na obdržených bran-
kách. Na druhé straně je třeba při-
znat, že to nebyla vždy jejich vina. 
Stále je nutné s nimi počítat. 
 Vstup do nové sezony zvládala 
Libiš nadějně. Vyrovnané utkání 
sehrála v Rakovníku, kde 70 minut 
držela bezbrankový stav. Ve druhém 
kole sehrála doma s favoritem z Me-
teoru bezbrankovou remízu a o dru-
hý bod přišla až v penaltách. Dlouho 
vzdorovala i v Hostouni (0:3), kde 
druhý gól inkasovala až po hodi-
ně hry.  Znovu se ale ukázalo, že 
s proměňováním šancí bude mít asi 
problém. Proti nováčkovi z Velvar 
se už střelecky prosadila. Do polo-
času vstřelila dva góly a držela vy-
rovnaný stav 2:2, jenže po přestávce 
třikrát po hrubých chybách třikrát 
inkasovala. Potěšil ale výkon v No-
vém Boru, kde dokonce vedla 1:0, 
jenže ten do přestávky vyrovnal. 
Přesto remízu 1:1 udržela až do kon-
ce. Ovšem v penaltách ji zase neby-
lo přáno. 
 Zlepšený výkon v Novém Boru 
byl však dobrou pozvánkou na der-
by s Neratovicemi. Byl to boj, ve 
kterém šla Libiš do vedení v 60. 
minutě, ale Neratovice deset mi-
nut před koncem vyrovnaly. A tak 
znovu rozhodovaly penalty a opět 
byly pro Libiš neúspěšné. V Kladně 
byl soupeř nad síly Libiše, ovšem 
zápas s Chomutovem byl zbyteč-
nou porážkou. Libiš po přestávce 
vyrovnala, ale znovu nedokázala 
strhnout vítězství na svoji stranu. 
Naopak v 67. inkasovala podru-
hé a na gól nedokázala odpovědět. 
V Českém Brodě (2:5) v prvním 
poločase držela krok. Dvakrát do-
kázala vyrovnat, ovšem po přestáv-
ce třikrát inkasovala. V 10. dějství 
Libiš doma dokázala proti Souši 
bodovat, jenže zase se potkala se 

střeleckou potencí, a tak remizovala 
0:0. A i tentokrát penalty nezvládla. 
Střelecká impotence provázela Li-
biš i v posledních čtyřech kolech. 
Doma proti Štětí i v Úvalech byla 
Libiš vždy vyrovnaným soupeřem, 
v Úvalech dokonce vedla 1:0 a 2:1, 
ale vedení neudržela. V posledních 
dvou zápasech se s podzimem louči-
la debaklem. V existenčním zápase 
s předposledním Mostem prohrála 

 
 z Podzimní tabulka

 1.  Nymburk 15 12 1 2  0 41:12 40
 2.  Brozany 15 9 4 2 0 32:13 37
 3.  Kladno 15 10 2 0 3 31:14 34
 4.  Souš 15 8 2 2 3 28:12 30
 5.  Český Brod 15 7 2 3 3 36:17 28
 6.  FK Neratovice - Byškovice 15 6 3 0 6 20:23 24
 7. Úvaly 15 7 0 2 6 17:20 23
 8. Chomutov 15 6 1 1 7 19:20 21
 9. Hostouň 15 5 2 1 7 19:24 20
 10. Meteor Praha 15 5 2 0 8 24:19 19
 11.  Tn Rakovník 15 5 1 2 7 18:26 19
 12.  Nový Bor 15 2 6 1 6 17:30 19
 13. Štětí 15 4 0 3 8 25:40 15
 14.  Velvary 15 3 1 3 8 21:28 14
 15.  Most 15 3 1 2 9 16:41 13
 16.  Sokol Libiš 15 0 0 4 15 10:35 4
 

 z Tabulka doma
 1.  Brozany 8 8 0 0 0 22:4 24
 2.  Kladno 8 8 0 0 0 20:3 24
 3.  Nymburk 8 5 1 2 0 21:7 19
 4.  Souš 7 5 1 0 1 14:4 17
 5.  Úvaly 8 5 0 2 1 12:6 17
 6.  Český Brod 8 4 1 2 1 23:11 16
 7.  Meteor Praha 7 4 0 0 3 15:8 12
 8.  Hostouň 8 2 2 1 3 11:12 11
 9.  FK Neratovice - Byškovice 7 3 1 0 3 11:12 11
 10.  Nový Bor 8 1 4 0 3 9:12 11
 11.  Tn Rakovník 8 3 1 0 4 13:19 11
 12.  Štětí 7 2 0 3 2 16:15 9
 13.  Velvary 7 2 0 2 3 9:12 8
 14.  Chomutov 7 2 0 1 4 6:9 7
 15.  Most 7 2 0 1 4 5:14 7
 16. Sokol Libiš 7 0 0 3 4 5:14 3
 

 zTabulka venku
 1.  Nymburk 7 0 0 0 0 20:5 21
 2.  Chomutov 8 4 1 0 3 13:11 14
 3.  Souš 8 3 1 2 2 14:8 13
 4.  Brozany 7 1 4 2 0 10:9 13
 5.  FK Neratovice - Byškovice  8 3 2 0 3 9:11 13
 6. Český Brod 7 3 1 1 2 13:6 12
 7.  Kladno 7 2 2 0 3 11:11 10
 8.  Hostouň 7 3 0 0 4 8:12 9
 9.  Tn Rakovník 7 2 0 2 3 5:7 8
 10.  Nový Bor 7 1 2 1 3 8:18 8
 11.  Meteor Praha 8 1 2 0 5 9:11 7
 12. Velvary 8 1 1 1 5 12:16 6
 13. Úvaly 7 2 0 0 5 5:14 6
 14. Most 8 1 1 1 5 11:27 6
 15. Štětí 8 2 0 0 6 9:25 6
 16. Sokol Libiš 8 0 0 1 7 5:21 1

1:5 a u lídra v Nymburce inkasova-
la rovněž pět gólů. Zimní spánek na 
vavřínech se tedy v Libiši nechystá. 
Naopak prioritou klubu bude muset 
být důsledná a tvrdá zimní příprava 
a vhodné doplnění kádru na všech 
postech. Jedině tak by mohla Libiš 
ještě na záchranu pomýšlet. Vždyť 
v jarních odvetách bude ve hře ještě 
45 bodů a s tím se dá něco dělat.
 pet
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   Chcete se podílet na vzniku měsíčníku Mělnicko?  Hledáme schopné dopisovatele.   Napište nám. 
   melnicko@melnicko.cz 

POHŘEBNÍ SLUŽBA MARTIN ŠLAJS
Adresa: Čechova 468 (bývalý HUKOL), Mělník

Telefon: 732 807 077, 605 072 365  
Otevírací doba: PO-PÁ: 8.00-15.00 hod. 

Služba NONSTOP na telefonu 
Nabízíme: Obřady ve všech síních a hřbitovech,

pohřby bez obřadu, převozy zemřelých po celé ČR i zahraničí, 
smuteční parte, kytice, věnce, vyřízení úmrtního listu. 

Nabízíme i možnost sjednání pohřbu u vás doma kdykoliv
ZDARMA - PLATBA PO DOHODĚ I NA SPLÁTKY

SEZNÁMENÍ
zz Hledám skromnou optimistickou 

ženu, pro trvalý harmonický vztah a 
vzájemné porozumění, 52/183, tel.: 
605 522 026. 

KOUPÍM
zz Výkup zlata a mincí. Bezručova 

2892, Mělník. Tel.: 603 519 679. 
zz Koupím starožitnosti. Tel.: 603 

519 679. karelkasacek@seznam.cz. 

PRODÁM
zz Krmná karotka 4,- Kč/kg, ječmen 

400,- Kč /q. Tel.: 606 466 499. 
zz Prodám plynový sporák s elek-

tr. troubou zn. Indesit. Velmi pěkný, 
málo používaný. Původní cena 6 300,- 
Kč, nyní 1 900,- Kč. Tel.: 606 706 270. 
Kralupy nad Vltavou. 

zz Prodám nová krbová kamna, 
horkovzdušná, ze Sibiře. Technické 
údaje a video na: www.linykuchar.cz.  
Cena: 22 000,- Kč. Tel.: 702 911 750.  
zz Prodám pšenici. Tel.: 606 503 

738.
zz Prodej vykrmených kachen a 

hus, selat a prasat. Sobota 9 -12 hod. 
Tel.: 602 281 634. 
zz Prodám jehňata na maso nebo 

na chov. V. Zmeškalová, tel.: 724 278 
867.

VZPOMÍNÁME

Dne 24.11. uplynulo
 již devět smutných let, 
kdy nás navždy opustil 
pan František Mičík. 

Se stálou bolestí 
v srdci vzpomíná celá rodina. 

Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte spolu s námi.

Za Tvojí velkou lásku k nám, 
věčný mír buď Tobě dán.

Dne 25. 12. 2016 uplyne 23 let 
od úmrtí naší milované tetičky 

paní Josefy Choroušové
 z Červených Písků. 

Stále vzpomínají neteře  
s rodinami.

Dne 6. 12. si připomínáme
5. výročí úmrtí

Miloslava Kopřivy.
 S láskou vzpomíná 

rodina a přátelé.

Dne 19. prosince uplyne již 20 let, 
kdy nás navždy opustil náš drahý 

tatínek, dědeček, tchán, bratr 
pan Miroslav Štěpánek 

z Mělníka. 
Se stálou bolestí v srdci 

vzpomíná rodina. 
Kdo jste ho měli rádi, 

vzpomeňte spolu s námi.

Dne 19. 12. 
již uplyne sedm smutných let, 

kdy nás navždy opustila 
naše drahá maminka, tchýně, 

babička a prababička 
paní Marie Štajncová.

Se stálou bolestí v srdci 
vzpomíná celá rodina. 
Kdo jste ji měli rádi, 

vzpomeňte spolu s námi.

Dne 11. 12. již uplyne jedenáct 
smutných let, co nás navždy 

opustila naše milovaná maminka 
a manželka 

Milada Kuličová. 
Se smutkem v srdci stále 
vzpomínají děti a manžel.

zz Prodám prasata, živé i v půlkách. 
Cena dohodou. Tel.: 608 856 288.
zz Prodám selata. Tel.: 311 263 442 

Vavřineč.
zz Prodám prase, od 120 kg výše. 

Tel.: 604 933 221.
zz Prodej králíků - živých, chlaze-

ných a mražených. Cena 130,- Kč/1 kg.  
Mělník. Tel.: 702 880 212.
zz Prodám farmářskou motorovou 

řetězovou pilu. Lišta 45 cm, motor 52 
ccm. Nová, nepoužitá. Cena k jednání 
4.390,- Kč. Informace na tel.: 733 341 
287.
zz Prodám nákladní přívěsný vozík 

s platným TP. Velká kola. Cena k jed-
nání 6.000,- Kč. Tel.: 603 439 256.
zz Prodám elektrické vrtací kladivo, 

230 v, 2100 W, 4200 OT. Nové, nepo-
užité. Cena k jednání 6 590,- Kč. In-
formace na tel.: 733 341 289.

Nabízíme odřezky 
z pilařské výroby, smrk, 

borovice, 
nakráceno na 30 cm 
– přímo do kamen,  

rozvoz zajištěn. 
Cena 650,- za 1 m3. 

Tel.: 773 11 54 11, 
e-mail: info@aargon.cz

KOUPÍM 
zz Vykoupím letošní vlašské ořechy 

ve skořápce. Tel.: 604 207 295. 
zz Koupím pračku MINI ROMO. 

Nabídněte. Tel.: 737 152 508.

Koupím hrobku 
na hřbitově Pražská ul. 

na Mělníku. 
Tel.: 777 663 987

Vykupuji starožitnosti,
 starý porcelán, obrazy aj. 

Chromovaný nábytek 
vč. židlí, i poškozený. 

Retro nábytek 
vč. květinových stěn a stolků, 

dále hračky až do 70. let. 
Volejte nezávazně pro více 

informací: 608 884 148  

DARUJI 
zz Daruji koňský hnůj za odvoz – 

Kly. Tel.: 607 212 361.  

BYTY-NEMOVITOSTI
KOUPĚ:
zz Hledám byt ke koupi v osobním 

vlastnictví o dispozici 2+1 v Nerato-
vicích. Tel.: 776 887 820.

(pokračování na str. 30)
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BYTY-NEMOVITOSTI

KOUPĚ
zz Koupím dům na Mělníku. Tel.: 

603 519 679. 
zz Hledám ke koupi chalupu nebo 

chatu na Kokořínsku. Cena dle stavu 
a místa. Tel.: 607 588 961. 
zz Hledám ke koupi RD v Mělníku a 

okolí. Tel.: 776 887 820.
zz Koupím garáž na Mělníku. Tel.: 

606 673 422.
zz Hledám ke koupi byt v Mělníku. 

Ideálně osobní vlastnictví, o dispozici 
3+1. Tel.: 607 588 961.
zz Hledám byt ke koupi, v osobním 

vlastnictví, o dispozici 2+1 v Nerato-
vicích. Tel.: 776 887 820.  

PRONÁJEM
zz Hledám dlouhodobý pronájem 

čistého bytu 1+kk, 1+1, 2+kk.  Cena 
do 6 tis. Kč, včetně poplatků. 2+1, 3+1 
do 9 tis. Kč, včetně poplatků. Nejlépe 
cihlová zástavba. Slušný člověk, ne-
kuřák. Děkuji za nabídky. Volejte kdy-
koliv nebo zašlete sms. RK nevolat. 
Tel.: 776 656 756.

POZEMKY
zz Koupím pozemek, okres Mělník. 

Pole, louka, les. Tel.: 603 519 679.
zz Koupím pole, les na Mělníku. Tel.: 

603 519 679. 
zz Hledám ke koupi pozemek v obci 

Mělník a okolí. Tel.: 776 887 820. 

ZAMĚSTNÁNÍ
zz Do nově otevřené restaurace v 

centru Mělníka přijmu samostatného 
kuchaře. Nástup leden 2017. Tel.: 604 
690 111.
zz Přijmeme řidiče do trvalého pra-

covního poměru od 2.1.2017. Stano-
viště vozu Mělník. Tel.: 602 390 505.
zz Přijmu zkušeného automechani-

ka do servisu. Fengl Jiří Autocentrum-
fengl@seznam.cz. Tel.: 602 261 812.
zz Počítačová pohotovost přijme 

servisního technika v oboru IT. Nástup 
možný ihned. Tel.: 728 311 170.
zz Přijmeme operátorku do IT fir-

my. Požadavek - spolehlivost, flexibi-
lita, znalost PC. Tel.: 728 311 170.
zz Přijmeme programátora na tvor-

bu webových stránek. Tel.: 728 311 
170.

Přijmeme 
učitele II. st., 
nejlépe ČJ. 

Požadujeme autoritu 
u žáků, profesionální přístup. 

Absolvent vítán. 
Nástup 1. 2. 2017. 

Životopis zašlete na 
skuta@zsjm-me.cz 

Základní škola 
J. Matiegky
Mělník

Německá firma 
nabízí spolupráci těm, 
kteří chtějí pracovat. 

Řidičský průkaz 
skupiny B a vlastní auto 

podmínkou. 

Kontakt: 
607 706 652, 606 571 233

zz Přijmu servírku a kuchaře do měl-
nické restaurace. Tel.: 608 024 029.
zz Přijmeme šikovného studujícího 

VŠ na pozici IT. Tel.: 728 311 170.
zz Přijmeme prodavačku s praxí v 

květinářství. Tel.:732 130 881.

SLUŽBY
zz Provádím instalatérské práce, 

rozvody vody, čištění kanalizace elek-
trickým perem, výměny bojlerů a další 
práce. Karel Jirák, Sportovní 3205, 
tel.: 737 625 093.

Vyklízení, stěhování domů, 
bytů, půd a sklepů. 

Likvidace pozůstalostí.
 Ceny dohodou. 
Tel.: 775 520 155  

zz Odhad nemovitostí pro dědické 
řízení. Levně. Tel.: 607 588 961.
zz ELEKTRONICKÉ POKLAD-

NY EET – ZAVEDENÍ – PROŠKO-
LENÍ – SERVIS – NONSTOP. TEL.: 
773 800 680. 
zz WEBOVÉ STRÁNKY – POHO-

TOVOST – NONSTOP. RYCHLE, 
KVALITNĚ. TEL.: 773 800 680.
zz POČÍTAČE SERVIS PRODEJ 

NON-STOP. POČÍTAČOVÁ POHO-
TOVOST – JSME NEJRYCHLEJŠÍ. 
TEL.: 728 311 170. 
zz Levně vytvoříme profi webové 

stránky, včetně optimalizace. Volejte 
NON STOP.  Tel.: 728 311 170. 
zz Provádíme kamerové systémy, 

alarmy. Propojení na mobil, PC. Vo-
lejte NON STOP. Tel.: 728 311 170. 
zz DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ a PŘE-

HLEDY na zdravotní a sociální pojiš-
tění. Tel.: 607 708 853 - (volat večer).

Prodejna oděvy 

OP Prostějov
Mělník, náměstí 

Karla IV. 3359

Totální výprodej 
50 až 70% 

na vybrané druhy zboží.

Přijmeme 
učitelku I. st. 

Absolvent vítán. 
Nástup 1. 2. 2017. 

Životopis zašlete na 
skuta@zsjm-me.cz, 
tel. : 315 62 30 15, 

602 15 91 91 

Základní škola 
J. Matiegky
Mělník

 Pronajmu dlouhodobě
 auto MAN 6 tun. 
Velký a malý kontejner 

k tomu ihned k dispozici. 
Dobrý stav. 

Cena pronájmu dohodou. 
Tel.: 776 373 155 

 
zz Nabízím stříhání pejsků. Tel.: 721 

509 969.
zz Instalace Vítek – voda – topení - 

plyn.  www.instalacevitek.com. Tel.: 
608 982 020.
zz Lubor Koula STAVBY – stavby, 

rekonstrukce, zámková dlažba. Libiš. 
Tel.: 737 758 784.  
zz Servis mobilních telefonů. Be-

zručova 2892, Mělník. Tel.: 603 519 
679, 315 621 459. 
zz Profesionální úklid a tepování. 

Tel.: 603 519 679. 

RŮZNÉ
zz Kdo přenechá černého psa voříš-

ka malé rasy, cca 3 roky starého, na 
krátkých nohách. Tel.: 607 935 888.
zz Ustájím koně s možností podná-

jmu pro majitele. Tel.: 702 446 107.
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Tradiční občerstvení
Soutěž o nejkrásnější Betlém
Prodej dárků - lidová řemesla
Historické hry a vánoční zvyky
Vystoupení dětí ZUŠ

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Přeji všem mým 
zákazníkům 

příjemné 
vánoční svátky 

a šťastný 
nový rok 2017

Instalatérství 
Karel Jirák, Mělník

Sportovní 3205 
tel.: 737 652 093

Karel Jirák       
instalatérství



Energie ze solárních 
panelů je čistá radost
Stačí se jen rozhodnout, že chcete bydlet moderně.  
ČEZ vyřeší vše od dokumentace přes stavbu 
až po fi nancování.

Výroba solární energie znamená hned několik radostí – 
větší soběstačnost, šetrnost k přírodě a zhodnocení 
vašeho domu. S naším týmem odborníků můžete vše 
nechat na nás. Připravíme projekt, zažádáme o dotaci 
a zajistíme i samotnou instalaci. 
A pokud bude potřeba, pomůžeme s fi nancováním.

Ulehčete si život unikátními 
produkty a službami od ČEZ.

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

www.cez.cz/fve
Volejte 371 100 351

RYCHLÁ 
PŮJČKA 7,9%

p. a.

S FIXNÍ SAZBOU PRO VŠECHNY
Platí jen na NOVÉ POBOČCE v Mělníku, nám. Karla IV. 183/17 pouze do 31. 12. 2016.

Reprezentativní příklad: 
Výše úvěru 100 000 Kč, počet splátek 96, měsíční splátka 1 409 Kč, úroková sazba 7,90 % p. a., RPSN 8,19 %, celková 
částka splatná spotřebitelem 135 209 Kč. Poplatky související s úvěrem: poskytnutí úvěru 0 Kč, správa úvěru 0 Kč měsíčně.

Limitovaná akce s fixní úrokovou sazbou 7,9 % p. a. platí pouze do 31. 12. 2016 na naší nové pobočce v Mělníku, Karla IV. 183/17, a to pro žadatele, kteří dosud neobdrželi přímo 
od banky předběžnou nabídku Rychlé půjčky nebo Konsolidace. Tato nabídka nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy ani nezavazuje Raiffeisenbank a.s. úvěr poskytnout. Uzavření 
úvěrové smlouvy závisí na posouzení podané žádosti, které Raiffeisenbank a.s. není povinna vyhovět.

www.rb.cz




