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MICHAL HORÁČEK: LIDÉ BY MĚLI MÍT ŠANCI MĚ 
 POZNAT,  PTÁT SE I KRITIZOVAT

MILAN SCHWEIGSTILL BYL VYLOUČEN Z TOP 09, 
ZA KTEROU KANDIDOVAL DO KRAJE, PŘESTO POKRAČUJE VE SVÉ PRÁCI ZASTUPITELE

Podnikatel a textař, jehož cílem je stát se příš-
tím českým prezidentem, přijel 16. prosince 
v podvečer shánět hlasy budoucích voličů pro 

 z Jaké dojmy si z dnešního setká-
ní odvážíte?
„Setkání s lidmi, zejména je-li to 
v  prostředí  hospody,  jako  to  bylo 
v  Mělnickém  Vtelnu,  je  pro  mě 
pokaždé  jiné,  protože  i  lidé  jsou 
jiní, atmosféra je jiná a jiné bývají 
i otázky. Pro mě to je vždycky dob-
rodružství  a  také  velká  čest,  že  se 
mohu s lidmi setkat tváří v tvář. Už 
proto,  že  vůbec  přišli  –  nemuseli, 
mohli klidně zůstat doma a dívat se 
na biatlon. Je to od nich moc hezké, 
dnes  navíc  mimořádně.  Bylo  tady 
více  lidí,  než  jsem  zažil  v  jakékoli 
hospodě,  kde  jsem  dosud  vystupo-
val. I zde se zase a znovu ukazuje, 
jak domýšlivý je názor pražské „ho-
norace“, že na vesnici žijí pitomci, 
kteří  jenom  proto,  že  jsou  strašně 
hloupí,  musí  volit  inženýra  Zema-

na. Tady jsou lidé úplně stejní, jako 
třeba v Praze na Malé Straně – ně-
kteří mají  takový názor a  jiní  zase 
jiný. A to mě strašně těší.“

 z Jaká otázka z těch, které tu za-
zněly, vám připadla důležitá?
„Zaujalo mě,  že  jeden z  tázajících 
říkal to, co si myslím i já – jak velký 
tady stále je vliv lidí z Prognostic-
kého  ústavu.  On  to  dobře  pojme-
noval, měl k tomu i čísla, nebyly to 
jen nějaké dojmy. Já si také myslím, 
že ta „dvojjediná politická bytost“, 
„siamské  dvojče“  Klaus  –  Zeman 
tady  je  skutečně  sedmadvacet  let 
v těch nejvyšších funkcích a vytvá-
ří  úplnou  „nadelitu“,  což  je  pro 
mě hrozivé. A potěšilo mě, že na to 
někdo upozornil a že jsme o tom té-
matu mohli vést rozhovor.“

 (dokončení na str. 10)

přímou volbu do Mělnického Vtelna. Po zajímavé debatě s pěti de-
sítkami návštěvníků pivovaru Neumann u místní třináctky vyprávěl 
o svých zážitcích z večera.

Při nedávných krajských volbách se o rozčeření  komunální politiky 
postarali tři kandidáti z TOP 09 Daniel Marek, Milan Schweigstill  
a Michaela Vojtová, kteří porušili jednoznačné usnesení středočeského 
krajského výboru ze dne 13. 10. 2016 – nejít do koalice s ANO 2011, 
STAN a ODS. Ti přes výzvu vedení strany, aby se vzdali mandátů na 
vlastní pěst setrvali v Zastupitelstvu Středočeského kraje. 

„Výkonný výbor TOP 09 rozhodl o 
vyloučení  pana  Milana  Schweig-
stilla,  takže  jeho  kroky  se  již  TOP 
09 netýkají.  Jedná  se  pouze o  jeho 
zodpovědnost.“  
 Na to, jak svoje vykročení do ko-
munální politiky hodnotí samotný 
Schweigstill jsem se novopečeného 
krajského zastupitele zeptal.

 (dokončení na str. 3)

„Za  kroky  těchto  tří  za-
stupitelů  zvolených  za 
TOP 09 se omlouvám. Je 
mimořádně  politování-
hodné, že pro své vlastní 
zájmy byli schopni zra-
dit své kolegy a voliče,“ 
uvedla později ve svém 
prohlášení předsedky-
ně  středočeské TOP 09 
a poslankyně PSP ČR v 
jedné osobě Helena Lan-
gšádlová.
 Zároveň tvrdě kritizo-
vala postup ANO, STAN 
a ODS, které se podle ní 
podpisem pod koaliční 
smlouvu přihlásily ke 
stylu politiky, založeném 
na přeběhlících. Daniel 
Marek nyní vykonává 
funkci náměstka hejt-
manky pro oblast kul-

tury a památkové péče, Michaela 
Vojtková coby předsedkyně Výboru 
pro životní prostředí a zemědělství 
a 1. místostarosta Mělníka Milan 
Schweigstill zastává post místo-
předsedy Výboru pro dopravu SČK. 
Na naše vyžádání stanoviska krajské 
organizace TOP 09 k postoji přední-
ho funkcionáře Mělníka nám Hele-
na Langšádlová stroze odpověděla: 

Předseda Poslanecké sněmov-
ny Jan Hamáček  v pondělí 16. 
ledna  navštívil Mělnicko.  
Celodenní pobyt zahájil v měl-
nické firmě Patron Bohemia, 
poté zavítal mezi studenty zdej-
šího Gymnázia Jana Palacha a 
Integrované střední školy tech-
nické. Krátce po poledni se svým 
doprovodem uctil památku Jana 
Palacha ve Všetatech položením 
květů k jeho památníku. V od-
poledních hodinách  si prohlédl 
provoz dalších dvou společnos-
tí  Mira Mar s.r.o. v Přívorech, 
THIMM Packaging Všetaty a v 
samém závěru i mělnický Útulek 
pro zvířata v nouzi.
                                           Foto lot

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
ZAVÍTAL NA MĚLNICKO

PRO SVÉ VLASTNÍ ZÁJMY 
ZRADIL SVÉ KOLEGY A VOLIČE!?

1. MÍSTOSTAROSTA MĚLNÍKA  
M. SCHWEIGSTILL                          Foto lot

Foto J. Janda



AKTUÁLNĚ        MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   2

BRANDÝS NAD LABEM  
– STARÁ BOLESLAV

Karel IV. – císař Evropy  V loňském 
roce jsme si připomínali významné výro-
čí tohoto panovníka. Brandýské muzeum 
ve spolupráci s Regionálním muzeem 
v Jílovém u Prahy připravilo výstavu, 
která připomíná toto jubileum. Návštěv-
níky nejprve uvítá erbovní galerie znaků 
Zemí Koruny české. Jedná se o 16 desek 
s obrazy zemských znaků. Textovou i ob-
razovou část doplní nálezy dobových mili-
tárií, jako jsou dýky, meče či střely do sa-
mostřílů doplněné replikami těchto zbraní. 
Atraktivní podívanou je i fotografická re-
konstrukce kaple sv. Kříže na Karlštejně 
a kopie svatováclavské a císařské koruny. 
Hlavní částí expozice budou rekonstrukce 
obytných dobových prostorů, tedy selské 
jizby a šlechtické komnaty. Výstava potr-
vá do 5. února, má i doprovodné progra-
my v podobě zábavných aktivit pro děti, 
tak i cyklus přednášek.
 

MĚLNÍK
Revitalizace náměstí Karla IV. nabý-
vá na aktuálnosti  Od 1. ledna letošní-
ho roku jsou spuštěny speciální stránky 
http://www.melnik.cityupgrade.cz, kde 
může veřejnost podrobně prozkoumat 
celý návrh revitalizace tohoto prostoru. 
Návrh řeší celou plochu náměstí a pro-
storu, který vznikne po zbourání budovy 
VVS (HOLD, Amerika). Ve středu 11. led-
na se uskutečnila v prostorách mělnické 
radnice veřejná prezentace studie včet-
ně 3D modelů, kterou bude možno zhléd-
nout do 25. ledna. Občané budou mít 
možnost zaslat další podněty či připo-
mínky k této studii na e-mail: kontakt@
cityupgrade.cz případně telefonicky na 
739 415 901. Na uvedeném telefonním 
čísle získají i další informace k návrhu. 
Studie bude znovu projednávána v komi-
sích a podnětné návrhy veřejnosti budou 
posouzeny odborníky a případně zapra-
covány do konečné verze studie. 

KRALUPY NAD VLTAVOU
Do muzea zdarma  Od 2. ledna mají 
skupiny žáků ze všech kralupských škol 
vstup do muzea zdarma. Nebudou tedy 
muset platit základní žákovské vstupné 
ve výši 20 korun. Služby nad rámec zá-
kladního žákovského vstupného (lektoři, 
průvodci, dílničky, vzdělávací programy) 
však zůstávají zachovány. Tato změna 
platí ale pouze pro školní skupiny. Netý-
ká se tak různých zájmových kolektivů, 
spolků a individuálního vstupného.
Baletní studio se připomene výsta-
vou  V prostorách Galerie VK37 byla 
v úterý 17. ledna zahájena výstava fo-
tografií Jiřího Havlici „Rok s tanečním 
studiem Zuzany Štarkové“. Tato kra-
lupská rodačka je absolventkou Státní 
konzervatoře Praha a Hudební akademie 
múzických umění v Praze. Jiří Havlice 
začal fotografovat jako student v roce 
1989. Je členem pražské tvůrčí skupi-
ny Panhorama a Nezávislého sdružení 
fotografů z Neratovic. V současné době 
žije a pracuje v Kralupech nad Vltavou. 
Fotografie bude možno zhlédnout až do 
19. února.

CO SE U NÁS DĚjE

Hnutí Starostové a nezávislí v kraj-
ských volbách v různých uskupe-
ních získalo bezmála 10% hlasů. 
V Senátu teď utvoří s jedenácti 
senátory třetí nejsilnější klub. Lo-
gicky tak pomýšlí i na úspěch v Po-
slanecké sněmovně. Hnutí se stalo 
fenoménem těchto voleb. Problém 
však je v jeho názorové čitelnosti, 
neboť nemá hlavní témata, která by 
oslovila budoucí voliče. Starostové 
se snaží vnutit veřejnosti, že jsou 
další středovou, snad i středopravou 
stranou, což je ale obrovský omyl, 
protože žádný politický střed nee-
xistuje, je to pouze sociologická ka-
tegorie. Vypadá to tak, že hnutí chce, 
podobně jako v krajských volbách, 
oslovit zklamané liberální voliče, 
kteří již nevěří ODS ani TOP 09. 
 Snaží se být stranou městských 
liberálů, kteří vnímají stát jako to, 
co má do života občanů zasahovat 
až v poslední instanci. Obávám se, 
že si vedení hnutí špatně přečetlo 
sdělení voličů. Je pravda, že získali 
část bývalých voličů pravicových 
stran, ale především byli starostové 
vnímáni jako protestní hnutí, alter-
nativa pro zklamaného voliče proti 
tradičním politickým stranám. Hnu-
tí bylo i voličskou variantou pro ty, 
kteří nechtěli volit Andreje Babiše. 
 Starostové v praxi zosobňovali 
tvrdou práci komunálních politi-
ků, u kterých se chybná rozhodnu-
tí ihned projeví a starosta je musí 
ihned řešit. Starostové jsou nezko-
rumpovanými politiky a očekávaný-
mi manažery v praxi. Hnutí si však 
neuvědomuje, že lidé v české kotli-
ně nemají v současné době liberály 
rádi. Chyba je totiž v samotných 
liberálech. Jejich ufňukané reakce 
a obviňování voličů, že jsou nevzdě-
laní xenofobní šovinisté, ukazují 
na jejich aroganci, ale i na popírání 
demokracie samé. Starostové a ne-
závislí si musí uvědomit, že lidé 
nejsou hloupí. Hlavním problémem, 
který vnímá mlčící většina, je, že se 
vzývaný kapitalismu rozbil. Jedno-
mu procentu naší populace patří vět-
šina bohatství. Banky, které způso-
bily finanční krizi, nezapomněly na 
ní dokonce vydělat, nikdo nepotres-
tal. Nůžky se rozvírají a chudí stále 
chudnou a zadlužují se (20% do-
mácností). Většina lidí chce zaplatit 
každý měsíc své účty, mít jistý dů-
chod a chce, aby na tom jejich děti 
byly lépe než oni sami. Rasismus, 
sexismus a další ohavnosti vyrůstají 
a bují ze špatné ekonomické situace. 
Nikdo pak nechce poslouchat kázá-
ní intelektuálů z velkých měst, natož 
je volit. Je třeba věnovat pozor-
nost těmto tématům, než přemýšlet 

s kým do velkých voleb. 
 Voličům je dnes jedno, zda hnu-
tí půjde do voleb s KDU – ČSL či 
samostatně. Chtějí, aby Starostové 
a nezávislí, podobně jako v komu-
nálu, plnili předvolební sliby. Chtějí 
vědět, koho volí do potenciálních 
vládních funkcí a chtějí mít jistotu, 
že po volbách neproběhne stranic-
ký handl. Chtějí vstřícnou politiku 
vůči občanům tak, jak ji zná v praxi 
ve svých obcích a městech. Toto je 
podstatné. V případě vzniku před-
volební koalice musí hnutí vyřešit 
několik problémů. Vnucování spo-
lupráce ze shora, a nikoliv zespod, 
může být výrazně kontraproduktivní 
a může narazit na personální ani-
mozitu, která přirozeně v regionech 
vzniká. Obtížné může být v sesta-
vení kandidátek. Zasloužilí členové 
KDU – ČSL se nebudou chtít dě-
lit o posty s populárními starosty. 
A populární starostové se mohou 
právem domnívat, že to jsou právě 
oni, kdo přinesou politické body. 
STAN jako fenomén letošních vo-
leb stojí na rozcestí, buď pochopí, 
co volič od něho očekává a přijde 
s celospolečenskými tématy, které 
volič chce přednostně řešit, a takto 
k volbám přivede i ty, kteří nad de-
mokracií dávno zlomili hůl a stane 
se spolu s dalším politickým sub-
jektem třetí silou vedle hnutí ANO 
a ČSSD, nebo zůstane regionál-
ním hnutím, které nepřekročí svůj 
stín. Získat ve volbách s koaličním 
partnerem 10% není úspěchem, ale 
prohrou, je to ztracená naděje. Je to 

cesta do politické nicoty. Starostové 
musí být hnutím těch, kteří odmítají 
stávající zaběhnuté politické strany 
a jsou srozumitelnou alternativou 
i proti hnutí ANO. Jinými slovy 
naplnit očekávání jako v krajských 
volbách ve Středočeském kraji, kdy 
bylo hnutí vážným konkurentem 
hnutí ANO. 
 Zatím však kroky, které starostové 
činí, spíše ukazují na nepochopení 
tohoto poslání. Určitě protestní akce 
proti Hradu 28. 10. na Staroměst-
ském náměstí, jehož organizátorem 
byl Petr Gazdík, předseda hnutí, 
neoslovilo potřebné voliče. Konsta-
tování předsedy, že byla akce za-
placena v částce 300 tis. Kč z peněz 
daňových poplatníků, hnutí nepomů-
že, spíše ho srovná do jednoho šiku 
s nenáviděnými politickými strana-
mi, které se takto chovaly desítky let. 

             jAK SI POVEDOU STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PO VOLBÁCH!?
OKÉNKO STAROSTY 

 MVDr. Ctirad Mikeš, 
starosta Mělníka

Starostové a nezávislí byli před letošními krajskými a senátními volbami považováni za chudou příbuznou, 
přílepek k TOP 09. Dnes je ze starostů bohatá nevěsta se spoustou nápadníků.

MĚLNÍK MÁ NA INTERNETU 
DIGITALIZOVANÉ STARÉ KRONIKY

Na webových stránkách města Mělníka jsou ke stažení v elektronické 
podobě staré kroniky za roky 1956 až 1964, 1967, 2005, 2006 a 2011 
až 2014. Jsou umístěny v sekci Samospráva v části O městě. I v letošním 
roce bude pokračovat v další digitalizaci starých mělnických kronik.

DO KONCE LEDNA SI MŮŽETE POŽÁDAT 
O STARTOVACÍ BYT

Město Mělník nabízí k pronájmu startovací byty v domech čp. 2653 
a 2663 v ulici K Učilišti. Dle předpokladu se bude jednat o šest uvol-
něných bytů. Jedná se o byty určené k dočasnému bydlení, maximál-
ně na 5 let. Poté musí nájemci byt opustit bez nároku na zajištění 
dalšího ubytování. 
Zájemci musí splnit několik podmínek. Žadatel musí mít rok před podáním 
žádosti trvalý pobyt přímo v Mělníku a musí mít založený a naplňovaný 
spořící produkt k zajištění bydlení po skončení pronájmu startovacího 
bytu. Kompletní nabídka na pronájem je zveřejněna na www.melnik.cz – 
úřední deska – sekce pronájmy bytů. Žádost o pronájem bytu lze vyzved-
nout v úřední dny ( pondělí, středa) na oddělení správy majetku a investic 
u paní Jiřiny Pekařové – tel. 315 635 187. Uzávěrka k podání žádosti je  
31. ledna 2017.            

Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ Mělník
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MILAN SCHWEIGSTILL BYL VYLOUČEN Z TOP 09
 (dokončení ze str.1)

 z  Uspěl jste v loňských krajských 
volbách. Jak tento výsledek hod-
notíte?
„Hodnotím to především jako přínos 
pro město Mělník. Mou prioritou je 
však  stále  působit  na  této  radnici.  
U předcházejícího vedení kraje naše 
město nebylo zrovna populární, aby 
bylo  nějak  významně  podporováno, 
a tak bych společně s panem staros-
tou Mikešem, který je také nově kraj-
ským  zastupitelem,  náhled  kraje  na 
Mělník rád změnil.“

 zS jakým cílem do volebního ob-
dobí jdete?
„Jak  asi  víte,  v  Mělníku  mám  na 
starosti dopravu a zabývám se pře-
devším  hromadnou  dopravou  osob. 
Naše město  je  také  prvním  a  nejú-
spěšnějším v kraji co se týče vstupu 
do Pražské integrované dopravy. Po-
stoupili jsme nejdále ze všech měst a 
v tomto roce bychom chtěli dokončit 
integraci  směrem  na  Kokořínsko. 
Byl bych velmi rád, kdyby k podob-
nému  sjednocení  dopravy  došlo  v 

celých středních Čechách a stala se 
pro cestující efektivní.“

 zKromě významné městské 
funkce nyní zastáváte i význačný 
post na kraji, a tak se nabízí otáz-
ka, zda se dají zvládnout současně?
„Na kraji jsem jen řadovým zastupi-
telem. Funkci  v  žádném  jiném kraj-
ském  orgánu  nemám,  proto  si  my-
slím,  že  i  tak náročná práce, kterou 
vykonávám  na  mělnické  radnici,  se 
souběžně  s  tím  zvládnout  dá. Navíc 
krajští zastupitelé zasedají jednou za 
dva měsíce, nějaký čas je sice potře-
ba věnovat i přípravě, studiu materi-
álů a podobně, ale nemyslím si, že by 
to bylo až  tak vypjaté,  jako  je  tomu 
na Mělníku.“

 zVáš nástup na Krajský úřad 
SČK byl poněkud více dramatic-
ký, než se původně očekávalo. Jak 
se na tuto skutečnost díváte dnes?
„V  současné  době  již  členem  TOP 
09  nejsem.  TOPka  získala  celkem 
pět mandátů, z toho většina – my tři, 
jsme chtěli pokračovat v nynější koa-
lici, viděli jsme zájem i z druhé stra-

ny…  V  předvolebním  období  jsem 
svým  voličům  sliboval,  že  se  budu 
podílet  na práci  v  dopravě,  na  cel-
kovém zlepšování situace Středočes-
kého kraje a nikoliv, že budu sedět v 
opozici a nadávat na určitou osobu 
či skupinu.“

 zMrzí vás postup TOP 09?
„Mrzí. V TOPce  jsem byl od  jejího 
založení,  tedy celkem šest  let a my-
slím, že za tu dobu jsem odvedl po-
měrně hodně práce. Pokud si někdo 
může dovolit hodit přes palubu mís-
tostarostu  dvacetitisícového  města, 
není to v pořádku.“

 zNabízí se otázka, zda jako bez-
partijní budete uvažovat o vstupu 
do jiné politické strany?
„O  vstupu  do  jiné  politické  strany 
vůbec neuvažuji. Nemohu však pre-
dikovat co se stane v budoucnu. Po-
chopitelně,  že  člověk nemůže  zůstat 
úplně  sám,  třeba  se  poohlédnu  po 
vhodných  subjektech,  s  nimiž  bych 
mohl  spolupracovat,  ale  vstup  do 
jiné strany neplánuji.“

 zProč jste si před těmi šesti lety 

vybral právě TOP 09?
„Chtěl  bych  zdůraznit,  že  jsem  byl 
vyloučen  ze  strany  kvůli  tomu,  že 
někdo nesouhlasil s mým postupem, 
ale rozhodně ne proto, že bych se s 
ní ideologicky rozcházel. TOPka vy-
stupuje ve většině otázek jako pravi-
cová, proevropská strana - takových 
stran u nás není mnoho, což si na ni 
cením nejvíce a už proto mne mrzí, 
že  jsem stranu takto opustil. Na je-
jích myšlenkách  setrvávám  nadále, 
byť  už  nejsem  jejím  řádným  čle-
nem.“

 zDo krajských voleb vás ale no-
minovala TOP 09. Voliči vám ode-
vzdali právě proto svůj hlas. My-
slíte si, že je to od vás vůči straně  
a vašim voličům fér?
„To  je  otázka,  na  kterou  je  složité 
odpovědět jednoznačně. Nechci zde 
pitvat ve vašich novinách situaci ve 
středočeské TOP 09. Rozhodně jsem 
ve  svém  postoji  nebyl  osamocen  a 
cítil  jsem  velmi  silnou  oporu.  Byly 
regionální organizace, v nichž přija-
li  usnesení  na  naši  podporu.  Takže 
vidění  nebylo  jen  černobílé.  Jistě, 
že se najdou lidé, které jsem naopak  
v tomto ohledu zklamal.“

 zZaznamenal jste po svém vy-
loučení ze strany stávajících členů 
či spolupracovníků nějakou změ-
nu v chování k vaší osobě? 
„Většina  členů  mělnické  organizace 
TOP 09 mě nadále podporuje a mám 
s  nimi  přátelské  vztahy.  I  když  třeba 
jsou ke mně někteří  lidé o něco více 
rezervovanější,  tato  skutečnost  nevy-
volala  žádné  nepřátelství.  Jak  jsem 
uvedl, většina je mě stále nakloněna.“

 zMůže vaše vyloučení ovlivnit 
vaše působení na mělnické radnici 
a v krajském zastupitelstvu?
„Na moje působení na městě to my-
slím  nebude  mít  vcelku  žádný  vliv.  
V komunální politice nejsou partajní 
hranice až tak důležité, neboť v tom-
to  městě,  kde  se  prakticky  všichni 
známe se volí hlavně podle jmen.“

 zStojíte za řadou městských pro-
jektů. Existuje některý, který se 
vám nepodařilo dokončit přesně 
podle vašich představ?
„Určitě. Teď když budu na kraji, se 
mi to možná podaří napravit. Celou 
dobu se snažím oživit studii k rekon-
strukci silnice I/16 z Mladé Bolesla-
vi směrem na Mělník,  jejíž součástí 
by měl být velký obchvat, po kterém 
se tolik volá. Studie leží na Ředitel-
ství  silnic a dálnic, obsahuje mimo 
jiné  všechny  obchvaty  obcí  na  této 
trase, posunul jsem se sice v jednání 
na Ministerstvu dopravy ČR, ale cí-
tím, že by  to chtělo silnou podporu 
právě z kraje. Věřím, že se s pomo-
cí  stávajících  „dopravních  špiček“ 
KÚ  SČK  zvýší  tlak  a  silnice  bude 
dořešena. To je  třeba jeden z mých 
velkých  snů,  s  jehož  naplněním  se 
prozatím stále potýkám…“

 zDěkuji za rozhovor.    
Otto Lokaj

ÚČASTNÍCI POCHODU PRO ALEPPO DORAZILI 
DO ROUDNICEZe čtvrtka  12. 1. na pátek  13. 1. 2017 nocovali v Roudnici nad Labem 

účastníci akce Civil march for Aleppo na podporu lidí trpících hrůza-
mi konfliktů v Sýrii. 

Již 26. 12. 2016 vyrazili lidé z Berlí-
na, aby v rámci akce Civil march for 
Aleppo upozornili na hrůzy ozbro-
jených konfliktů v Sýrii a chtějí vy-
tvořit tlak na ty, kteří mají moc roz-
hodovat o záchraně životů v daných 
místech. Roudnice nad Labem se 12. 
1. 2017 zařadila mezi přibližně dvě 
desítky míst, která Pochod pro Alep-
po nejen navštívil, ale kde jeho účast-
níci i přečkali do druhého dne. Inici-
átorkou této události je Anna Alboth, 
autorka blogu The Family Without 
Borders (Rodina bez hranic). Tým, 
který pochod organizuje, se během 
pár dní rozrostl o početné skupiny 
lidí z různých zemí.  Skupina, složená 
převážně z německých, polských, ale 

i českých účastníků, dorazila z Li-
toměřic v odpoledních hodinách na 
Karlovo náměstí, kde využili nejen 
možnosti občerstvení, ale i prohlídky 
centra města. Ve večerních hodinách 
se pak přesunuli do prostor areálu 
sportovní haly Pod Lipou, kde Město 
Roudnice nad Labem ve spolupráci s 
BK real zúčastněným zajistilo provi-
zorní přespání s využitím sociálního 
zázemí. Organizátoři pochodu jsou 
přesvědčeni, že Sýrie představuje 
největší humanitární krizi současnos-
ti. „Nemůžeme  dál  sledovat,  jak  se 
prohlubuje.  Chceme  pocit  bezmoci 
přeměnit  v  aktivitu.  Chceme  přivést 
pozornost  celého  světa  ke  skuteč-
nosti, že umírají civilisté. Nechceme 

ÚČASTNÍKY POCHODU ve městě přivítal starosta Vladimír Urban 
(první zleva).         Foto archiv MÚ

dělat  politiku,  ale  chceme  ukončit 
bombardování  Aleppa  a  jiných  syr-
ských měst. Žádáme vytvoření huma-
nitárního koridoru tak, aby se pomoc 
dostala  k  lidem,  kteří  ji  potřebují,“ 
říkají na svých stránkách. 
 Na otázku „Proč právě Aleppo?“  
pak dodávají, že Aleppo se stalo 
nejdivočejším bojištěm dnešní Sý-
rie. Město je neustále bombardováno  
a vojenské obléhání odřízlo jeho 
obyvatele od dodávek potravin, do-
statečné zdravotní péče a jakékoli 
jiné pomoci. Dle jejich názoru je 
tedy Aleppo právě proto symbolem 
největší humanitární krize, které v 
současnosti čelíme. Účastníky po-
chodu opět na Karlově náměstí za 
vedení města oficiálně přivítal sta-
rosta Vladimír Urban, vyslechl si 
slova díků za vlídné přijetí a popřál 
jim mnoho štěstí na jejich další ces-
tě Evropou. Jádro pochodu zůstává 
neměnné, avšak v průběhu akce se 
připojují a loučí nejen místní, ale  
i zahraniční účastníci, kterým povin-
nosti běžného života nedovolují se 
zúčastnit celé akce. 
 Nejinak tomu bylo i v Roudnici. 
Část z nich si také přála navštívit 
terezínský památník, proto byli na 
místo odvezeni a ke skupině, pocho-
dující po již vytyčené trase, se při-
pojí později. Po nezbytné skupinové 
fotografii v doprovodu policejních 
vozů vyrazili do dalšího plánované-
ho bodu – Veltrus. Česká trasa Po-
chodu pro Aleppo je plánována na 
období mezi 9. 1. - 2. 2. 2017. 

Jan Vancl
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CO SE U NÁS DĚjE

MŠENO 
Cestami proměn  Město Mšeno se 
zúčastnilo putovní výstavy „Má vlast – 
cestami proměn“. Jedná se o akci, která 
přináší svědectví o příznivých promě-
nách zanedbaných míst a sídel v naší 
krajině. Zdejší město se prezentuje revi-
talizací Boleslavské ulice. V rámci reali-
zace tohoto projektu bylo nově upraveno 
prostorové uspořádání ulice tak, aby 
byla zvýšena celková bezpečnost do-
pravy v dané lokalitě. Došlo k rozšíření 
chodníku na jižní straně ulice, ke zvýšení 
počtu přechodů pro chodce a k úpravě 
šířky komunikace. Vznikla páteřní bezba-
riérová pěší trasa vedoucí od vlakového 
nádraží do středu města s novým kvalit-
ním osvětlením. Prostor před budovou 
základní školy byl upraven tak, aby byla 
zvýšena bezpečnost pohybu dětí. Nově 
zde byla umístěna zastávka autobusu. 
Po celé délce ulice byly vysazeny alejové 
stromy a prostor parteru byl dovybaven 
novým mobiliářem. Proto se zúčastní 
soutěže O největší proměnu roku 2016. 
Až do konce dubna lze hlasovat na ex-
terní adrese http://cestamipromen.cz/
promeny/hlasovani. 

NERATOVICE
Putování za kameny zmizelých  
Městská knihovna za podpory starostky 
města Lenky Mrzílkové pořádá u příle-
žitosti Dne památky obětí holocaustu 
lampionový průvod, který povede ulice-
mi města, v nichž jsou umístěny malé 
památníky připomínající neratovické 
obyvatele židovského původu, kteří za-
hynuli za druhé světové války v koncen-
tračních táborech. Celkem šestnáct Ka-
menů zmizelých (Stolpersteine), jak se 
památníkům říká, bylo do dlažby nerato-
vických ulic umístěno v roce 2010. A tak 
v pátek 27. ledna v 17 hodin se účastníci 
tohoto vzpomínkového aktu sejdou před 
Společenským domem a s lampionem, 
lucerničkou či jiným světlem se vydají po 
stopách svých bývalých spoluobčanů, 
aby uctili jak jejich památku, tak i všech 
obětí holocaustu. 

ROUDNICE NAD LABEM
Město letos slaví jubileum  Již 850 
let uplynulo od první historické zmínky 
o tomto městě. Nejstarší známou zprá-
vou o existenci Roudnice je listina dato-
vaná v Praze dnem 20. ledna 1167. Král 
Vladislav v ní potvrzuje některé své dary 
řádu premonstrátů v Litomyšli a mezi 
svědky je zde uveden Bertholdus de 
Rudnic, který byl arcijáhnem v Roudnici. 
Díky této formulaci je uvedené ustanove-
ní nejstarší zmínkou o městě a dokladem 
skutečnosti, že již v době před osmi sty 
padesáti lety zde existovalo středověké 
osídlení, na jehož základě během staletí 
vyrostla současná Roudnice. Není proto 
pochyb, že výročí bude spojeno s celou 
řadou kulturních i společenských akcí, 
jež budou probíhat po celý tento rok. 
Jednou z prvních bude přednáška, která 
se uskuteční v Podřipském muzeu 20. 
ledna. Doktor Oldřich Kotyza posluchače 
seznámí s nejstaršími dějinami města 
Roudnice. 

STŘEDOČESKÝ KRAJ MÁ ROZPOČET NA ROK 2017
DLUH KRAJE BUDE SNÍŽEN O 240 MILIONŮ

Rozpočet Středočeského kraje pro rok 2017 dostal konečnou podobu. 
Krajští zastupitelé jej v pondělí 19. prosince odhlasovali ve verzi, kterou 
navrhla Rada kraje složená ze zástupců ANO 2011, STAN, ODS a tří 
zastupitelů zvolených za TOP 09. Nově sestavený rozpočet umožní v roce 
2017 snížit současné zadlužení kraje ve výši 2,57 miliardy korun o 240 
milionů korun. 
Návrh rozpočtu vycházel ze schvá-
leného rozpočtu roku 2016, z roz-
počtového výhledu kraje a z před-
pokládaného inkasa sdílených daní 
v roce 2017. Sestaven byl tak, aby 
byly příjmy i výdaje vyrovnané ve 
výši 20 225 898 300 korun. „Zlep-
šený  výběr  daní  nám pro  rok  2017 
umožnil  sestavit  rozpočet  oproti 
roku  předchozímu  o  900  milionů 
vyšší, neboť o  tuto částku očekává-
me vyšší daňové příjmy. Celkem pak 
pro rok 2017 rozpočtujeme 8,5 mili-
ardy daňových příjmů,“  informova-
la středočeská hejtmanka Jaroslava 
Pokorná Jermanová  a doplnila, že 
díky tomu mohl být rozpočet navý-
šen hlavně v oblasti dopravy, škol-
ství a zdravotnictví. 
 Rozpočet v kapitole Doprava činí 
celkem 3,76 mld. korun, z čehož 

je největší část prostředků určena 
Krajské správě a údržbě silnic SK – 
celkem 1,54 mld. Kč. Dalších 0,96 
mld. Kč půjde na provoz veřejné 
silniční dopravy a 1,2 mld. Kč na 
provoz veřejné železniční dopravy. 
Oproti roku 2016 je rozpočet na 
oblast dopravy navýšen o 0,49 mld. 
Kč, tj. o 15,2 procenta. „V dopravě 
tyto  finanční  prostředky  pomohou 
s opravou a údržbou silnic, pokryjí 
mzdové  nároky  a  již  nasmlouvané 
rozšíření  dopravní  obslužnosti.  Na 
školách pak financujeme především 
provozní  výdaje,  které  roky  čelí 
drastickému podfinancování. Vyčle-
nili jsme i prostředky na neodkladné 
opravy,“   upřesnila dále hejtmanka 
s tím, že celkem je v kapitole Škol-
ství pro rok 2017 604,88 mil. Kč. 
Převážná část prostředků je přitom 

CHCETE ZÍSKAT SENIOR PAS? 
STAČÍ SE ZAREGISTROVAT

Rodiny alespoň s jedním dítětem nebo senioři nad 55 let se mohou za-
pojit do projektu Rodinných pasů a Senior pasů, který jim umožní 
čerpat celou řadu slev.
 Slevy jsou zaměřeny například na zdravotnictví, lázeňství, cestování, 
ubytování, vzdělání, vstupné do muzeí a galerií. Bližší informace získáte 
v případě RODINNÉHO PASU na webových stránkách www.rodinnepa-
sy.cz, informace o SENIOR PASECH jsou dostupné na www.seniorpasy.
cz. Pokud si chcete tento pas pořídit, stačí se zdarma zaregistrovat pro-
střednictvím výše uvedené webové adresy a slevová karta vám bude zaslá-
na na adresu uvedenou při registraci.                                                         red

určena na provoz škol zřizovaných 
Středočeským krajem, a to částka 
447,18 mil. Kč. Další významnou 
položkou jsou výdaje na nájemné ve 
výši 33 mil. Kč a výdaje na opravy 
a havárie v částce 75 mil. Kč. Opro-
ti roku 2016 je rozpočet navýšen 
o 74,07 mil. Kč, tedy o 14 procent. 
Podle vyjádření náměstka pro oblast 
financí Gabriela Kovácse však ve-
dení kraje hodlá do budoucna přidat 
finance i dalším oblastem.  „Navý-
šením  rozpočtů  dopravy  a  školství 
jsme vyřešili jen to nejpalčivější. Při 
dalším  rozdělení  prostředků  již  bu-
deme pamatovat  i na další činnosti 
kraje, jako jsou sociální oblast, kul-
tura, cestovní ruch či regionální roz-
voj,“ řekl. 
 V oblasti zdravotnictví je v roz-
počtu na rok 2017 celkem 790,3 mil. 
Kč a oproti roku 2016 je navýšen 
o 55,16 mil. Kč, tj. o 7,5 procenta. 
Na provoz Zdravotnické záchranné 
služby Středočeského kraje půjde 
452 milionů korun a na ztrátové 
činnosti nemocnic a nové pavilo-
ny 193 milionů korun. Novou roz-
počtovou položkou pak je rezerva 
na krytí ztrát hospodaření krajských 
nemocnic do roku 2016 ve výši 300 
milionů korun, kterou vedení kraje 
zřídilo v reakci na špatné výsledky 
hospodaření některých krajských 
nemocnic.  „Rezerva  bude  kryta 
z navýšení podílu výběru daní a její 
využití bude záviset na tom, jak bu-
dou daňové příjmy během roku po-
stupně  nabíhat,“  upřesnil námětek 
pro oblast financí Gabriel Kovács. 
Zastupitelé v rámci rozpočtu schvá-
lili též Plán investic na rok 2017.                                  

TZ

ALZHEIMERCENTRUM ZAHÁJILO NOVÝ 
ROK OTEVŘENÍM ŠKOLIČKY VE ZLOSYNI

Skupina Alzheimercentrum vyšla znovu vstříc svým 
zaměstnancům a za finanční podpory z Evropského 
sociálního fondu, v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost, otevřela další firemní školičku, ten-
tokrát ve Zlosyni. 

Navázala tak na úspěšný počin, který se setkal s ohlasem 
u zaměstnanců Alzheimercentra v Českých Budějovi-
cích, kde v posledních letech vznikly již dvě podobné 
dětské skupiny – Kulíšek a Zajíček. Od letošního led-
na nabízí tedy i Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. svým 
pracovníkům nedocenitelný benefit předškolní péče 
o jejich potomky v krásných nových prostorách přímo 
v areálu centra. 
  „Kapacita naší nové dětské skupiny Včelička je dva-
náct dětí a 2. 1. 2017 jsme přivítali první z nich. Těšíme 
se, že děti našich zaměstnanců doplní i děti z okolních 
měst a obcí, jejichž maminky se chystají do práce,“ říká 
Dana Jarešová, ředitelka Alzheimercentra Zlosyň o.p.s.
Školička je k dispozici malým klientům již od jedno-
ho roku jejich věku, a to každý pracovní den mezi 6.30 

a 17.30. Program Včeličky se nijak neliší od programu 
klasických školek, a tak si sem děti chodí hlavně hrát 
a rozvíjet své tvořivé schopnosti. To, že jsou u té hry ješ-
tě nenásilně vedeny k budování správných hygienických, 
kulturních či sociálních návyků, bude zajímat hlavně je-
jich rodiče, kteří tak mohou jít s klidem a s úsměvem do 
práce.                                                                               red
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maso.cz s.r.o.
Pomocí telefonu 
607 034 940 

si jednoduše objednáte požadované maso či masné výrobky 
a v dohodnutý termín vám bude doručeno na místo. 

Nabízíme zásobování čerstvým masem do domácností, obchodů, restaurací, 
hotelů, jídelen a dalších gastronomických provozů.

Vše bez zbytečného čekání s podstatnou úsporou peněz.
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.

Rozvoz denně po Mělníku a širokém okolí včetně Českolipska, 
Děčínska, Šluknovska a Liberecka.

 
 
 

Provozovna Mělník, areál přístavu, HALA č.7, příjezd ulicí Nůšařská
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CO SE U NÁS DĚjE

ROZTOKY U PRAHY
Pásmo poezie v galerii  V Galerii 
Acadamic pořádá ROSA COELI setkání 
milovníků poezie. V sobotu 28. ledna od 
18 hodin zde proběhne „Recitál Rudolfa 
Kvíze“. Tento publicista a recitátor je 
držitelem celé řady ocenění za své umě-
lecké aktivity v oblasti hudby a poezie, 
z nichž možno jmenovat Cenu Svazu roz-
hlasových tvůrců či Křišťálovou růži za 
rozvoj poezie. Návštěvníci se zde tak bu-
dou moci zaposlouchat do veršů Františ-
ka Seiferta, Vladimíra Holana, Františka 
Halase, Emanuela Frynty, Josefa Hiršala 
či Oldřicha Mikuláška. Ke kulturnímu zá-
žitku přispěje i hudební doprovod v podá-
ní flétnisty Jana Riedlbaucha a kytaristy 
Martina Křelnáče. 

SLANÝ
Vzpomínka na významného umělce 
 První letošní přednáška ve Vlasti-
vědném muzeu, která se uskuteční ve 
čtvrtek 26. ledna od 17 hodin, bude 
patřit malíři, grafikovi, ilustrátorovi, 
tvůrci chrámových oken, gobelínů, 
poštovních známek a také i hudební-
kovi Cyrilu Boudovi, od jehož narození 
uplynulo 115 let. Na tohoto výjimečné-
ho umělce a jeho život naplněný tvůrčí 
činností zavzpomíná kronikář města 
Buštěhradu Jaroslav Pergl, který měl 
tu čest umělce osobně poznat. Zároveň 
vzpomene i na další členy rodiny Bou-
dových, kteří byli rovněž výtvarníky, 
mezi nimi předčasně zesnulého Jarosla-
va Boudu (1898—1919), jehož vzácnou 
grafiku nedávno muzeum získalo do 
svých sbírek.

ODOLENA VODA
Drak a Fénix…  V Dětském centru 
Sluníčko se opět bude objevovat kouzlo 
knížek v podobě zážitkového čtení. Ve 
čtvrtek 19. ledna od 15.30 se dětem 
představí starodávná čínská legenda 
o drakovi a bájném ptáku Fénixovi. Malí 
čtenáři se tak mohou aktivně zapojit do 
tohoto tajuplného příběhu. A tak je čeká 
tvoření pravého čínského draka, budou 
hledat vzácnou perlu a také se pokusí 
poznávat čínské písmo. Společně s lek-
torkou Bárou Kosinovou tak stráví pří-
jemné odpoledne naplněné příjemnými 
zážitky s knížkou. 

VELTRUSY
Výstava věnovaná Arnoštu Chotkovi 
 Tento císařský komoří a generál, 
člen Suverénního řádu maltézských 
rytířů byl posledním přímým potomkem 
majitelů veltruského panství. Zemřel 
svobodný a bezdětný 27. ledna 1927 
ve Veltrusech. Tudíž si připomínáme 
devadesáté výročí jeho smrti. Za tímto 
účelem bude v sobotu 28. ledna ote-
vřena výstava, jež připomene nejen 
jeho život, ale i životní styl tehdejší 
aristokracie. Pro zajímavost: Po jeho 
smrti panství zdědil jeho příbuzný z vel-
kobřezenské větve Karel, kterému byl 
za spolupráci s nacistickým režimem 
zkonfiskován majetek. Jím pak v roce 
1970 vymřel starobylý rod Chotků 
z Chotkova a Vojnína po meči. 

UNIKÁTNÍ MINCE MĚNÍ MAJITELE
Unikátní soubor středověkých mincí – brakteátů, které představují 
vzácný nález z Bělčic u Ostředka, předal v úterý 20. prosince náměstek 
hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Daniel Marek (vlevo) 
do rukou ředitele Historického muzea Národního muzea v Praze Mar-
ka Junka, podle nějž jde o největší nález brakteátů v Čechách.  

V Česku ojediněle zachovalý pod-
klad pocházející ze 13. století, 
který experti vyčíslili na hodnotu 
přesahující milion korun, objevil 
náhodný nálezce Milan Churáň 
v lese. Jedná se o 1 225 mincí, mezi 
nimiž je i český denár Vladislava 
I. z 12. století. Podle odborníků by 
se za tuto částku dal ve středověku 
koupit pěkný dům. Za zmínku stojí 
také přítomnost drobného stříbrného 
šperku – knoflíku. Středočeský kraj 
je podle zákona vlastníkem archeo-
logického nálezu, ovšem také podle 
zákona musí nález takové historické 
hodnoty předat Národnímu muzeu 
v Praze. „Jsem rád, že máme v kraji 
tak poctivé občany.  Chtěl bych tímto 
panu Churáňovi  poděkovat  za pře-
dání nálezu a věřím, že to motivuje  
i  další  budoucí  nálezce,  kteří  při 
svých procházkách  třeba narazí  na 
podobný  poklad,“ poznamenal ná-
městek Marek.                                      red

ZIMNÍ SOUTĚŽ NA SOCIÁLNÍ SÍTI INSTAGRAM

Fotografie zasílejte na e-mail: ales.levy@mestokralu-
py.cz nebo přes Facebook formou zprávy.
K fotografii zároveň uveďte:
A) -  datum pořízení
B) - krátký popis („co je na obrázku“ )
C)  - případně název filtru, pod kterým má být obrázek 

vložen

Pod každou soutěžní fotografií bude uveden text: 
„SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE“ + číslo.

Primárním cílem je, aby soutěžící pořídili fotografie 
spojené se zimním obdobím. (https://www.instagram.
com/mestokralupy/

Od začátku prosince zahajujeme druhou část soutěže pro všechny příznivce 
fotografií a sociální sítě INSTAGRAM.  
Přesně do 31. 1. 2017 nám můžete zasílat fotografie, které během zimních měsí-
ců pořídíte ve městě Kralupy nad Vltavou, popřípadě v jeho blízkém okolí. Vámi 
zaslané obrázky budou následně vloženy na instagramový profil města, přičemž 
zvítězí ta fotografie, která posbírá největší počet tzv.„lajků“.  Na vítězného au-
tora čeká zajímavá cena, kterou obdrží z rukou starosty města Petra Holečka.
 

KRALUPY SI PŘIPOMNĚLY VÝROČÍ ÚMRTÍ 
JAROSLAVA SEIfERTA

Zástupci radnice položili květiny ke hrobu jediného českého držitele No-
belovy ceny za literaturu. 

Jaroslav Seifert se narodil a zemřel v Praze, ale zejména v dětství v Kralupech 
nad Vltavou často pobýval u svých prarodičů z matčiny strany, atmosféru 
města připomněl také v některých svých básních. Od smrti básníka uplynu-
lo 10. ledna jednatřicet let. Památku jedinečné osobnosti české literatury si 
na kralupský hřbitov spolu se zástupci městského muzea přišel připomenout  
i starosta města a senátor Petr Holeček.                                                        mar

SPORTOVEC 
ROKU 2016

2. ledna byla na www.bran- 
dysko.cz spuštěna anketa o nej- 
lepší sportovce města Brandýsa 
nad Labem – Stará Boleslav.

Hlasování je oddělené pro ve-
řejnost (obyvatelé města Brandý- 
sa nad Labem – Staré Boleslavi 
a členy místních sportovních 
klubů) a pro odbornou veřejnost 
(zástupce a trenéry jednotlivých 
sportovních klubů). 
 Vyhlášeno je celkem sedm 
kategorií: žactvo – jednotlivci 
do 14 let, dorost/junioři – jed- 
notlivci do 19 let, dospělí – jed- 
notlivci, kolektiv mládeže do 19 
let, kolektiv dospělých, nejlepší 
trenér a osobnost do síně slávy. 
Hlasovat bude možno až do 
29. ledna a výsledky budou 
vyhlášeny v rámci slavnostního 
večera, který proběhne v kapli 
brandýského zámku ve čtvrtek 
23. února.                               red

SPORTOVEC ROKU 2016

Foto archiv MÚ
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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,-
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VERNISÁŽ NEJEN POETICKÁ
O posledním adventním týdnu potěšila Eva Pilarová milovníky nejen 
fotografie. V rezidenci Artemis osobně otevřela výstavu svých výjimeč-
ných fotografií a také jim zazpívala směs nejen semaforských hitů. 

Obvyklá vernisáž se proměnila na 
besedu. Populární umělkyně nesta-
čila odpovídat na zvídavé otázky 
publika, které se přišlo potěšit jejími 
nezvyklými fotoobrázky. Zajímalo 
se, jak se obrázky rozpohybují, když 
mottem Evy Pilarové je: „…Foto-
grafuji vše, co mi neuteče“. Obdivo-
valo nevšední pohledy na New York, 
pražská zákoutí, západy slunce, které 
se nabízejí přímo z okna její chalu-
py i majestátný klid jejího kocoura. 
Protože Eva Pilarová je i vynikající 
kuchařka, což dokládají  beznadějně 
vyprodané náklady jejich kuchařek, 
prozradila i nevšední recepty na její 
oblíbená jídla z kuřete, což by se 
dalo charakterizovat jako „kuře sto-
krát jinak na asijský i evropský způ-
sob“. 
 Podělila se i o klasické menu jak 
pro vánoční stůl, tak rodinné oslavy. 
A protože se Eva Pilarová objevila 
i na filmovém plátně, s úžasem hltali 
návštěvníci vernisáže i její příhody 
z natáčení s Oskarovými režiséry, 
kterými jsou Miloš Forman a Jiří 
Menzl. Pochopitelně nejvíc dotazů 
byla na to, kde je Eva Pilarová nej-

silnější - na její hlas, což doložila, 
když místo rozezpívání předvedla 
svůj rozsah několika oktáv. Svoje 
kvality hned nato potvrdila v pís-
ni  písni Luise Armstronga, za jejíž 
interpretaci sklidila nevšední aplaus. 
Povídalo se o písničkách ze Semafo-
ru, Rokoka, ale také o nejmilejších 
skladbách, které paní Eva zpívá ne-

jen z kůru kostela v Dubé, ale i na 
svých koncertech, mezi které patří 
podle ní nejkrásnější vánoční píseň 
Tichá noc, nebo Pásli ovce Valaši ve 
swingové úpravě Víta Fialy. Není 
náhodou, že se tato všestranná uměl-
kyně do našeho regionu často a ráda 
vrací, neboť tady našla svůj druhý 
domov.                      Luboš Lidický

ZA KULTUROU S NOVÝM 
VSTUPENKOVÝM SYSTÉMEM

Kulturní a informační zařízení města Štětí upozorňuje, že od 1. ledna 
2017 přechází na nový prodejní vstupenkový systém. Tento moderní sys-
tém otevře divákům další možnosti při nákupu a rezervaci vstupenek. 

Již úvodní webová stránka nabídne 
divákům mnohem více informací 
o chystaných kulturních pořadech. 
Vstupenky na vybranou akci si bu-
dete moci zakoupit online, z pohodlí 
domova, kdy vám bude vstupenka 
doručena přímo na vaši emailovou 
adresu a tím se vyhnete frontě před 
pokladnou. Mladší generace určitě 
přivítá možnost nákupu vstupenky 
prostřednictvím mobilní aplikace 
a doručení vstupenky přímo do své-
ho mobilního zařízení. Během první-
ho čtvrtletí nového roku bude zpro-
vozněn i terminál s možností platby 

kartou přímo v pokladně kina. Nákup 
a platba vstupenky v hotovosti v po-
kladnách kulturních zařízení zůstane 
i nadále zachována. Od 1. ledna je 
též možno uplatnit na pokladně kina 
nebo Kulturního střediska poukázky 
firmy Sodexo typu Relax Pass, Flexi 
Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass nebo 
Bonus Pass. Tyto poukázky lze po-
užít na koupi vstupenek na filmové 
či divadelní představení v kině nebo 
v Kulturním středisku. Při platbě 
poukázkami nebude možno uplatnit 
žádnou z případných slev.          

red

GALERIE VE VĚŽI SE PROMĚNLA V BAREVNÝ 
KOSMODROM
Časopis Raketa vznikl rychle a spontánně. Na podzim roku 2014 přišel 
Joachim Dvořák z nakladatelství Labyrint s nápadem udělat časopis 
pro děti a první číslo chtěl mít hotové už na začátku prosince. 

Takže rok 2017 bude ve zname-
ní třetího výročí tohoto časopisu, 
jenž děti seznamuje v každém čísle 
s jedním konkrétním tématem. Ne-
násilnou formou vzdělávání získají 
tak malí čtenáři spoustu informací 
a dovedností pomocí zábavných 
her, úkolů, tvoření, vystřihovánek, 
příběhů a komiksů. A právě počína-

ním ze zastoupených výtvarníků, 
Lukáš Urbánek, se představil již 
v roce 2013 s úspěšnou výstavou 
„Doktor Racek Ve Věži“. Výstava, 
která potrvá do 5. března bude do-
plněna i komentovanou prohlídkou 
pro školy ve čtvrtek 19. ledna, kdy 
budou pro návštěvníky připraveny 
pracovní listy i malé občerstvení.                                      

mar

je čtvrtkem 5. ledna, kdy se usku-
tečnila vernisáž výstavy mladých 
výtvarníků, kteří společně vytváře-
jí tento „časopis pro děti chytrých 
rodičů“ se prostory zdejší galerie 
zaplnily komiksy, vystřihovánka-
mi a různými interaktivními prv-
ky. Návštěvníci si tak budou moci 
tyto obrázky nejen prohlédnout, 
ale i osahat, rozhýbat a oživit. Jed-

Foto LL

CO SE U NÁS DĚjE

VELVARY
Vandalové řádili i na Silvestra  Při 
silvestrovských oslavách došlo bohužel  
i ke hmotným škodám na majetku měs-
ta. Na náměstí to byl zcela zničený kera-
mický koš před prodejnou potravin, dále 
bylo poškozeno celkem pět plastových 
odpadkových košů. Největší položkou 
bylo však rozbité sklo v nových vstup-
ních dveřích Základní umělecké školy. 
Většina těchto škod byla právě na trase 
z fotbalového hřiště, kde probíhala silve-
strovská veselice.

KADLÍN
Investice se vyplatí  Obecní zastu-
pitelstvo v Kadlíně v roce 2017 zaměří 
své investiční akce zejména na finančně 
náročnou úpravu prostranství před obec-
ní hospodou. Jedná se o úpravu kanálu, 
který slouží k odtoku dešťových vod 
nejen z obce, ale zejména z přilehlých 
polí. Aby se snížilo riziko záplav dolní 
části obce, bude OÚ usilovat o to, aby 
byla dodatečně realizována stavba dvou 
suchých poldrů včetně záchytného trav-
natého pásu. Tato investice bude umíst-
něna v lokalitě Koupárny před třemi 
retenčními nádržemi. Je totiž lepší vodu 
zadržet ještě v polích, než až v nádrži 
přímo v obci.

MLÉKOjEDY
Guláš Open 2017  Občanské sdružení 
Rotunda a Dámský klub BRE-BERUŠKY 
pořádají v sobotu 28. ledna již šestý roč-
ník soutěže ve vaření jakéhokoli guláše. 
Účastníci se dostaví v 15 hodin do míst-
ní hasičské zbrojnice, kde nejprve dojde 
k registraci závodníků a pak se všichni 
s chutí vrhnou do vaření. Následovat 
bude degustace a hodnocení soutěž-
ních gulášů, v nichž se meze nekladou. 
V 18.30 proběhne vyhlášení vítězů a pře-
dání cen, z nichž tak hlavní bude opět 
soudek dobrého pivka. To však nebude 
chybět ani pro ostatní návštěvníky této 
akce. Vše vyvrcholí zábavou s country 
překvapením a nezbytnou tombolou. 

BYŠICE 
Pozvánka na ples  Plesová sezona 
je v plném proudu, a tak tomu není jinak  
i zde. Obecní zastupitelstvo pořádá  
17. ples obce Byšice v tanečním sále 
kulturního domu ve Vysoké Libni. V so-
botu 21. ledna od 20 hodin se tak mohou 
všichni vnořit do víru tance za hudeb- 
ního doprovodu kapely Klusáci. Odjezdy 
autobusu z Byšic: v 19.00  a v 19.40, 
a zpět v 02.00 a 03.00 hodin.

Pořad plný písniček, historek a paro-
dií  To vše bude možno zažít v místním 
kinosále ve čtvrtek 2. února od 19 hodin. 
Herec, bavič a moderátor Josef Alois 
Náhlovský je oblíbeným komikem a ba-
vičem, jehož původní povolání je učitel 
českého jazyka. Se svojí skupinou Kozí 
bobky nabízí hodinu a čtvrt dlouhý zá-
bavný pořad, ve kterém uslyšíte histor-
ky, pohádky, posledního Krušnohorce, 
parodii i satiru v podání tohoto populár-
ního komika.

VEčER PLNÝ 
EVERGREENŮ

V úterý 24. ledna v 19 hodin 
do Malého sálu Společenského 
domu v Neratovicích zavítá he-
rečka i zpěvačka Uršula Kluko-
vá. 
Diváci se mohou těšit nejen na 
semaforské vyprávění, ale také 
na scénky, kde se Uršula Kluko-
vá představuje jako první majitel-
ka veřejného domu nebo naopak 
velmi stydlivá dáma na návštěvě 
u sexuologa. Celý večer je propo-
jen řadou evergreenů v podání Ši-
mona Pečenky (barytonisty), ale 
pozor, zazpívá i Uršula Kluková! 
A v neposlední řadě je připraveno 
překvapení pro diváky i legendár-
ní bábovkové pohoštění z předsta-
vení „KAVÁRNA U URŠULY“.

red

nearatovice
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Deska sádrokarton 
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    4

7,2 Kč /m
2  

      
      

  s DPH

Lepidlo flexibilní M
X

    C
2T  FSZ 25 kg

      
     2

39 Kč/ks 

      
      

  s DPH



AKTUÁLNĚ        MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   10

CO SE U NÁS DĚjE

LHOTKA U MĚLNÍKA
Tradiční vepřové hody  Jako každý 
rok, tak i letos se ve zdejším hostinci 
uskuteční pravé vepřové hody. V sobotu 
4. února se již v časných ranních hodi-
nách sejdou dobrovolníci aby připravili 
vše potřebné. A pak po celý den si každý 
bude moci dát všechny ty dobroty, které 
jsou při těchto akcích podávány. Jitrnice, 
jelítka, ovárek, zabijačkový guláš a sa-
mozřejmě chybět nebude ani klasická 
prdelačka. A tak všem, dobrou chuť! 

LIBLICE
Zámecký masopust  I doba ma-
sopustu je v plném proudu, a tak je 
skvělá příležitost si jej užít i výjimečným 
způsobem. A to na zámku. V sobotu  
28. ledna si zájemci dají sraz na zámec-
kém nádvoří, kde na ně bude čekat malé 
občerstvení a samozřejmě horké nápoje. 
V 11 hodin odtud průvod v maskách i bez 
nich za doprovodu šermířů a živé muziky 
projde celou obcí. Zakončení celé akce 
se uskuteční opět před zámkem, kde 
proběhne slavnostní vyhlášení soutěže 
o nejlepší masku. Hosté se pak mohou 
posilnit v Zámecké restauraci, kde na ně 
budou čekat zabijačkové speciality. 

NEBUŽELY
Oprava křížku byla dokončena  Tyto 
drobné sakrální stavby se konečně po-
malu dočkávají oprav a renovanovací. 
Nejinak tomu je i ve zdejší obci. Křížek, 
který se nalézá ve svahu pod místními 
bytovkami byl opraven během loňského 
roku. Avšak dlouho se nedařilo sehnat 
stavební firmu, která by opravila pří-
stupové schody ke křížku a navazující 
opěrnou zeď. Teprve na závěr roku bylo 
využito nabídky firmy Stavmont a díky 
příznivým klimatickým podmínkám byly 
tyto práce provedeny. Ještě zbývají opra-
vy dalších opěrných zídek ve svahu, které 
se uskuteční na jaře letošního roku. 

HLAVENEC
Krkonošská pohádka ožije v hostinci
 Kdo by neznal dodnes populární ve-
černíček o Krakonošovi, kterého se snaží 
neúspěšně napálit hamižný Trautenberk. 
A rovněž Anče s Kubou a hajného. Tyto 
postavy opět ožijí v podání Divadelního 
souboru Hálek z Nymburka 21.ledna od 
15 hodin v sále zdejšího hostince U Jele-
na. K těmto známým postavám přibude 
i bába kořenářka a celá kupa dětí. Takže 
bude skutečně velmi veselo.

POSTŘIŽÍN
Zlatovláska tentokrát opravdu dorazí 
 Dětské divadlo z Karlových Varů hraje 
pohádky pro malé i velké diváky po celé 
České republice. Děti se s Panem Poho-
dou a Soničkou setkávají mateřských ško-
lách, základních školách, družinách či jen 
tak při různých setkání s pohádkou. Tento 
případ nastane v pátek 3. února v 16.30 
v budově místního Obecního úřadu. Diva-
dlo z Bedny uvede představení pohádky 
„Zlatovláska“, které je plné živé hudby 
a netradičních loutek. Malí diváci tak strá-
ví příjemný zimní podvečer. 

(dokončení ze str. 1)
 z Proč jste se na svou „spanilou 

jízdu‘“ po venkově vlastně vydal?
„Situace pro nezávislé kandidáty na 
prezidenta, tedy pro ty, kteří nejsou 
nominováni  politickými  stranami 
prostřednictvím  senátorů  nebo  po-
slanců,  je  obtížná.  Zákon  o  volbě 
prezidenta republiky je právě nove-
lizován  a  je  zřejmé,  že  to  nezávislí 
kandidáti oproti minulé volbě budou 
mít ztížené. Při podpisu petice už ne-
bude stačit podpis a adresa, ale ka-
ždý je bude muset doprovodit číslem 
svého  občanského průkazu. Mnoho 
lidí mi říká, že to pro ně je nepříjem-
ná okolnost a  že  číslo  své občanky 
nikomu  dávat  nechtějí.  Takže  to  je 
těžké, nicméně  já  jsem  loajální ob-
čan, tak jsem se s tím smířil a nechci 
se ucházet u nějakých senátorů nebo 
poslanců o jejich nominaci. Já jsem 
člověk, který není z  jejich prostředí 
a který si myslí, že to, jak provozují 
politiku,  není  pro  Českou  republi-
ku přínosné. Zkrátka se o to musím 
postarat  sám.  A  kdybych  nesehnal 
50 tisíc podpisů po místech, jako je 
Mělnické Vtelno a  spousta dalších, 
tak by ta kandidatura smysl neměla. 
Bude to těžké, ale já to podstoupím.“                                          

 zKolik setkání s lidmi už máte za 
sebou a kolik jich ještě plánujete?
„Tento rok jsem od července do dne-
ška navštívil 57 různých obcí. Za po-
slední léta je to ale hodně přes 200, 
protože předtím jsem je navštěvoval 
se  svým  recitálem,  kde  jsem ovšem 
taky mluvil na politická témata. Za-
tím  jsem měl  i  jiné  povinnosti,  ale 
v nadcházejícím roce se na  to  sou-
středím  ještě  více,  budu  ještě  více 
a ještě důsledněji jezdit za lidmi. Je-
nom oni jsou pro mě totiž zajímaví, 
já  nechci  žádné  prostředníky.  Chci 
mluvit pouze s občany, kteří musejí, 

jestli to má být poctivé, mít šanci mě 
poznat,  klást mi otázky a  kritizovat 
mě. To je pro mě strašně důležité.“

 zProč jste z Prahy před lety 
přesídlil právě do Roudnice nad 
Labem, která je rovněž součástí 
našeho regionu?
„Roudnice je půvabné městečko. Má 
historii už z dob Lucemburků, sídlili 
tam biskupové a stopy toho tam po-
řád ještě jsou. Je nádherně umístěná 
pod  Řípem  a  nad  Labem. Má  uni-
kátní náměstí nepravidelného tvaru 
směřující  z  velkého  kopce  podobně 
jako Siena v Itálii, a já to tam mám 
prostě  rád. Také proto,  že  to město 
je klidné, řekl bych že i voňavé. Mu-
sím říci, že se moc nerozvíjí, za těch 
sedmadvacet let se tam toho neudálo 
tolik, jako v jiných městech, ale sou-
časně řeknu, že mi to vůbec nevadí. 
Zachovává si to svoje – je tam sokol, 
různé  spolky,  tenisový  klub,  vesla-
ři,  divoká  voda  a  spousta  různých 
jiných  krásných  věcí.  Já  jsem  tam 
z  Prahy  přesídlil  a  chci  tam  nejen 
žít, ale i umřít.“

MICHAL HORÁČEK: LIDÉ BY MĚLI MÍT ŠANCI MĚ 
POZNAT,  PTÁT SE I KRITIZOVAT

NOMINACE NA PODNIKATELE ROKU

 zZůstal byste bydlet v Roudnici, 
i kdybyste byl zvolen preziden-
tem?
„Řeknu vám svoje přání, ale jak to 
bude,  opravdu  nevím.  Zaprvé  bych 
napřed  tím  prezidentem  vůbec mu-
sel být, a kdybych byl, tak bych chtěl 
bydlet pořád tam. Je to můj domov, 
je to hezký dům – obyčejný rodinný 
dům,  byť  ve  velké  zahradě,  ale  je 
tam mé srdce. Jsem tam doma a  je 
strašně  těžké  ten  domov  opouštět. 
Chtěl bych tam být co nejvíc.“

 z Jak vám v pivovaru chutnalo 
místní pivo?
„Pivo Leopold  bylo  fantastické.  Já 
nejsem pivař,  ale  tohle  jsem  si  ob-
jednal ve flaškách. Prakticky nepiju. 
Dvě malá piva jako dnes jsem nevy-
pil snad půl roku, to je pro mě úplné 
maximum. Ani na to nejsem expert, 
ani tomu nepodléhám. Mám jiné ne-
řesti, ale alkohol to není.“

 z Jaké neřesti to jsou?
„Kouřím a těžko odolávám krásným 
ženám.“                                Jiří Janda

Město Roudnice nad Labem vyhlašuje další ročník ankety Podnikatel roku. Cílem této akce je především 
podpora místních živnostníků a nových i stávajících firem poskytujících občanům města kvalitní služby.
V letošním roce proběhne něko-
lik drobných změn. Nominace již 
byly zahájeny a své favority můžete 
registrovat prostřednictvím měst-
ských webových stránek či přímo 
na infocentru MěÚ. Soutěžní kate-
gorie, nejlepší živnostník, obchod, 
restaurace a služby, se nemění, 
avšak nominovaní budou rozřaze-
ni do skupin pořadatelem ankety. 
Hlasování bude zahájeno v úvodu 
roku 2017 tak, abyste měli možnost 
podnikatele ocenit opravdu za celý 
uplynulý rok, a to jak elektronicky 
opět na stránkách ankety, tak osob-
ně do zvláštních sběrných boxů na 
místech zveřejněných na stránkách 
ankety. Město Roudnice nad La-
bem vítězům jednotlivých kategorií 

udělí certifikát, který budou moci 
využívat po dobu tohoto roku ke své 
propagaci a tzv. absolutní vítěz, tedy 
ten, který v anketě nasbírá nejvíc 

hlasů, získá současně titul Podnika-
tel roku 2016. Své nominace můžete 
vyplňovat již nyní přímo na webové 
stránce www.roudnicenl

OD LEDNA S PID AŽ DO ROUDNICE
Systém Pražské integrované dopravy se od nového 
roku rozšiřuje. Zapojí se pět nových autobusových 
linek a dojde i k rozšíření integrace i na železnici. 
Cestujícím se díky tomu zjednoduší cestování v oblas-
ti. Dle informací podaných ROPID a DÚK bude možné 
vyrazit na jednu jízdenku i s přestupy bez ohledu na do-
pravce, pravidelní cestující uvítají možnost zakoupení výhodných před-
platních nebo časových jízdenek. Integrace přináší též lepší návaznosti 
mezi autobusy a vlaky, on-line informace o provozu a přísnější standardy 
kvality vozidel a zastávek. To vše přispěje k vyššímu komfortu cestování 
na Mělnicku a Podřipsku. 

Foto FB MH
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Odpovězte na jednoduchou otázku a získejte 2 vstupenky na předsta-
vení Škola kouzel 28. 1. 2017. Kam jede Pavel Kožíšek letos s dětmi na 
Kouzelnický tábor? Svoje odpovědi zasílejte nejpozději do 25. 1. na  
e-mail lokaj@melnicko.cz

S MĚLNICKEM ZDARMA DO DIVADLAfoto: archiv Lenky Korfelové

PRO KRÁSNOU MUŠLI AŽ NA KONEC SVĚTA A ZASE ZPÁTKY
Nemáte zrovna co na práci? Můžete třeba sbalit kvalitní boty, náplas-
ti na puchýře, letenku a návdavkem ještě tatínka a hurá na letiště. 
Zdravotní sestřička Lenka Korfelová vám poradí, jak na to. Navzdory 
běžnému pracovnímu zatížení si na sklonku jara udělala pěší výlet po 
Španělsku – za sebou tak má přes čtyři stovky kilometrů z Ovieda až 
do Santiaga de Compostella.

 zCo vede prací a rodinným ži-
votem zaneprázdněnou zdravotní 
sestru z malého města k tomu, že 
si ke svým čtyřicátým narozeni-
nám věnuje dlouhé putování až do 
Santiaga de Compostella?
„Po  pravdě  mi  přijde  tato  otázka 
zcela bezpředmětná. Ano, mám sice 
fyzicky  i  psychicky  náročnější  za-
městnání. Ano, jsem maminkou dvou 
malých slečen. Ano, slavím letos ta-
kový  rok  narození. Nic  z  toho  však 
není důvodem se vydat na cestu. Tu 
možnost  má  přeci  každý.  Ten,  kdo 
potřebuje a chce jít, jedno kam, tak 
ten prostě jít může. Po horách cho-
dím díky rodičům už od dětství. V pěti 
letech jsem byla v Bulharsku na Pi-
rinu,  v  sedmi  v  tehdejší  Jugoslávii 
- v Kamenických, Slovinských a Jul-
ských  Alpách.  Procestovala  jsem 
díky nim kus Evropy: Pyreneje, Alpy, 
Dolomity  a  samozřejmě  Vysoké 
i Nízké Tatry.  Tentokrát  jsem  v  ho-
rách byla po delší době. Nic  to ale 
nemění  na  tom,  že  když už  jsme  se 
s tatínkem rozhodli vydat do Santia-
ga, tak Camino Primitivo bylo první 
volbou. Už pro krásu krajiny a histo-
rii cesty samotné. Táta tu oslavil své 
68. narozeniny a oba jsme měli dost 
času  jeden  na  druhého,  každý  sám 
na sebe a taky čas si vzpomenout na 
mého zesnulého bratra.“

 zNa co z cesty budeš nejvíc vzpo-
mínat?
„Líbila se mi krajina v Asturii – pří-
roda,  zvěř,  lidé. Všude  je  plno  tra-
vin, květin a kamenů. Příroda je tam 
tichá,  potkávali  jsme  jen málo  lidí. 
Na pastvinách se pasou koně a krá-
vy,  vše  buď  březí  nebo  s  čerstvými 
mláďaty, tolik telat jsem nikdy jindy 
neviděla.  V  Asturii  jsme  šli  hlavně 
sami,  ale  ráz putování  se  postupně 
změnil  na  úprk  –  bylo  to  potřeba, 
abychom v další ubytovně ještě našli 
místo na spaní. Lidí totiž občas bylo 
víc, než na co stačila jejich kapacita. 
Komu se nepodařilo najít místo, mu-

sel jít dál, což mohlo být ještě hodně 
daleko. Nebo se při troše štěstí a do-
statku peněz dalo najít místo v sou-
kromém  –  a  tím  pádem  i  drahém 
ubytování.  Slunce  zde  vycházelo 
kolem sedmé ranní, ale osazenstvo 
ubytoven  už  vstávalo  a  rachotilo 
kolem  páté.  Vyčerpávající  tak  ne-
byla  jenom chůze, ale  i  ztráta  sou-
kromí,  hlavně  na  spaní  –  hlučných 
lidí  s  námi  spalo  opravdu  hodně. 
Jsem sice zvyklá na noční směny, ale 
i  tady  jsem  některé  noci  probděla 
nejméně do dvou do rána. Ale někdy 
byla naštěstí únava silnější.“

 zV čem se život ve Španělsku 
a u nás na první pohled nejvíc liší?
„Lidé jsou zde usměvaví, velmi milí 
a vstřícní, vždy jsou rádi, že se u nich 
zastavíte. Jenom mě překvapilo, ko-
lik lidí ve Španělsku kouří a kolik si 
jich  okusuje  nehty.  A  spousta  věcí 
ve vesnicích i městech je jakoby jen 
„na  oko“.  Překvapil  mě  kontrast 
mezi  starými  a  udržovanými  budo-
vami a naopak naprosto neudržova-
nými  novostavbami.  V  městečkách 
je hodně obchodů a bytů k pronájmu 
i prodeji. Pod novými bytovkami leží 
ladem zaslepené suterény, které jsou 
na  prodej.  Mohly  by  v  nich  vznik-
nout  nové  obchody,  ale  nevznikají. 
A hodně mě mrzelo,  jak špatně žije 
většina  psů  na  vesnicích.  Na  krát-
kém řetězu a v blátě. K těm tvorům 
máme  jiný  vztah a asi máme  i  jiné 
zákony.“

 zA jaký byl návrat z hor do civi-
lizace?
„Přechodem do Galicie  se  změnilo 
více,  než  jsem  čekala.  Jednak  ráz 
krajiny  a  architektura,  jednak  sa-
motní  lidé  a  jejich  přístup  k  turis-
tům. Došlo mi, že jde jen o obchod. 
Tam,  kde  se  cesty  začaly  scházet 
dohromady,  přibylo  lidí  –  proudili 
tam další a další poutníci na cestě. 
Cesta  se  změnila  –  už  nešla  mezi 
kravami, ale od kavárny ke kavárně. 

Všude byly reklamy na ubytování, na 
občerstvení, odvoz batohů. Ujasnila 
jsem  si,  že  pokud  ještě  někdy  tuhle 
cestu půjdu,  tak  ještě  skoro  v  zimě, 
nebo si budu muset dobře rozmyslet, 
kde  spát.  Santiago  de  Compostella 
je krásné, historie na vás zde přímo 
dýchá. Prošli jsme si katedrálu a zú-
častnili  se  mše  svaté  pro  poutníky. 
Objala jsem sochu sv. Jakubaa i když 
nejsem  pokřtěná,  poděkovala  jsem 
za naše putování a  za  to,  že bratra 
nechá dojít klidu. A pak už následo-
vala jen cesta k moři. Překvapilo mě, 
kolik nové energie jsem u něj po pou-
ti našla. Přicházeli  jsme k němu za 
pořádného deště, kdy jsme cítili vodu 
až na spodním prádle a přes mlhu na 
vodu  téměř nebylo vidět. O  to větší 
radost  jsme  měli  následující  den, 
kdy nás na posledních pár kilometrů 
k mysu Finisterra  provázelo  slunce 

a  lehký  vánek.  K  majáku  na  konci 
cesty jsme tak došli s úsměvem a byli 
rádi, že jsme to spolu s tátou zvládli. 
Uvědomila  jsem  si,  jak moc  to  pro 
mě znamená.“

 zZměnila tě cesta nějak a přivez-
la jsi si z ní něco na památku?
„Jediné,  co  jsem  si  z  ní  přivezla 
domů, je jedna krásná mušle z „kon-
ce  světa“.  Věci  pro  mě  asi  nejsou 
tak důležité, jako myšlenky a pocity. 
A  cesta  ve  mně  zanechala  hlavně 
jedno:  klid. Naučila jsem se nerozči-
lovat a brát věci více  s nadhledem. 
A mám ještě radši než dřív „svoje“ 
lidi, které mám kolem sebe. Už vím, 
že  bez  nich  jsem  jen  poutníkem  na 
cestě beze jména a identity, na které-
ho nikdo nečeká a kterého ani nikdo 
nepostrádá.“      

Jiří Janda
(více na www.melnicko.cz)

S KOUZLY KOLEM SVĚTA 
Prožijte velkou kouzelnickou cestou kolem světa! Poletíme na výlet letadlem 
a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají typická a originální kouzla 
dané země. Děti budou s kouzelníkem Pavlem Kožíškem čarovat přímo na 
jevišti a také se některá kouzla i naučí! Bezva zábava nejen pro děti. Po před-
stavení je pro děti připravena autogramiáda. Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana 
Mašlíková / Martina Dvořáková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout 
výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s pod-
pisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salonku 
Harryho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání. Představení pro 
děti se koná 21. 1. ve 14.00 hodin.                                    www.divadlokouzel.cz
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CO SE U NÁS DĚjE

TUHAŇ
Vlci na Kokořínsku  Tato šelma se 
opět pomalu vrací do našich lesů. I v ma-
lebném Kokořínsku se již zaznamenal 
jejich výskyt. O životě vlků a výskytu 
v regionu bude hovořit Ing. Marcela 
Holubová z Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR, regionálního pracoviště 
Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. 
Přednáška se uskuteční v neděli 22. led-
na od 16 hodin ve společenské místnosti 
OÚ Tuhaň. A její součástí budou ukázky 
videozáznamů pořízených fotopastmi 
přímo na území chráněné krajinné oblas-
ti Kokořínsko a promítání dokumentární-
ho filmu CAUSA CARNIVORA o návratu 
velkých šelem do ČR.

KOSTELNÍ HLAVNO
V proměnách času  Již více jak před 
sto lety zpracoval ucelené dějiny obce 
Kostelní Hlavno Justin Václav Prášek 
ve své obsáhlé monografii „Brandejs 
nad Labem: město, panství a okres“. 
Od té doby uběhlo však hodně vody 
a mnoho se toho změnilo. Proto se sa-
mospráva obce rozhodla vydat novou 
publikaci, která v osmi kapitolách před-
staví Kostelní Hlavno z geografického, 
přírodovědného, historického, kulturní-
ho i současného hlediska. Prostě obec 
v proměnách času… Součástí publikace 
je rovněž DVD, které obsahuje přepisy 
textů některých historických pramenů 
a různé zajímavosti z obce, které se již 
do publikace nevešly. Knihu i DVD si zá-
jemci mohou zakoupit na Obecním úřadě 
v Kostelním Hlavně.

 KONĚTOPY
Na ples do hospůdky  Zdejší útulná 
obecní hospoda, která nedávno prošla 
výraznou rekonstrukcí, bude hostit ob-
líbenou kapelu Gradace. Ta 11. února 
zahraje k tanci párům z blízkého i širo-
kého okolí. Ples začíná ve 20.00 hodin.  
Zájemci si mohou vstupenky rezervovat 
na tel. č. 604 937 758. Vstupné 150  
a 200 Kč včetně dopravy z Neratovic  
a zpět.

LÍBEZNICE
Den otevřených dveří s malou slav-
ností  Právě dokončené prostory Zá-
kladní školy a základní umělecké školy 
Líbeznice si každý bude moci prohléd-
nout v sobotu 21. ledna od 10 do 14 ho-
din. Nástavba zahrnuje kromě šesti uče-
ben také novou aulu školy, která bude 
sloužit i jako taneční a koncertní sál.  
V 10 hodin proběhne slavnostní otevření 
nově vybudované nástavby školy.

„Líbeznický ples“ letos netradičně 
 Ač to zní na první pohled absurdně, 
ale letos poprvé se tradiční „Líbeznic-
ký ples“ odehraje přímo v Líbeznících. 
A to v prostorách nového Sportovního  
a společenského centra Na Chrupavce. 
 V pátek 27. ledna od 20 hodin zde k tan-
ci i k poslechu zahraje osvědčená kapela 
Horváth Band. Chybět samozřejmě ne-
bude ani bohatá tombola a zábava jistě 
potrvá dlouho přes půlnoc.
                                                                                                                     mar

NÁKLADNÍ VLAK SRAZIL MEZI KRALUPY 
A NELAHOZEVSÍ NEZNÁMÉHO MUŽE

HASIčI ZACHRÁNILI PROMRZLÉHO PSA

SEBEVRAŽDA V MĚLNICKÉM PŘÍSTAVU!?

OPILCI ŘÁDILI NA ŽELEZNIčNÍM PŘEjEZDU

Policisté žádají veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti mrtvého. O život přišel 22. listopadu kolem 
20.45, kdy jej srazil nákladní vlak na Dvořákově stezce.
Policie stáří mrtvého muže odhaduje 
na 35 až 45 let. „Vysoký byl 185 cen-
timetrů, střední postavy. Měl modré 
oči a černé nakrátko střižené vlasy,“ 
uvedla mluvčí mělnických policistů 
Markéta Johnová. 
 Zvláštním znamením bylo ma-
teřské znaménko velikosti čočky na 
pravé straně krku. Muž byl oblečen 
do světlemodrých džín se světlým 
látkovým opaskem s masivní ko-
vovou sponou z bílého kovu, zim-
ní bundy značky Montego tmavě 
modré barvy se zapínáním na zip se 
stojatým límcem. Vnitřní strana jeho 
bundy byla prošívaná. Pod bundou 
měl šedomodrou mikinu z fleece, 
světle šedé tričko bez potisku. Obu-
tý byl do kotníčkových látkových 
bot velikosti 46 značky G. Lanetti 
tmavě modré barvy s bílou podráž-

Lezecká skupina z mělnické stani-
ce Hasičského záchranného sboru 
ve středu 11. ledna kolem poledne 
vyjela zvíře ztracené v kokořín-
ských lesích zachránit. 
„Zjistila,  že  událost  se  nachází 
v Chráněné  krajinné  oblasti Koko-
řínsko  poblíž  žluté  turistické  tra-
sy,  která  vede  přírodní  památkou 
–  stráněmi  Truskavenského  dolu,“ 
uvedl mluvčí středočeských hasičů 
Ladislav Holomčík. Hasičům se ke 
zvířeti podařilo slanit, mezitím pro 
ně domluvili místo v mělnickém 

Kriminalisté vyšetřují případ 
mrtvého muže nalezeného v pří-
stavním areálu. 
„Pravděpodobně  se  jedná  o  sebe-
vraždu,“ uvedla mluvčí mělnických 
policistů Markéta Johnová. Mrtvý 
muž se střelným poraněním byl pod-
le policistky nalezen 13. prosince 

Mladík spuštěnou závoru ulomil, 
jeho společnici včas zastavili při-
volaní policisté. Oběma hrozí až 
tříletý trest vězení. 
 Dvacetiletý muž a o dva roky 
mladší dívka v noci počátkem listo-
padu loňského roku závory poškodi-
li na jednom z mělnických železnič-
ních přejezdů v okamžiku, kdy byly 
spuštěny kvůli projíždějícímu ná-
kladnímu vlaku. „Mladík část pravé 
závory o délce 160 centimetrů ulo-
mil a pohodil ji na zem. Jeho společ-
nice se o totéž pokusila s levou částí 

kou, tmavými tkaničkami, bílým 
prošitím švů. Přes rameno měl muž 
černou koženkovou brašnu se dvě-
ma magnetickými sponami a boční-
mi zipy. 
„Žádáme  občany,  aby  informa-
ce  o  totožnosti  mrtvého,  případně 
o jeho pohybu před touto tragickou 
událostí, sdělili mělnickým krimina-
listům  na  telefonním  čísle  606  691 
243 nebo 974 876 614. Volat můžete 
i na bezplatnou  linku 158,“ dodala 
mluvčí.                                          red

útulku. „Stěhování do města na sou-
toku Labe s Vltavou se ale nakonec 
nekonalo,“  řekl Holomčík. Zachrá-
něný pes měl totiž na obojku tele-
fonní číslo svého pána z nedalekých 
Střezivojic. Majitel poté, co jej hasi-
či kontaktovali, potvrdil, že se jeho 
pejsek již v pondělí ztratil. Malý tu-
lák tak zřejmě uvězněný ve skalním 
masivu přečkal přes dvě noci. Podle 
místních obyvatel se přitom noční 
teploty pohybovaly kolem 20°C pod 
nulou. Ztracený pejsek je nyní opět 
u svého pána.                                  red

v jedné z firem sídlících v přístavu.  
„Kriminalisté  zjišťují  veškeré  okol-
nosti této tragické události. Naříze-
na  byla  také  soudní  pitva,“ dodala 
Johnová s tím, že policie vzhledem 
k citlivosti případu i stadiu vyšetřo-
vání bližší informace poskytovat ne-
bude.                                             red

závor, jí se však čin nezdařil, neboť 
na místo dorazila policejní hlídka,“ 
uvedla mluvčí mělnických policistů 
Markéta Johnová. 
 Policisté při dechové zkoušce 
zjistili, že oba provinilci byli pod 
vlivem alkoholu. Policisté nyní je-
jich případ řeší ve zkráceném pří-
pravném řízení – pro podezření 
z přečinu poškození a ohrožení pro-
vozu obecně prospěšného zařízení 
ve spolupachatelství jim oběma hro-
zí trest odnětí svobody až na tři léta.

 red

Z DENÍKU POLICIE

UNIVERZITA 3. VĚKU V KNIHOVNĚ 
ANEB PŘIDEjTE SE I VY K VU3V!

Městská knihovna Neratovice se zapojila do projektu České zeměděl-
ské univerzity na podporu dalšího vzdělávání seniorů. Od ledna všem 
seniorům nabízíme příležitost absolvovat Virtuální univerzitu třetího 
věku = VU3V (nebo jenom zhlédnout blok přednášek na téma, které je 
nejvíc zajímá) přímo v Neratovicích.

 V prostorách studovny Městské 
knihovny budou probíhat pro zájem-
ce z řad seniorů, ZTP a ZTP/P nad 
50 let videopřednášky zpracované 
vysokoškolskými pedagogy. Celou 
vzdělávací akci zaštiťuje Česká ze-
mědělská univerzita v Praze.
 Stačí přijít do knihovny a na kurz 
se zapsat (nemusíte být čtenářem 
knihovny). Každý druhý čtvrtek 
v měsíci od 10 hodin se ve studovně 
knihovny bude promítat daná lekce. 
K těm jsou vypracovány studijní ma-
teriály, které je možno v knihovně za 
malý poplatek vytisknout nebo zdar-
ma poslat na e-mail. Další studijní 
literaturu lze najít a zapůjčit přímo  
v knihovně. Na konci kurzu je po-
třeba vypracovat test (je neomezený 
počet opakování – můžete ho psát 
znovu a znovu, dokud  nebudete 
se svým výsledkem spokojeni). Po 
úspěšném absolvování šesti téma-
tických bloků obdržíte na slavnost-
ní promoci na univerzitě diplom 
o absolvování VU3V. Můžete ale 
navštěvovat i jen jeden blok, který 
vás nejvíc zajímá, studium kdykoli 
přerušit a pak ho zase kdykoli začít 
– jak se vám bude chtít a jak budete 
potřebovat.
 První ukázkový kurz na téma: 
,,Astronomie“ poběží v lednu 2017 – 
každý čtvrtek od 10 hodin. Můžete se 
přijít jen podívat a pak se rozhodnout 
nebo se rovnou zapsat! Další kurz na 
téma: ,,Barokní architektura v Če-
chách“ poběží každý druhý čtvrtek 
od února do dubna. Pokud se rozhod-
nete zapsat a absolvovat celý kurz, 
cena je za kurz ,,Astronomie“ 150 
Kč  a za ,,Barokní architekturu v Če-
chách“ 300 Kč. Každý další kurz sto-
jí 200 – 300 Kč za 6 přednášek.
 Bližší informace získáte přímo 
v knihovně nebo na tel. čísle: 315 
682 307. Kurz za knihovnu povede 
Mgr. Hana Janďourková.             red
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V NOVÉM ROCE ZDRAVĚJŠÍ A KRÁSNĚJŠÍ? V NATURHOUSE VĚDÍ, JAK NA TO!
Začátkem roku se často zamýšlíme nad tím, co bychom mohli letos udělat lépe než loni, co bychom mohli změnit. Co takhle zlepšit svůj 

životní styl, zapracovat na snížení zdravotních rizik, lépe se cítit i vypadat? Není to to nejlepší novoroční předsevzetí?

NATURHOUSE v Mělníku
Výživovou poradnu NATURHOUSE 
v Mělníku najdete na adrese Palackého 130/17 
(ulice známá jako „Prasečák“), 2 minuty 
od Náměstí Míru. Na konzultaci zdarma 
se můžete objednat telefonicky na číslech 
727 933 403 a 326 307 902 nebo  
e-mailem melnik@naturhouse-cz.cz. 
Více na www.hubnuti-melnik.cz a na Facebooku. 
Vše o Naturhouse najdete na 
www.naturhouse-cz.cz.

Vánoce jsou za námi, pusťme se do toho!
Období vánočních svátků je pro mnoho lidí spo-
jeno s přejídáním a mlsáním. Všichni si chceme 
užít ty mimořádné dobroty, na které se těšíme 
celý rok, a často se pak po Vánocích bojíme i jen 
pomyslet na to, kolik jsme přibrali. Ale právě za-
čátek roku je skvělá doba na to, abychom se svojí 
váhou a jídelníčkem začali něco dělat. Praktickou 
pomoc, podporu a motivaci může každý najít 
v NATURHOUSE, kde se zaměřují na nastavení 
zdravé výživy a správných stravovacích návyků. 
Jejich dodržování může přinést nejen optimální 
váhu a lepší pocit z vlastního těla, ale také snížení 
zdravotních rizik.
	 „Naši	klienti	nedrží	žádné	drastické	diety	ani	
neužívají	„zázračné“	pilulky.	Učíme	je	vyvážené-
mu	stravování	a	nabízíme	jídelníčky	z	běžně	do-

stupných	 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 
jídelníček na míru, který vychází ze zásad středo-
mořské kuchyně. Je tedy pestrý, lehký a potravi-
ny lze různě kombinovat podle toho, co má kdo 
rád nebo co mu vyhovuje. K jídelníčku je vhodný 
také lehký pohyb a dietoložka doporučí exkluzivní 
produkty 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 zís-
ká - kromě další varianty jídelníčku - také pravi-
delnou podporu a motivaci. A s tou všechno fun-
guje mnohem lépe, než když je člověk na hubnutí 
sám. Dodržování správných stravovacích návyků 
navíc dovede zajistit, že shozená kila se už nevrátí 
a zhubnutí je trvalé.
 Díky konzultacím, radám dietologa a vhod-
ným bylinným produktům může každý zapraco-
vat na lepším a zdravějším životním stylu. Proč 
nezačít co nejdříve? Každý den, kdy se člověk cítí 
lépe, se přece počítá! A není nic lepšího než při-
vítat jaro, které bude brzy klepat na dveře, lepší 
fyzickou kondicí a oblečením výrazně menším, 
než bylo to loňské.

Firma ERWIN JUNKER si váží svých zaměstnanců!
U nás v Erwin Junker si vážíme času, který u nás naši spolupracovníci strávili a práce, kterou u nás odvedli. Každoročně 

oceňujeme finančním obnosem zaměstnance, kteří odcházejí do důchodu i ty, kteří slaví významné pracovní výročí. 

Na konci druhého adventního týdne proběhlo tradiční setkání zaměstnanců,
 kteří oslavili v průběhu roku 2016 pracovní výročí 10, 25 a 35 let a těch, kteří v tomtéž roce odešli do zaslouženého 

důchodu. Setkání proběhlo v příjemné neformální atmosféře u dobrého jídla. Zaměstnanci byli obdarováni pamětními 
listinami s číslicí pracovního výročí a dárkovými koši.

Dovolte nám, abychom Vám ještě jednou poděkovali, že jste se rozhodli strávit významnou životní etapu
právě v naší firmě. Přejeme Vám a zároveň všem našim spolupracovníkům 

hodně štěstí, zdraví, lásky a osobní spokojenosti v novém roce 2017. 
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    Hledáte nevšední prezentaci, chcete se podělit se svými zážitky, radostmi, starostmi? Napište nám.    melnicko@melnicko.cz 

MĚLNÍK MÁ NOVOU SPORTOVNÍ HALU
Hala v areálu Gymnázia Jana Palacha Mělník dokončená loni v listopadu začne nově sloužit studentům i spor-
tovním oddílům. Její kapacita bude vytížena již od okamžiku otevření. 

Bezpečnostní rada kraje v úterý 10. ledna podruhé zasedla na Krajském úřadě Středočeského kraje, aby vy-
hodnotila zásah v ohnisku ptačí chřipky na farmě soukromého chovatele u Lázní Toušeň a probrala postup při 
řešení dalšího možného rozšíření nákazy ptačí chřipkou. 

„Zásadní  je,  že se  to podařilo a že 
studenti  a  různé  sportovní  svazy 
a  oddíly  mají  na  Mělnicku  koneč-
ně  důstojnou  sportovní  halu,“ řekl 
v pondělí po přestřižení pásky člen 
Zastupitelstva Středočeského kraje 
Dr. Milan Němec, jenž se o vybu-
dování haly zasloužil ještě ve své 
předchozí funkci krajského radního 
pro oblast školství a sportu. Otevře-
ní nového sportovního stánku Ně-
mec označil za historický okamžik 
pro město Mělník. „Nebylo  to  jed-
noduché  a  nějakou  dobu  to  trvalo, 
ale  jsem  osobně  rád,  že  se mi  slib 
vybudovat halu podařilo dotáhnout 
do konce. Teď už bude záležet na ve-
dení  školy,  tělocvikářích,  trenérech 
i  samotných  studentech,  aby  vytvo-
řené  materiální  podmínky  využili 
a zhodnotili,“ prohlásil Němec. 
 Zastupitel připomněl celospole-
čenský rozměr sportu. „Když  děti 
sportují,  tak  je  kvalita  jejich  života 
většinou  lepší.  Při  sportu  se  také 
učí  pravidlům,  která  se musí  dodr-
žovat. Sport dnes k životu patří a já 

„Ohnisko  nákazy  v  chovu  soukro-
mého  chovatele  v  Lázních  Toušeň 
bylo v pondělí zlikvidováno. Zvířata 
byla  usmrcena  humánním  způso-
bem. Pro prevenci před dalším roz-
šířením nákazy tak bylo učiněno ma-
ximum. Nové  lokality  s  potvrzeným 
výskytem  nákazy  nejsou  ve  střed-
ních  Čechách  lokalizovány,“  sděli-
la hejtmanka Jaroslava Jermanová 
Pokorná, předsedkyně Bezpečností 
rady Středočeského kraje. Samotný 
zákrok v ohnisku zjištěné nákazy 
ptačí chřipkou trval po dobu šesti 
hodin. Podíleli se na něm inspek-
toři Krajské veterinární správy pro 
Středočeský kraj a středočeští hasiči 
s připravenou speciální technikou 
pro likvidaci zvířat i dekontaminaci 
zasahujícího personálu.
  „V  místě  zasahovalo  celkem  9 
jednotek požární ochrany, nasazeno 
bylo  30  kusů  techniky  a  povolána 
byla  i  odborná  společnost  pro  od-
voz  a  likvidaci  dekontaminovaného 
materiálu. Pomáhali nám i členové 
záchranného útvaru z Hlučína,“ re-
kapituloval zásah ředitel středočes-
kých hasičů Miloslav Svatoš. Mrtvá 

jsem  rád,  že  zde  dnes  pro  něj mají 
podmínky,“  upřesnil. „Přeji  ško-
le  i Mělníku,  ať  je  hala  co  nejvíce 
využívaná,“  uvedl při přestřižení 
pásky Němcův nástupce ve funkci 
krajského radního Jan Skopeček. 
„Koneckonců  příjmy  z  pronájmu 
jsou často jeden z mála zdrojů, které 

školy mohou využít pro další  inves-
tiční činnost,“ dále podotkl. Stavba 
nové haly, která mělnickému gym-
náziu dosud citelně chyběla, začala 
v létě roku 2015, dokončena byla 
loni v listopadu. „Je  to  hala  mo-
derní a energeticky úsporná. Nabízí 
nejenom prostor pro míčové hry, ale 

zvířata byla následně převezena do 
kafilérie. Pro veterináře ovšem práce 
nekončí. „Začíná nám období šetře-
ní, finančního řešení náhrad a pro-
věřování  dodržování  chovatelských 
předpisů  postiženého  chovatele,“ 
řekl ředitel Krajské veterinární sprá-
vy pro Středočeský kraj Otto Vraný. 
„Stále  se  k  vyčištěnému místu  cho-
váme  jako  k  izolovanému 
ohnisku,  proto  nebudeme 
přistupovat  k  plošné  li-
kvidaci  drůbeže,“  dodal. 
16. ledna musí být od 
všech drobných chova-
telů v tříkilometrovém 
ochranném pásmu sečteny 
počty nahlášených kusů 
chovaného ptactva. V de-
setikilometrovém pásmu 
dozoru pak jsou zakázány 
veškeré trhy, svozy a vý-
stavy ptáků s platností do 
konce ledna. Zakázána 
byla i výstava drobné-
ho ptactva Náš chovatel 
v Lysé nad Labem. Před-
sedkyně Bezpečnostní 
rady kraje Jaroslava Po-

také lezeckou stěnu a kvalitní záze-
mí,“ zhodnotila ředitelka Gymnázia 
Jana Palacha Mělník Ilona Němco-
vá stavbu, za kterou Středočeský 
kraj ze svého rozpočtu zaplatil 54,5 
milionu korun. Gymnazistům nebo 
žákům některých mělnických zá-
kladních škol bude hala k dispozici 
na hodiny tělocviku ve všední dny 
vždy do čtvrté hodiny odpolední, 
do desáté hodiny večerní v ní potom 
budou moci sportovat mělnické od-
díly. „Na pravidelných trénincích tu 
budou házenkáři, trénovat tu budou 
i  futsalisté  a  hráči  florbalu.  Počítá 
se i s tím, že o víkendech tady budou 
probíhat  turnaje,“  přiblížila pro-
gram v hale Němcová.  „Co se týče 
odpoledních a večerních hodin,  tak 
je to vytíženo stoprocentně. Dopole-
dne je tam ještě nějaký prostor, jsme 
v  jednání  s  mělnickými  školami,“ 
uvedla ředitelka. 
 Občanům Mělníka však škola do 
haly individuální přístup neumožní. 
Na lezeckou stěnu se tak dostanou 
jen jako členové některého sportov-
ního klubu v rámci jeho pronájmu. 
„Pro veřejnost to provozovat nebu-
deme,“ dodala Němcová.             jnd

rem jednání. Pro starosty obcí a ve-
řejnost byl v souvislosti s výskytem 
ptačí chřipky ve středních Čechách 
na krajských webových stránkách 
zveřejněn odkaz na krizovou linku 
pro hlášení nákazy +420 720 995 
204. Zřízeny byly též odkazy k při-
jímaným opatřením Krajské veteri-
nární správy a Krajské hygienické 
stanice střední Čechy.                    TZ

Slavnostního otevření nové sportovní haly se kromě zastupitele SČK 
Němce (vpravo) zúčastnil i nedávno zvolený radní Jan Skopeček.

korná Jermanová řediteli Hasič-
ského záchranného sboru přislíbila 
finanční pomoc kraje s úhradou kon-
taminovaného materiálu a náhradou 
osobních ochranných prostředků. 
„Děkuji  všem  zasahujícím  složkám 
za provedení zásahu, starostovi obce 
Lázeň Toušeň Lubošovi Valehrachovi  
i všem starostům a občanům, kterých 
se  tato  situace  dotkla,“  řekla závě-

Foto archiv SČK

      OHNISKO VÝSKYTU PTAČÍ CHŘIPKY VE 
STŘEDNÍCH ČECHÁCH BYLO ZLIKVIDOVÁNO
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    Navštívili jste zajímavá místa? Chcete se se svými zážitky podělit se čtenáři měsíčníku Mělnicko?    melnicko@melnicko.cz 

 GRANTOVÁ ŘÍZENÍ PRÁVĚ STARTUJÍ

  MĚLNÍK SI NEUMÍ VÁŽIT SVÉHO DĚDICTVÍ
NÁZOR čTENÁŘE 

Za loňský rok podpořila Nadace 
ČEZ v celé České republice 1 003 
projekty za téměř 200 milionů korun. 
Také ve Středočeském kraji a Praze 
rozdávala Nadace ČEZ finanční po-
moc hned v několika grantových ří-
zeních. Částkou 51,7 milionu korun 
tak přispěla na realizaci 216 projek-
tů.  O podporu mohou zájemci žádat 
i letos, a to už nyní. „Chceme žada-
telům o příspěvky co nejvíce zjedno-
dušit  administrativu  spojenou  s  je-
jich projektem. Aby nemuseli během 
celého  roku  sledovat,  co  jak  a  kdy 
vypisujeme,  sjednotili  jsme  termíny 
podávání  žádostí,“ říká Michaela 
Ziková, místopředsedkyně správní 
rady a ředitelka Nadace ČEZ.

 Nadace ČEZ pomáhá mladým li-
dem s tělesným postižením začlenit 
se mezi ostatní studenty, proto mi-
nimalizuje překážky, které jim brá-
ní v cestě za kvalitním vzděláním. 
Projekt Oranžové schody odstraňu-
je architektonické bariéry nákupem 
plošin, výtahů, schodišťových se-
daček, schodolezů nebo zvukových 
a světelných naváděcích systémů. 
Každá základní, střední či vyšší od-
borná škola může o příspěvek v ma-
ximální výši 500 tisíc korun požádat 
jednou za rok. Žádosti Nadace ČEZ 
přijímá do konce února, stejně jako 
v minulých letech pomůže s výbě-
rem projektů k podpoře paralympij-
ský cyklista Jiří Ježek. Nadace ČEZ 
už sedmým rokem podporuje také 
vznik nových stromořadí i obnovu 
historických alejí, které buď zcela 
zanikly, nebo už byly přestárlé. Grant 
za tu dobu využilo více než 200 měst 
a obcí, jen v roce 2016 díky projektu 
sázelo stromořadí 58 samospráv. 
 Ve středních Čechách se nové ze-

leně dočkalo jedenáct měst a obcí.  
„Zeleně v obci není nikdy dost. Na- 
víc novými jehličnany,  listnáči a ke- 
ři,  všeho  je  celkem  320  kusů,  jsme 
chtěli nahradit  již  staré a přerostlé 
dřeviny.  Zároveň  jsme  je  vysadili 
tam, kde dosud stromy nebyly,  tedy 
na zeleném prostranství u obecního 
úřadu  a  také  u  hřiště.  Jehličnany 
i  listnáče  budou  na  obou  místech 
tvořit  příjemný  stín  a  také  přiroze-
nou bariéru proti prašnosti,“ uvedla 
například Jaroslava Vraná, starostka 
obce Kanina. Žádosti v prvním kole 
grantového řízení, určeném pro ty, 
kteří chtějí stromy sázet na jaře, je 
možné podávat během celého ledna. 
Ti, kteří preferují podzimní sázení, 

budou moci žádat v červenci. Každá 
obec může o příspěvek požádat jed-
nou za rok, maximální výše grantu 
činí 150 000 korun.
 Přechody pro chodce jsou častým 
místem dopravních nehod, mnohdy 
s tragickými následky. Častou pří-
činou těchto nehod bývá špatná vi-
ditelnost. Vhodné osvětlení nebez-
pečných přechodů přitom dokáže 
tuto smutnou statistiku nehodovosti 
snížit až o dvě třetiny. Nadace ČEZ 
proto dlouhodobě finančně podpo-
ruje instalace vhodného osvětlení 
na přechody. Ve Středočeském kraji 
se díky vloni nově osvětleným pře-
chodům cítí bezpečněji obyvatelé 
Jesenice, Kamenice, Bořanovic 
a Chlumína.
„Přechod  naproti  obecnímu  úřadu 
leží  mezi  dvěma  autobusovými  za-
stávkami. V blízkosti je navíc místní 
základní škola, denně jej tak využívá 
většina  obyvatel  obce  včetně  dětí. 
Problematické  je  pro  nás  zejména 
zimní období, kdy děti a mládež cho-

dí ráno do školy za tmy a stejně tak 
i v pozdních odpoledních hodinách, 
protože  řada  z  nich  navštěvuje  zá-
jmové  kroužky.  Na  neosvětleném 
přechodu  přitom  bylo  snadné  je 
přehlédnout,“ vysvětlil třeba hlavní 
důvod, proč se obec rozhodla bílou 
zebru nasvětlit, Václav Pokorný, 
starosta Chlumína. Grantové říze-
ní Bezpečné přechody navázalo na 
úspěšný projekt, v němž o přecho-
dech, které dostanou osvětlení, roz-
hodovala sama veřejnost. Na výběru 
konkrétních přechodů spolupracuje 
Nadace ČEZ s organizací BESIP. 
Příjem žádostí končí v únoru, měs-
ta a obce mohou žádat až o 120 000 
korun. Během celého roku mohou 
uchazeči podávat žádosti o podporu 
v grantových řízeních Podpora regi-

onů a Oranžové hřiště. Maximální 
výše příspěvků v těchto případech 
není omezena, záleží pouze na po-
souzení konkrétního projektu.
 Žádosti je možné už několik let 
podávat přes jednoduchý webový 
formulář, který lze vyplnit přímo 
na webu www.nadacecez.cz. Nut-
ná není ani finanční spoluúčast ža-
datele projektu. Veškeré potřebné 
informace o grantových řízeních, 
pravidla i formuláře jsou dostupné 
na stránkách Nadace ČEZ: http://
www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-
grantova-rizeni.html. V případě ja-
kýchkoliv dotazů lze psát na e-mail: 
info@nadacecez.cz.

 Ota Schnepp, mluvčí Skupiny 
ČEZ pro severní a střední Čechy

 

Oranžové projekty i v letošním roce zaplaví Česko. Obce, školy i neziskové organizace či spolky mohou opět žádat o pří-
spěvky Nadace ČEZ. Grantová řízení Oranžové schody, Stromy a Oranžový přechod tentokrát odstartovaly v jednom 
termínu již na začátku ledna.

Nový bezpečný přechod v Chlumíně                              Foto archiv ČEZ

Výsadbu nových stromů, podpořenou grantem Nadace ČEZ v obci Ka-
nina na Mělnicku

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby 
zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika 
grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktiv-
ně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špič-
ce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

„Co  si  pamatuji,  od  70.  let  v Měl-
níku  chybí  odpovídající  sál,  kde  by 
se mohly konat plesy – ať už spole-
čenské  nebo  maturitní.  Přesto,  že 
je  okresním  městem,  obyvatelé  se 
musejí  za  tímto  účelem  vydávat  do 
okolních  měst, jako jsou Neratovice, 
Kralupy nad Vltavou či  Štětí a nebo 
dokonce  i  na  vesnici.  Jezdívalo  se 
například  do  libišského  „Srdíčka“. 
Přitom v  samém centru Mělníka  se 

nachází prostor, vystavěný pro tento 
záměr. Již od  začátku devadesátých 
let minulého století čeká na dokon-
čení.  Takzvaná Amerika, o níž je řeč, 
byla postavena za minulého režimu, 
a tak se musí zbourat. Na jejím místě 
by mělo mimo  jiného vzniknout ne-
smyslné  hřiště.  Pokud  tento  záměr 
projde, budeme muset i nadále jezdit 
na společenské akce k sousedům…“                                    

K. M. Mělník

Napište 

nám i vy
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OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI  
SE RADUJÍ ZE 7,4 TUN DAROVANÝCH GRANULÍ

Plné misky kvalitního krmiva na půl roku má jisté 255 psů a koček bez domo-
va ve Středočeském kraji. Zasloužil se o to každý, kdo zakoupil jakékoli krmivo  
vybraných značek nebo poslal dárcovskou SMS v rámci letošního ročníku kampa-
ně „Pomozte naplnit misky v útulcích“. 
Kamiony rozvezly na začátku pro-
since do 33 obdarovaných útulků v 
ČR celkem 45,3 tuny granulí Pedig-
ree a Whiskas. Letošní, již 8. ročník 
kampaně »Pomozte naplnit misky v 
útulcích« naplní 7,4 tunami suchého 
krmiva Pedigree a Whiskas (o 125 
% více než v loňském roce) 27 652 
psích a 18 836 kočičích misek v útul-
cích ve Středočeském kraji. Za dobu 
trvání kampaně pořádané Nadací na 
ochranu zvířat a společností Mars 
Czech, výrobcem krmiva Pedigree 
a Whiskas, bylo útulkům darováno 
celkem přes 330 tun krmiva, které 
nakrmily 6 636 psů a 5 516 koček 
bez domova (ve Středočeském kraji 
celkem 38,9 tun nakrmilo 742 psů a 
860 koček).
 Cílem kampaně „Pomozte naplnit 
misky v útulcích“ je zlepšit situaci 
opuštěných psů a koček a zároveň 
podpořit veřejnou osvětu problema-
tiky zvířat v útulcích a zodpovědný 
vztah veřejnosti ke zvířatům.  Do 
kampaně se vloni přihlásila zhru-

ba třetina útulků registrovaných u 
Státní veterinární správy ČR, devět 
z nich bylo ze Středočeského kraje, 
čtyři byly obdarovány. Patří mezi ně 
i útulek Srdcem pro kočky, z.s. ve 
Vrbičanech, jehož provozovatelka 
Kristýna Kacálková o kampani říká: 
„Kampaň Pomozte naplnit misky  v 
útulcích nám velkým dílem již něko-
lik  let  pomáhá  podpořit  naše  útul-
ková zvířátka. Díky této mimořádné 
pomoci  můžeme  ušetřené  finanční 
prostředky vynaložit na tolik potřeb-
nou  veterinární  péči.  Jsme  vděční, 
že i náš útulek se mohl stát součástí 
tohoto důležitého projektu.“  
 Základní podmínkou pro získá-
ní daru ve formě krmiva byla účast 
útulku v dotazníkovém průzkumu, 
kvalitní a profesionální působení 
útulku a samozřejmě splnění podmí-
nek stanovených platnými právními 
předpisy. Jak ukázal letošní dotazní-
kový průzkum Nadace na ochranu 
zvířat, útulky, které se přihlásily do 

   Nejčtenější regionální měsíčník Mělnicko nově na www.melnicko.cz    

kampaně „Pomozte naplnit misky v 
útulcích“, mají kapacitu až 290 psů 
nebo až 170 koček a vytíženost až 
300 %. Za dobu 6 měsíců před vypl-
něním dotazníku pečovaly průměrně 
o 89 nových psů a 32 nových koček 
(nově přijatých nebo narozených 
v útulku). Z přijatých psů vydaly 
průměrně 89 % zvířat a z přijatých 
koček 79 %. „Z výsledků průzkumu 
vyplývá, že útulky přistupují k opuš-
těným zvířatům velmi zodpovědně a 

snaží  se  jim  nahradit  ztracený  do-
mov, jak nejlépe mohou. Usilují také 
o to, aby jim našly nový domov – v 
každém z 55 útulků přihlášených do 
kampaně bylo během 6 měsíců před 
vyplněním  dotazníku  adoptováno 
průměrně 49 psů a 19 koček, vráce-
no majiteli bylo průměrně 33 psů a 
1  kočka,“ komentuje výsledky do-
tazníkového průzkumu Eva Hodek, 
ředitelka Nadace na ochranu zvířat.
                                                    TZ                        

VŘELÝ VZTAH K OPUŠTĚNÝM 
A MNOHDY TÝRANÝM 

ZVÍŘATŮM projevuje i Lucie K., 
která i přes svůj smyslový handicap 

pomáhá v Psím útulku v Lysé 
nad Labem. Na snímku 

s novým přírůstkem 
- mladou kříženkou 

jezevčíka.      

Foto Lot

PIETNÍ AKT 
VE VŠETATECH

Široká veřejnost si v sobotu 
14. ledna  připomněla již 48. 
výročí  hrdinského činu Jana 
Palacha. 

Všetatská Společnost Jana Pala-
cha ve zdejším kinosále  pro ni 
přichystala tradiční pietní akt. 
Vzpomínkový projev tentokrát 
přednesl Petr Pithart.  V dopro-
vodném programu vystoupili  
žáci místní školy,  studenti Gym-
názií  J. Palacha v Mělníku a v 
Praze a také smíšený pěvecký 
sbor ze Mšena Intermezzo. Zá-
jemcům byla zpřístupněna i pa-
mětní síň Jana Palacha v budově 
ZŠ.                                            red 

KRALUPY BUDUJÍ WEBOVOU TELEVIZI
Již na konci minulého roku se naplno rozběhly přípravy nové podoby kralupské televize. Důvodem tohoto 
kroku je především zajištění pohodlnějšího servisu pro diváka a zároveň také navýšení sledovanosti jednot-
livých reportáží.
„Po zralé úvaze jsme se rozhodli, že 
půjdeme cestou internetové televize, 
neboť  právě  toto  je  hudba  budouc-
nosti. Již nyní máme zjištěno, že kra-
lupské  zpravodajství  je  nejvíce  sle-
dováno  právě  na  internetu,“ uvedl 
Karel Kohl, vedoucí oddělení infor-
matiky. Cesta vybudování kralupské 
televize stojí nyní na třech základ-
ních pilířích. Tím prvním je vytvo-
ření městského YouTube účtu, dru-
hým realizace mediálního portálu, 
jakožto legitimní webové televize, 
třetím pak možnost vytvoření aplika-
ce KRALUPY TV, která zjednoduší 
uživateli sledování zpravodajství v 
mobilním telefonu, tabletu, nemluvě 
o tzv. „chytrých televizích“.
  „Momentálně  se  nacházíme  v  té 
první fázi. Založen máme svůj vlastní 
profil na sociální  síti YouTube, kam 
jsou postupně nahrávána jednotlivá 
videa. Uživatelé  se mohou přesvěd-
čit, že nám záleží na struktuře celého 
portálu,  který  je  tvořen  chronolo-

gicky dle časové osy. Zároveň mohu 
prozradit,  že  pro  diváky  chystáme 
skutečnou  lahůdku,  a  to  v  podobě 
vytvoření  obsáhlého  archivu,  jehož 
začátky sahají do druhé poloviny de-
vadesátých let. Díky panu Krátkému 
existuje možnost, že se lidé dostanou 
ke zhlédnutí materiálů, které už dlou-
hé roky leží ladem,“ vysvětluje Karel 
Kohl. 
 Nicméně už v těchto dnech mo-
hou diváci sledovat postupně se roz-
růstající portál pod názvem Město 
Kralupy nad Vltavou, kam jsou pra-
videlně umísťována videa aktuální, 
ale i ta archivní.  „Doporučujeme 
divákům, aby se přihlásili k odběru 
našeho kanálu. Tak budou mít jisto-
tu, že jim žádná nová reportáž neu-
teče,“ podtrhuje smysluplnost pro-
jektu vedoucí oddělení informatiky. 
„V  průběhu  roku  2017  se  budeme 
snažit naplňovat archiv jednotlivými 
videi.  Vedle  toho  se  chceme  inten-
zivně  zapojit  do  příprav  webového 

prostřední on-line televize, o kterém 
s určitostí povedeme širokou diskusi. 
Řádně budeme promýšlet i zmíněnou 
mobilní aplikaci, ovšem to až v mo-
mentě, kdy bude vyprecizován samo-
statný  web,“ uvedl David Kořínek, 
informatik Městského úřadu Kralu-
py nad Vltavou. Důležitou zprávou 
pro občany je i spuštění jakési „vy-
světlovací kampaně“. Touto cestou 
chce město každou zásadní změnu 
dostatečně objasňovat především 
seniorům, popřípadě dalším poten-
ciálním divákům, kteří nejsou s mo-
derními technologickými trendy v 
každodenním kontaktu. „V průběhu 
roku se určitě objeví několik odbor-
nějších  článků,  prostřednictvím kte-
rých představíme i další alternativy, 
jak kralupské zpravodajství sledovat. 
Nový projekt nám dává mnohem širší 
manévrovací  prostor.  Klasické  tele-
vizní  vysílání  má  klesající  sledova-
nost a my na  to musíme reagovat,“ 
uzavřel Karel Kohl.           Aleš Levý
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Stabilní logistická společnost hledá pro posílení svého týmu

zkušeného kapitána nákladní říční lodi

pro obsluhu plavidel zahraničního rejdařství typu LABE na vodních 
cestách České republiky, Německa, států Beneluxu, Francie.

Pokud 
● Máte kapitánský patent B/Labe ● Jste vyučen/na v oboru
● Nevadí Vám turnusová práce  ● Máte základní znalost 
 německého jazyka na komunikativní úrovni – stačí slovní zásoba v oboru
● Máte dobrou fyzickou kondici a srdce k vodní dopravě
● Omezený průkaz radiotelefonisty a Rýnský patent výhodou

Potom Vám my nabízíme
● Práci v zajímavém prostředí ● Pravidelnou turnusovou práci
● Dopravu při střídání posádek ● Zajímavé platové podmínky 
 zohledňující kvalifikaci a praxi v oboru / základní mzda + diety v EUR

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

 

 
 

 

 
 

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 
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    Připravujete zajímavý projekt, kulturní či sportovní akci? Rádi zveřejníme reportáž z jejich konání.    melnicko@melnicko.cz 

ŠIMON SE STAL PRVNÍM MIMINEM STŘEDNÍCH ČECH

NOVÁ CENA VLASTIMILA 
KYBALA MÁ PRVNÍ LAUREÁTY

PARKOVÁNÍ NÁKLADNÍCH AUT V 
NERATOVICÍCH JEN NA POVOLENÍ

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011)  
navštívila v pondělí 2. ledna 2017 Gynekologicko-porodnické oddělení 
Nemocnice Slaný, aby tu předala šek na 10 000 korun a dárkový balíček 
s dětskou výbavičkou mamince prvního miminka, které se ve středních 
Čechách letos narodilo. 

Na jednání rady města byly dne 30. 11. 2016 schváleny zásady pro vy-
dávání povolení vjezdu a stání pro nákladní automobily do části Nerato-
vic. Tato část je vymezena zónovou značkou se zákazem vjezdu náklad-
ních automobilů od 3,5 t a povolením vjezdu pro dopravní obsluhu od  
6.00 – 22.00 hodin. V nočních hodinách je vjezd zakázán. 

Stal se jím chlapeček Šimon, jenž 
se jako prvorozený narodil osm-
náct minut po silvestrovské půlnoci 
Barboře Fouskové ze Svinařova. 

Společně s hejtmankou mu přišli 
popřát i starosta města Slaný Mar-
tin Hrabánek a poslanec Stanislav 
Berkovec. „Přeji malému Šimonovi 

Dále tato značka obsahuje zákaz 
stání v této vyznačené zóně všech 
nákladních automobilů. Zóna je 
vymezena silnicí I/9 (ulice Mládež-
nická) a ulicemi Pražské, Vojtěšská 
a Byškovická. Pro občany s trvalým 
pobytem a firmy se sídlem v této 
zóně mají možnost požádat o povo-
lení stání pro vozidla kategorie N1 

na odboru správních činností a do-
pravy, evidenci vozidel. Žadatel pro 
získání povolení musí splnit pod-
mínky vydaných zásad pro vydává-
ní těchto povolení. Vydání a podání 
žádosti je zdarma.

Bc. Ludvík Gottfried, 
vedoucí odboru správních 

činností a dopravy

PRVNÍM LETOŠNÍM MĚLNICKÝM OBČÁNKEM SE STAL IVAN 
BERDAR, který se narodil mamince Dianě 2. ledna. Starosta města 
Mělníka Ctirad Mikeš  předal šťastné mamince kytici a také  5 000 Kč. 
Zástupci mělnické firmy Patron Bohemia přidali další dárek – poukaz 
na kočárek od jejich firmy. Na fotografii je maminka Diana Berdar se 
starostou města C. Mikešem.                                 Foto archiv MÚ

V loňském roce vznikla ve spolupráci vedení města Slaného a vlastivěd-
ného muzea nová cena, která ohodnocuje dlouholetou práci v oblasti 
kultury.
Jedná se o Cenu Vlastimila Kybala. 
První držitelkou ceny se stala Olin-
ka Broadfoot, která se zasloužila o 
znovuobjevení osobnosti slánského 
rodáka Jana Zacha (1914 - 1986), 
významného výtvarníka, designéra a 
pedagoga v Brazílii, Kanadě a USA. 
Olinka Broadfoot převzala oceně-
ní také pro Tommyho Lee Griffina, 
amerického designéra a blízkého 
Zachova žáka, který je správcem 
Zachovy pozůstalosti v americkém 
Oregonu. Městu Slanému věnoval 
rozsáhlou kolekci Zachových kre-
seb, maleb, soch i zajímavých doku-
mentů. Oceněn byl také Josef Čer-
mák, jenž se dlouhodobě významně 
zapojoval do společenského a kul-
turního života českých krajanů v Ka-
nadě, kde nyní žije. Působil jako člen 
Klubu JUDr. Milady Horákové ne- 
bo člen správní rady Sixty-Eight  

Publishers. Pan Čermák si prozatím 
ze zdravotních důvodů nepřevzal 
ocenění. Dalším oceněným je jeden 
z významných českých historiků 
současnosti Prof. PhDr. Josef Že-
mlička, DrSc. Zasloužil se o vydá-
ní souboru „Slaný“ v renomované 
ediční řadě „Historický atlas měst 
České republiky“. Významně se též 
zasloužil o poznání českého středo-
věku, zejména raného, doby Přemys-
lovců a také vzniku měst. Posledním 
oceňovaným v tomto roce, který si 
převzal Cenu Vlastimila Kybala, je 
historik PhDr. Karel Křesadlo, který 
zatím nejpřesvědčivěji popsal vývoj 
Slaného v době husitské. Cena je na-
zvána po předním českém historiko-
vi a diplomatovi z let 1880 - 1958, 
který vyrůstal ve Slaném a po němž 
je pojmenována jedna z nejnovějších 
slánských ulic.                                  TZ

VELTRUSKOU LIPOVOU ALEj čEKÁ OBNOVA
Po předchozích konzultacích s Agenturou ochrany přírody a krajiny před-
ložil starosta Filip Volák záměr podání žádosti o dotaci, která bude vyu-
žita na obnovu lipové aleje v ulici Maršála Rybalka. Hlavní část nákladů 
bude využita na odborné ošetření stromů, které bude v souladu s ochranou 
biotopu chráněného brouka páchníka hnědého, dále na výsadbu nových 
lip a související práce. Odhad počtu rizikových a neperspektivních stro-
mů určených k pokácení je devět. Předběžná výše rozpočtu dosahuje cca 
314 tisíc korun bez DPH, spolufinancování je 15%. To není zdaleka vše, 
co občany i návštěvníky města čeká. Proměnou projde i zdejší Tyršova 
ulice, jež získá zbrusu nový chodník. Ten přijde městskou pokladnu na 
256 612 Kč (bez DPH).  Položení nových povrchů včetně osazení obrub-
níků by nemělo trvat déle než 14 dnů.   Jak se zdá,  místní zastupitelé na 
chodce opravdu myslí.  Vylepšení dozná i Palackého ulice, kde zanedlou-
ho  vznikne přechod. Ten se stane bezpečnou cestou mezi autobusovými  
zastávkami „STS Veltrusy“. Nadace ČEZ, s jejímž dotačním příspěvkem 
se má projekt  uskutečnit, posunula termín dokončení na květen 2017.

        red

hodně  zdraví,  to  je  nejdůležitější. 
Ať dělá rodičům stále radost. Těším 
se, až se opět potkáme,  jen co ma-
ličko povyroste,“ popřála mamince 
i novorozenci hejtmanka Jaroslava 
Pokorná Jermanová. Druhé středo-

české miminko, rovněž chlapeček, 
se narodilo dvacet minut po půlnoci  
v Mělníce, první novorozená hol-
čička přišla na svět v mladobole-
slavské nemocnici těsně před jed-
nou hodinou ranní.                            red

ŠŤASTNÉ ŠIMONOVĚ MAMINCE přišla do slánské nemocnice po-
přát středočeská hejtmanka.
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14. února
Přijďte si vybrat dárek na Valentýna!

   Spolupracujeme 
s DEBRA 

www.debra.cz

Pražská 227, 276 01 Mělník, 
tel.: 736 776 265, e-mail: vozabovah@seznam.cz
Otevírací doba: Po-Pá 9-17 hod. • So 9-12 hod.

Specializovaný maloobchod Hana Vozábová
PRODEJ SPODNÍHO PRÁDLA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Palackého 130 (Prasečák), 276 01 Melník 
tel.: 736 776 265, e-mail: vozabovah@seznam.cz
Otevírací doba: Po-Pá 9-17 hod. • So 9-12 hod.

Bezplatné poradenství na výběr správné podprsenky!
- podprsenky TIMO až do velikosti K

- podprsenky stahovací, zmenšovací, sportovní a push-up
- možnost objednání plavek TIMO a LITEX 

Specializovaný maloobchod Hana Vozábová
PRODEJ SPODNÍHO PRÁDLA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Palackého 130 (Prasečák), 276 01 Melník 
tel.: 736 776 265, e-mail: vozabovah@seznam.cz
Otevírací doba: Po-Pá 9-17 hod. • So 9-12 hod.

Bezplatné poradenství na výběr správné podprsenky!
- podprsenky TIMO až do velikosti K

- podprsenky stahovací, zmenšovací, sportovní a push-up
- možnost objednání plavek TIMO a LITEX Obchodní zastoupení pro Mělník, Kralupy a Neratovice:

Mostní 747 • Kralupy nad Vltavou
777 232 335 • 777 741 236 • 777 741 226 • 777 741 240

kralupy@geusokna.cz • melnik@geusokna.cz

www.geusokna.cz

VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE  
Z  PROFILOVÝCH  

HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

Prodejna oděvy 

OP Prostějov
Mělník, náměstí 

Karla IV. 3359

Totální výprodej 
50 až 70% 

na vybrané druhy zboží.

INTERNÍ A NEFROLOGICKÁ
AMBULANCE 

(nemoci ledvin)

MUDr. Katarína Rajčanová
Rohelova 2596, Mělník (sídliště Střed – vedle čistírny)

I BEZ DOPORUČENÍ LÉKAŘE
Lékař ordinuje 

Po od 14.30, Út od 14.00, St od 14.00
Po-St 7.00-11.00 sestra, volat po 9.00 hodině 

Po-St 7.00-9.30 laboratorní odběry EKG, spirometrie,
napojení na Holterův tlakový monitor

- na vyšetření se objednejte telefonicky ve výše uvedeném čase
- po telefonické dohodě je možné vyšetření i v sobotu

tel.: 315 695 611, 605 748 821 
       

Smluvní pojištovny:
CPZP, ZPMV ČR, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

VZP, VOZP, 
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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, tel.: 775 099 097

KŘÍŽOVKA
LUŠTĚNÍ S MĚLNICKEM

Rozluštění křížovky: ...v klidu myješ nádobí

hrudníku při bronchitidě a kataru při 
nachlazení. Tinktura z pryskyřice je 
zase dobrá na léčbu infekčních ho-
rečnatých stavů  a k výplachům úst  
a coby kloktadlo na potlačení boles-
ti v krku.

PROSKURNÍK LÉKAŘSKÝ
PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA

Myrha (Commiphora molmol) 
se sbírá z kmenů rostoucích 
v Arábii a Somálsku. V nich se 
již tisíciletí považuje za jeden 
z tamních pokladů. 

Ve starém Egyptě se například pálily 
kuličky z myrhy, aby se domácnosti 
zbavily blech. V lidovém léčitelství 
se používala k léčení svalových bo-
lestí. V Číně se nazývá mo jao a po-
užívá se zde od dob dynastie Tang 
(600 př.n.l.) k hojení ran a na po-
vzbuzení tvorby krve. Pryskyřice je 
určena k léčbě ran a výborně se hodí 
na bolavé hrdlo a afty. Jak naznačují 
výzkumy, může se podílet na snižo-
vání cholesterolu v krvi. Éterický 
olej, který se extrahuje z pryskyřice, 
se ve starém Řecku využíval k hoje-
ní ran. Použít ho lze také na masáže 

 (nar. 4. 11. 1888 Praha)
hudební skladatel, pedagog

Narodil se v hudební rodině. Od 
dětství vynikal ve hře na klavír a na 
housle.  V letech 1912 – 14 založil 
a vedl Dětský hudební a rytmický 
ústav v Praze. Po absolvování Čs. 
hudební akademie v Praze se stal 

jOSEF KŘIčKA
ŽILI MEZI NÁMI

učitelem hudby. Proslul jako hudeb-
ní skladatel, zhudebňoval především 
texty říkadel. Participoval na vydání 
dvoudílné publikaci Dítě a hudba. 
Vydal knížku hudební výchovy Jitro 
pro školy obecné a pod stejným ná-
zvem i zpěvník pro měšťanské školy 
a průvodce pro učitele. Ve 30. letech 
minulého století  působil v Čs. roz-
hlasu,  kde uváděl  půlhodinové rela-
ce Dětské hudební táčky. V době 2. 
sv. války byl účastníkem protifašis-
tického odboje na Kokořínsku, kde 
pobýval řadu let, stejně tak, jako v 
Mělníku, Mšeně, Hluchově, Kanině, 
Řepínu, Jestřebicích a Želízích, kde 
v letech 1945 – 51 vedl kroniku. O 
dva roky později (až do roku 1957) 
pořádal Křička hudební festivaly 
Želízské léto. Zemřel 25. 3. 1969 
v Želízích a je pochován na mšen-
ském hřbitově.              
(Zdroj: Kdo byl kdo, Miroslav Sígl)

SPRÁVNÝ VÝBĚR
Při výběru stromů pro zahradu se 
můžeme rozhodnout mezi dřevina-
mi stálozelenými a dřevinami s listy 
opadavými. V našich klimatických 
podmínkách je výběr vyšších dře-
vin, které si ponechávají listy i v 
zimě, značně omezený. Dalším dů-
ležitým hlediskem je i tvar koruny 
a také výška kmene. Důležitý prvek 

STROMY PRO VAŠI ZAHRADU
RADY DO ZAHRADY

je i druh půdy a její reakce. Většina 
dřevin roste dobře v půdě s neutrální 
nebo mírně kyselou reakcí.

DOBA VÝSADBY
Pro nákup a vysazování stromků 
je nejvhodnější podzim a v té době 
bývá největší výběr v okrasných 
školkách. Některé stromy se mohou 
vysazovat za příznivých podmínek 
i v zimě, ale konifery a stálozelené 

Stromy v zahradě upoutávají pozornost především svou krásou a rozmanitostí tvarů. Jsou však i důležitým 
prvkem vytvářejícím prostor. Dávají totiž pozemku kolem našeho domu výšku i hloubku a propůjčují tedy 
i nevelké ploše zahrádky nádech elegance. Vyšší stromy s většími korunami mohou také výrazně ovlivnit 
začlenění zahrady do krajiny.

listnáče sázíme raději na jaře a to 
vždy s kořenovým balem. 

PÉČE O STROMKY 
PO VÝSADBĚ

Kmen vysazeného stromku nejlépe 
přivážeme ke kůlu pomocí široké-
ho popruhu, který se nezařezává do 
kůry. Vysazený stromek důkladně 
zalijeme. Dokud stromek nezakoře-
ní, musí být půda nad jeho kořeny 
prosta plevelu a trávy.

NĚKOLIK TIPŮ:
 zŠTĚDŘENEC

Štědřenec, zvaný zlatý déšť,  je asi 6 
metrů vysoký strom s lehce převis-
lými větvemi. Rozkvétá v květnu a 
červnu dlouhými hrozny zlatožlu-
tých květů. Plody jsou asi 5 cm 
dlouhé obrvené lusky, které zůstáva-
jí na stromě až do příštího jara. 

 zBRSLEN
Je to spíše keř než strom, dorůstající 
výšky 4 metrů. Má drobné žlutoze-
lené květy a pěkné růžově červené 
plody, z nichž vykukují oranžová 
semena. Na podzim má žlutočerve-
né listy.

 z JAVOR
Japonský javor dorůstá na zahra-
dě do výšky až 4 metrů. Má pěkné 
5 - 9 laločné listy, které se na pod-
zim zbarvují do červena. Jeho četné 
kultivary se snadno pěstují v nepříliš 
vápenaté půdě. Ostatní druhy javorů 
jsou převážně vysoké stromy, které 
se hodí spíše do parků či na jiná mís-
ta veřejné zeleně.

 zMAGNOLIE
Magnolie velkokvětá je stálozelený 
strom, kterému se může dobře dařit 
jen v teplejších oblastech a ještě jen 
v chráněném prostředí, u zdi orien-
tované k jihu, východu či západu. 
Nesnáší vápník v půdě. Má velké 
listy i květy, které kvetou brzy z jara. 
Dosahuje výšky až 4 metrů a podle 
druhu může být i tak široká. Barva 
květů je podle druhu bílá, růžová až 
tmavě fialová.                                       sim
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2+kk, Mělník, osobní vlastnictví, v cihlovém domě, 
po kompletní rekonstrukci.  

Cena: 1 560 000 Kč, daň z nabytí hradí kupující.

V případě zájmu volejte 777 666 393

BYTY  PRODEJ

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).

PODKROVÍ  PRODEJ

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

 zMáme doma dvanáctiletou fenku boloň-
ského psíka, která trpí velmi suchou pokož-
kou a často se drbe. Můžete nám poradit 
jak ji pomoci?

  MĚSÍčNÍK MĚLNICKO – nejčtenější regionální noviny, zcela zdarma do vašich domácností. 

BOBŘI SE ŠÍŘÍ I NA MĚLNICKO

„Obecné  rady v  tomto případě  jsou  - použí-
vat vhodnou kosmetiku,  léčebné šampony ev. 
i balzámy pro suchou a svědivou kůži, u nás 
používáme  přírodní  kosmetiku  Iv  Sain  Ber-
nard, ale je mnoho dalších vhodných produk-
tů. Dále  je  vhodné  do  stravy  přidávat  nena-
sycené mastné kyseliny, např. v podobě olejů, 
tyto  snižují  tvorbu  svědivých  látek  a  celkově 
zlepšují stav kůže a jejich derivátů. Pokud je 
toto nedostačující, je již lepší další postup pro-
brat s lékařem. Příčinou u staršího boloňáčka 
mohou být alergie, poruchy mazotoku, infekce 
kůže  i  hormonální  dysbalance  a  další  léčba 
pak musí být cílená.“

BIŠONEK
NAŠI MAZLÍčCI SE PŘEDSTAVUjÍ

CHCETE SE PODĚLIT S VAŠIMI 
CHOVATELSKÝMI úSPĚCHY? 
Pošlete nám fotografie svých 

domácích mazlíčků, bez ohledu 
na druh a rasu zvířete. 

Rádi je otiskneme. 
V krátké charakteristice zároveň 

uveďte jeho jméno a stáří, případ-
ně, váš největší chovatelský 

výsledek. Foto zasílejte ve velkos-
ti minimálně 600 Kb. 

Email: melnicko@melnicko.cz

Francouzská revoluce však způso-
bila nejenom pád aristokracie, ale 
i konec popularity jejího psíka. Ten 
vyměnil pohodlný život v palácích 
za cirkusové šapitó a spolu s pudlem  
se jako snadno cvičitelní společníci 
stali veselými partnery v manéži. 
Stavy tohoto milého psíka však kle-
saly, především za 1. sv. války. Re-
nesance plemene nastala až v roce 
1930. Standard byl ustaven o tři 
roky později, kdy bylo pojmenováno 
bichon frisé (kudrnatý psík na klín). 
Bišonek miluje společnost člověka, 
ale přitom si zachovává svou nezá-
vislost. I přesto, že  svým exteriérem 
připomíná plyšovou hračku, skrývá 

Tento stále oblíbený psík je sice považován za francouzské plemeno, ale 
dost možná pochází z Kanárských ostrovů, odkud ho italští cestovatelé 
přivezli ve 14. století do Evropy. 

V posledních třiceti letech se do naší přírody vracejí chráněné druhy živočichů, kteří byli v průběhu 18. a 19. 
století vyhubeni. Týká se to například krkavce velkého, který na Mělnicku zahnízdil poprvé po více jak stoleté 

pauze v roce 1986 a dnes již patří mezi běžné ptačí druhy.

  NAPSALI NÁM…
„Ráda  bych  se  se  čtenáři  Mělnicka  podělila  o  fotografii 
naší Zary, které bude letos třináct let. I přesto, že se jedná již  

o „dámu“ v letech, ráda si hraje, mazlí a přátelí se s naším kocourem, s nímž 
se stará i o skvělou zábavu celé rodiny.“                                    Jana, Mělník

pobytové stopy bobrů zaznamená-
vány dosud nepravidelně, přesto lze 
předpokládat, že se bobři na souto-
ku Labe s Vltavou v dohledné době 
usadí nastálo. Čerstvé bobří ohry-
zy vrb a topolů charakteristického 
tvaru přesýpacích hodin s patrnými 
otisky řezáků lze nalézt v součas-
nosti například v břehových po-
rostech u Vltavy nedaleko Vrbna. 
Stálá populace bobrů se vyskytuje 
nejblíže na Labi v okolí Roudnice 
a v minulém roce se bobři objevili 
po 185 letech i na Vltavě v Praze, 
kam se rozšířili z povodí Berounky. 
Na území České republiky byl bobr 

v sobě nečekanou odolnost a hou-
ževnatost.

vyhuben již v polovině 18. století. 
Bobři byli loveni pro hustou kožeši-
nu a výměšky kožních žláz u kořene 
ocasu (tzv. bobrovina – castoreum), 
používané v lékařství a voňavkář-
ství, ale i pro chutné maso, které se 
dříve řadilo k masu rybímu a bylo 
ho tedy možno jíst i v době půstu. 
Další důvod pronásledování bobrů 
byla snaha omezit škody, které bobr 
působil v kulturní krajině (podnoro-
vání rybničních hrází, kácení okras-
ných stromů). V současné době je 
dle naší legislativy stále zvláště 
chráněným druhem, nicméně vzhle-
dem k růstu populace a přibývání 
konfliktních situací, vzrůstá inten-
zita nelegálního lovu a likvidace 
bobřích sídel. Přesto lze šíření bobrů 
v našich řekách spíše vítat. Bobr je 
významný krajinný architekt a inže-
nýr, který dokáže modifikovat cha-
rakter vodního toku, měnit výšku 
vodní hladiny i spodní vody. Pokud 
na stanovišti chybí vysoké břehy, 
dostatečná hloubka a stabilní vodní 
hladina, která zajišťuje, že je vchod 
do bobří nory bezpečně pod vodou, 
budují si bobři hráze a hrady z větví, 
čímž mění odtokové poměry a při-
spívají k zadržování vody v krajině. 
Díky bobřím hrázím vznikají nová 
jezírka, mokřady a zaplavené bobří 
louky. Nové prostředí osídlují ohro-
žené druhy rostlin, obojživelníků 
a ptáků, což zvyšuje ekologickou 
hodnotu říční krajiny.

Libor Praus, 
Regionální muzeum Mělník

Stejně tak dnes již 
není vzácností po- 
zorovat v okolí 
soutoku Labe s  
Vltavou majes- 
tátného orla moř- 
ského. A v lesích 

na severu CHKO 
Kokořínsko – Má-

chův kraj se po více jak 
200 letech opět pravidelně rozmno-
žují vlci. Další druh, který se díky 
zákonné ochraně pomalu šíří zpět, 
je bobr evropský. Na Mělnicku jsou 

Čerstvý bobří ohryz v břehových 
porostech u Vltavy nedaleko Vrb-
na, 15. 12. 2016.
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         HAMBURGER NEPOCHÁZÍ Z USA?
 VÍTE, ŽE…

Hamburger nepochází z USA, ale 
z Německa. Konkrétně z Ham- 
burku. 

Když v 18. století cestovali Němci 
do Asie, schovávali maso v sedle, 
aby cestou změklo. A protože jim 
měkké kořeněné maso chutnalo, za-
čali ho konzumovat také doma. Od-
tamtud jej pak přenesli do Ameriky. 
První americký hamburger připravil 
Charlie Nagreen v roce 1885.

MĚLNÍK NA KŘÍDLECH PEGASE
Literární soutěž „Mělnický Pegas 2017“, která je určena všem neprofe-
sionálním básníkům a básnířkám z celé České republiky, se letos usku-
teční již potřiadvacáté.

 Tak, jako každý rok se bude soutěžit 
ve čtyřech kategoriích. Kategorie A 
je určena žákům a studentům do 15 
let, do B se mohou přihlásit tvůrci do 
30 let, C je pro autory nad 30 let a 
kategorie D patří básníkům, kteří již 
vydali samostatnou básnickou sbír-
ku. Do soutěže je nutné nutno zaslat 
3 – 5 básní ve třech vyhotoveních. 
Ke svým pracím je třeba přiložit lís-
tek se jménem, kategorií, v níž sou-
těží, datum narození, adresu bydliště 
a ofrankovanou obálku se zpáteční 
adresou pro zaslání pozvánky na 
slavnostní vyhlášení výsledků. Pří-
spěvky do soutěže lze poslat nejpoz-
ději do 31. května na adresu Literár-
ní klub Pegas Mělník, Českobratrská 

2800, 276 01 Mělník. Po tomto datu 
se sejde odborná porota, složená z 
renomovaných básníků a profeso-
rů českého jazyka a literatury, která 
příspěvky vyhodnotí a obešle autory 
na vyhlášení výsledků. To proběhne 
v říjnu letošního roku v Masarykově 
kulturním domě v Mělníku.              jč

KRÁLOVSKÝ PIVOVAR KRUŠOVICE PRO VÁS OD LEDNA 2017
OTVÍRÁ NOVOU KONCEPČNÍ RESTAURACI

KRUŠOVICKÁ ŠALANDA U CÍSAŘE!

ŠALANDA U CÍSAŘE | PALACKÉHO 135, 276 01 MĚLNÍK | +420 608 005| INFO@UCISARE.CZ

• TANKOVÉ KRUŠOVICE
• KVALITNÍ KUCHYNĚ, PŘÍJEMNÁ OBSLUHA A ORIGINÁLNÍ INTERIÉR

• KAPACITA 130 OSOB
• NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ ZIMNÍ ZAHRADA

• MOŽNOST VYUŽÍT PIVNÍ LÁZNĚ A HOTEL

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ČR MÁ NOVOU PŘEDSEDKYNI
Na schůzi Spolku pro obnovu venkova ČR 3. ledna 2017 předal dosa-
vadní předseda Mgr. Eduard Kavala po 18 letech oficiálně svou funkci 
dosavadní 1. místopředsedkyni spolku a bývalé senátorce Ing. Veronice 
Vrecionové. Ta povede spolek nejméně do řádné volební valné hroma-
dy v prosinci 2017. Odstupující Kavala se stal 1. místopředsedou. 

Spolek organizuje řadu seminářů a 
nejrůznějších akcí, jeho prioritou je 
však pomáhat a zviditelňovat ven-
kov. Úzce spolupracuje se Svazem 
měst a obcí (SMO), Sdružením míst-
ních samospráv (SMS), Místními 
akčními skupinami (MAS), ale i s 
Asociací soukromých zemědělců. 
Stěžejní aktivitou spolku je také or-
ganizace prestižní soutěže Vesnice 
roku. 
„Práce  je dost a rozhodně po dobu 
jednoho roku, kdy budu předsedkyní, 
chci dále pokračovat v tom, na čem 
jsem pracovala doposud. Například 
koncem  roku  2016  s  SMO  a  SMS 
jsme se snažili prosadit pozměňova-
cí návrh na změnu RUD v kategorii 
DPH. Jsme přesvědčeni,  že  rozpoč-
tové  určení  daní  je  stále  ve  vztahu 
k obcím nespravedlivé a neumožňu-
je  řádné  hospodaření  obcí  a  stále 
zmnožuje  tlak na dotace,“  říká Ing. 

Vrecionová. Ty by podle ní měly být 
v dohledné budoucnosti výjimeč-
ným řešením: „Většinu potřeb a ak-
tivit by měly obce řešit samostatně z 
vlastních  zdrojů  a  k  tomu potřebují 
odpovídající  příjmy.  Většina  našich 
členských obcí  je  venkovského cha-
rakteru,  proto  naši  členové  podpo-
rují  pozměňovací  návrhy  poslanců  
a  snahu  Sdružení  místních  samo-
správ  ČR  a  využijeme  všech  mož-
ných kontaktů na poslance s apelem, 
aby podpořili úpravu RUD nejen pro 
kraje,  ale  také  pro  obce,“  dodává 
nová předsedkyně spolku.
 To však není zdaleka vše, čemu 
se hodlá věnovat. Dalšími klíčovými 
tématy, kterými se spolek v tomto 
roce bude zabývat, je otázka půdy  
a vody, prorodinnná politika, staveb-
ní tvář našich obcí, podpora zachová-
ní obslužnosti na venkově např. ob-
chody, restaurace – které budou mít 

v současné době možná problémy se 
zavedením EET: „Současná  vláda 
má plnou pusu údajné podpory ven-
kova  a  zachování  služeb  v  malých 
obcích. Skutek je však zcela opačný. 
EET velice zkomplikuje život malým 
živnostníkům, hospodským a malým  
venkovský obchodům. Tito lidé roz-
hodně  nepodnikají  s  bůhví  jakým 
ziskem  a malé  vesnické  obchody  a 
hospody  bývají  často  jediným mís-
tem,  kde  se  místní  lidé  setkávají,“ 

upozorňuje na problémy podnikate-
lů Ing. Vrecionová a jedním dechem 
dodává: „EET, zákaz kouření a řada 
dalších byrokratických nařízení  jim 
velice komplikují situaci a mnoho z 
nich  buď  bude  muset  zdražit  nebo 
již své provozovny zavřeli. Toto vše 
ve  svém  důsledku  pak  dopadne  na 
ostatní obyvatele našeho venkova,“ 
uzavírá nově zvolená čelní předsta-
vitelka Spolku pro obnovu venkova.       

JV, To

posláním Spolku je přispívat k 
rehabilitaci venkova, k obnově 
a prohloubení společenského a 
duchovního života na venkově, 
k posílení hospodářské stability 
a prosperity venkova. Motivo-
vat občany žijící na venkově k 
dobrovolné aktivitě, podněco-
vat je k odhodlání podílet se na 
zdárném vývoji obce, napomá-
hat vzniku a činnosti místních 
a regionálních sdružení. Účast-
nit se evropské spolupráce při 
obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní 
přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a 
podporovat a realizovat program obnovy venkova.
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ZPĚVAčKA ZOË SCHWARZ NABÍDNE jEDINEčNÝ HUDEBNÍ ZÁŽITEK
Jazzový klub neratovického Společenského domu přivítá dalšího zahra-
ničního hosta. Britská bluesová zpěvačka Zoë Schwarz je členkou kapely 
Blue Commotion.  
 Byla již dvakrát nominována na britskou bluesovou zpěvačku roku a její sku-
pina se umístila v letech 2014 a 2015 jako třetí nejlepší britská bluesová kapela 
roku. Zoë Schwarz si bere vše, co je dobré na Janis Joplin a Billie Holiday, 
ale její výsledný sound je zcela jedinečný. Zpěvačka nikoho nekopíruje a jde 
vlastní, osobitou cestou. Na české turné, v němž navštíví řadu klubů i dalších 
kulturních zařízení s ní vystoupí z její kapely „pouze“ vynikající kytarista Rob 
Koral. Sestavu tak doplní neméně skvělí čeští muzikanti. Setkání s touto špič-
kovou zpěvačkou se uskuteční v úterý 31. ledna od 20 hodin.                     mar

17. VÝTVARNÝ SALON 
KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST V MUZEU

KYTICE, JAK JÍ ZNÁME 
I NEZNÁME 

Ve středu 11. 1. se muzeum doslova otřáslo slavnostním bubenickým 
defilé. Žáci mělnické ZUŠky pod vedením Mgr. Marka Šteigra totiž při 
zahájení výstavy Bitvy, souboje a zápasy zahráli příznačnou skladbu 
Hannibal. 

Zemřela matka a do hrobu dána… Na topole podle skal… Nechoď dce-
ruško k jezeru… Hrej si – tumáš kohouta… Dej sem dítě… Hoj ty Štědrý 
večere, ty tajemný svátku… 

„Tuhle skladbu jsem vybral, protože 
se v ní různé druhy bubnů tak trochu 
perou a přetlačují a to korespondu-
je  s  tématem  výstavy“ poznamenal 
Marek Šteigr. Práce žáků výtvarné-
ho oboru ZUŠ Mělník pod vedením  
PaedDr. Ireny Wenkeové jsou ten-
tokrát plné bitevních scén, řinčení 
zbraní či dusotu koňských kopyt. 
Mladí výtvarníci v rámci výstavy Bi-
tvy, souboje, zápasy představují své 
pojetí tématu 17. výtvarného salonu 
královských věnných měst, kde se 
prezentovali. Tento byl věnován vý-
ročí bitvy u Hradce Králové (r. 1866) 
a mělničtí žáci zde opět zabodovali. 

Co vám to připomíná? Ano. To je 
„Kytice z pověstí národních“, jak 
se nejslavnější dílo miletínského 
rodáka Karla Jaromíra Erbena na-
zývá v plném znění. Kytice zname-
ná určitý národní poklad, otevírají-
cí před námi svět magických balad 
i moudrostí našich předků. Je to 
poezie s romantickým odérem i ho-
rorovou patinou, neboť navozuje 
téma viny, trestu a daností zákonů 
lidských i přírodních. Kytice je kni-
ha, kterou prostě všichni známe… 
 Není proto náhodou, že se jí 
dostalo jevištní podoby a byla do-
konce i zfilmována. A právě jednu 
z jevištních podob nastudovala re-
spektovaná činoherní scéna, Kli-
cperovo divadlo z Hradce Králové. 
Inscenace, která zde měla premiéru 
v roce 2014 přináší cyklus těchto 
temných i nadějí nabízejících balad. 
V režii Karla Brožka se představí 
v podobě zvýrazněných zobrazení 
a působivou choreografií s pestrostí 
masek a rekvizit. Diváci tak mohou 
spatřit ztvárnění básní Kytice, Zlatý 
kolovrat, Poklad, Štědrý den, Ho-

PŘEDSTAVÍ SE DIxIELAND MESSENGERS PRAHA 
Další Swingový večer v mělnickém Masarykově kulturním domě bude 
tentokrát patřit dixielandu. 

Skupinu „The Dixieland Messengers 
Praha“ založil koncem roku 1998 
trombonista Václav Fiala s úmyslem 
navázat na koncepci interpretace 
jazzu a blues z new-orleánského ob-
dobí 20. až 40. let minulého století 
s původními prvky afroamerického 
folkloru. A to při dodržení  klasické  
instrumentace, jako je trubka, kla-
rinet, trombón, piano, basa, banjo 
a bicí.

Toto hudební sdružení patří zřejmě 
k nejmladším dixielandovým skupi-
nám u nás. Navzdory tomu, že ně-
kteří z hudebníků patří naopak k těm 
vůbec nejstarším dosud aktivním 
jazzovým muzikantům. Někteří totiž 
na české jazzové scéně působí již od 
konce padesátých let. Avšak setká-
vají se s o dvě generace mladšími 
muzikanty a tato setkání bývají vždy 
všestranně prospěšné. Vznikla tím 

sestava oplývající nejen zkušeností 
a jistotou, ale i energií a velkým en-
tuziasmem a tím si všude na svých 
produkcích doma i v zahraničí zís-
kávají uznání a sympatie posluchačů.
Kapela má stálé angažmá v předních 
pražských jazzových klubech Redu-
ta a Jazz Dock Praha. Úspěšné byly 
účasti na mezinárodních jazzových 

festivalech, jako například Dixieland 
Festival Dresden či Dixieland Fesz-
tival Salgotarjan.
 A tak příznivci tohoto žánru si ve 
středu 2. února jistě užijí pohodo-
vý večer i při klasických jazzových 
standardech jako Mood Indigo, Eh
-La-Bas, Wabash blues, Dallas Blues 
a mnoha dalších.                            mar

 Laureátkou v kategorii 11 – 15 
let se stala Šárka Lísková s dílem 
Žádné slitování. Velmi dobře ško-
lu reprezentovali také Anna Kuli-
čová (Přežije někdo?), dále Eliška 
Schambergerová (Na dně), Eliška 
Pořízková (Po boji), Helena Pavlů 
(Vítězství), Alžběta Hušková (Oš-
klivý den) a Dorota Burdová (Ko-
níčku, drž se!). Na vzniku prací od 
počátku participovaly Státní okresní 
archiv Mělník a Regionální muze-
um Mělník, v němž můžete zdařilá 
a výstižná díla spatřit až do 5. února.

Kristýna Frelichová, 
Regionální muzeum Mělník

loubek, Vodník a konečně Svatební 
košile v podání šesti žen a jednoho 
muže. 
 Výpravná inscenace dá plně vy-
niknout poselství o vině, trestu i od- 
puštění a mělnickým divákům se 
představí v Masarykově kulturním 
domě 26. ledna od 19 hodin. Kromě 
uměleckého zážitku přinese i po-
znání lidové moudrosti, její hloub-
ku a především krásu české poezie.   

mar

Z PŘEDSTAVENÍ                                                           Foto: archiv divadla
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NA NÁVŠTĚVĚ U…

 zNedávno jste se přestěhovali na 
novou adresu. Jak tuto změnu při-
jaly vaše zákaznice?
„Zákaznice  jsou  velmi  spokojené 
s místem i s prostorem, že mají vše 
na  jednom  místě.  Oproti  předcho-
zí  prodejně  obýváme  daleko  větší 
a  zajímavější  plochu,  která  navíc 
umožňuje pořádat neméně zajímavé 
projekty a  služby,  jako  jsou nejrůz-
nější prezentace prádla, ale i porad-
ny výběru spodního prádla, líčení a 
řady dalších.“

 zLetos, podobně jako v předcho-
zích letech, se chystáte na oslavu 
sv. Valentýna.
„Přesně  tak  a  letos  tomu  nebude 
jinak.  Pro  naše  zákaznice  jsme  na 

pondělí  13.  2.  připravili  zdarma 
ukázky líčení Mary Kay včetně před-
vedení  nejnovějších  trendů  a  také 
Valentýnské poukázky. Zcela jistě se 
bude na co dívat a já bych touto ces-
tou  ráda  všechny  co nejsrdečněji  k 
nám pozvala.“

 z Jak se zdá, u vás se oblékne té-
měř každý, dámy XXL nevyjíma-
je…
„V našem obchodě opravdu na  ta-
kové  zákaznice  nezapomínáme.  Sa- 
ma  jsem nadměrné velikosti  začala 
šít už ve svých 18 letech, když jsem 
začínala  podnikat.  Moje  mamka 
měla spoustu „dam při  těle“, a tak 
jsem zprvu hodně šila právě pro ně.  
Jsem si vědoma, že této skupině kli-

entek stále není věnována potřebná 
pozornost  a  obchody  na  ně  příliš 
nehledí a nenabízejí takovou rozma-
nitost,  jakou by si zasloužily. U nás 
si však mohou vybrat ze široké šká-
ly nadměrných velikostí až do 7 XL.  
Prodáváme  například  podprsenky 
společnosti Timo a zákaznice si mo-
hou  přijít  vyzkoušet  prádlo  velkých 
obvodů  i  velikostí.  Samozřejmostí 
je bezplatné poradenství při výběru 
správné  velikosti.  Zanedlouho  na-
bídneme podprsenky velikosti L a M 
od stejné firmy. Nesmím opomenout 
ani Ateliér Donát, v jehož spoluprá-
ci  jsme pro  tyto klientky uspořádali 
módní přehlídku.“

 zNa vašem podnikání je sym-
patické, že nemyslíte pouze na 
sebe, ale dlouhodobě podporujete 

klienty sdružení Debra.cz s one-
mocněním tzv. motýlích křídel. 
Připravujete tady letos také něco 
nového? 
„Se  sdružením  DEBRA.CZ  spolu-
pracuji již čtyři roky a máme za se-
bou několik velmi úspěšných projek-
tů, z nichž mohu jmenovat oblíbené 
módní  přehlídky  na  zámku  Liblice, 
jejichž výtěžek pravidelně putuje na 
konto  sdružení.  V  této  chvíli  cíleně 
přispívám  na  Petru  Koudelkovou 
a  Makulku  (Markétka  Svobodová). 
Nově  připravujeme  i  zbrusu  nový 
projekt ve prospěch mladých lidí se 
smyslovým  postižením,  spojený  s 
velkou módní přehlídkou za účastni 
některých  známých osobností,  který 
by měl proběhnou 3. června.“                                                                                           

PI

VE STARÉ MYDLÁRNĚ SE ZAVZPOMÍNÁ
Předposlední lednový víkend bude v mělnickém klubu skutečně nabitý. Páteční večer bude tak trochu nostalgický. 

Mnozí  návštěvníci si vzpomenou 
na skvělého skotského bluesma-
na Stan The Man Wolarze, který 
zde byl častým hostem a jenž se 
již bohužel v roce 2015 odebral do 
muzikantského nebe. Vystoupí zde 
totiž dvě třetiny jeho doprovodu, 
bubeník Kamil Němec a baskytaris-
ta Tono Duratný, v novém projektu 
BOHEMIAN  BLUES  QUARTET. 
Tuto dvojici doplnili dva výborní 
muzikanti. A to bostonský harmo-
nikář Allan „Harpo“ Haris s kyta-
ristou Adamem Weissem. Zazní zde 
bluesové standarty chicagské scény 
padesátých a šedesátých let minulé-
ho století, ale též starší i modernější 
bluesové kompozice.
 A v sobotu zde zazní trochu jiný 
žánr, který však určitě také zaujme. 
Představí se mladá kapela z praž-
ského Žižkova, která koncertuje 
od roku 2014, a tak letos oslaví 
malé výročí. Skupina Adambe se 

skládá z muzikantů, kteří se před 
lety potkali při buskování na uli-
ci, přežili transformace z různých 
undergroundových kapel a  přežili 
rozbouřené párty na lodi či na ná-
plavce. V roce 2015 získala kapela 
čtvrté místo v soutěži Skutečná liga 
a natočila své první album ,,Sociál-
ní kosmonaut tleská“.   
 Má za sebou celou řadu koncertů 
v klubech i festivalech. Skládá, píše 
a hraje české písničky plné nevšed-
ních příběhů ze života i těch smyš-
lených. A tak emoce zde stříkají ne-
jen skrze texty a hudbu, ale i energii 
všech členů na pódiu. Jejich front-
man Adam Balcar o tvorbě skupi-
ny říká: „Hudba  je náš život a ra-
dost,  jsme  tvořiví a hraví. Chceme 
dál skládat české písně, s nevšední 
hudbou a texty, které pobaví.“ Není 
pochyb, že tomu bude tak i v Myd-
lárně.       

PhDr. Bedřich Marjanko       KAPELA ADAMBE                                                    Foto: archiv kapely

MODERNÍ PROVOZ SKÝTÁ prostor pro pořádání nejrůznějších 
projektů. Snímek z předvádění správného líčení.

MAJITELKA VYHLEDÁVANÉHO OBCHODU Hana Vozábová ve 
svém království.                                                                                   Foto lot
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Neuškodí, pokud si připomeneme, 
že v 10. kole svěřenci kouče Jiřího 
Vojíka neuspěli ve středočeském 
derby proti VK EURO SITEX Pří-
bram, kterému doma podlehli jedno-
značně 0:3, po setech -20, -27 a -19. 

„Nedařilo  se  nám po  herní  strán-
ce téměř nic. Pouze ve druhé sadě 
jsme mohli  soupeři  jeho  tažení  za 
vítězstvím zkomplikovat. Nedotáhli 
jsme ji ale ani přes nadějné vedení 
do zdárného konce,“  litoval stejně 
tak, jako hráči trenér AERA. 
 Z dalších výsledků, si pak připo-
meňme povinnou výhru v Ústí n. 
L. 3:1 po setech -15, -18, 23 a -20, 
stejně tak, jako zbytečnou porážku 
v dalším středočeském derby s Be-
nátkami n. J. v poměru 2:3 (-23, 
22, 22, -27, 9). „To  byla  nepří-
jemná ztráta, podobná jako doma, 
kdy jsme potrápili favorizované Č. 

Nedávno jsme naše čtenáře informovali o volejbalovém reprezentantovi našeho regionu AERU Odolena Voda 
a jeho počínání v dlouhodobé části a to po 11. kole. 

STOLNÍ TENISTÉ NERATOVIC B USPĚLI V DŮLEŽITÉM 
DUELU PROTI VELKÉMU OSEKU

 zSTŘEDOČESKÁ DIVIZE
Neratovičtí nezačali vůbec dobře, když po dvou deblech nezvládli ani úvod-
ní singl a prohrávali 0:3. Podařilo se sice snížit na 2:3, ale s počtem přibý-
vajících utkání náskok soupeře narůstal. Neratovičtí sice vždy vykřesali 
nadějné vítězství, ale záhy dvě utkání prohráli. Nejpatrněji to bylo vidět za 
stavu 4:6, kdy prohráli dokonce tři utkání v řadě a prohrávali dokonce 4:9. 
V posledních dvouhrách si oba celky rozdělily po bodu, a tak si tři body 
připsaly Hořovice, které se v tabulce vyhouply právě před Neratovice.
   

 zTJ Neratovice – Sokol Hořovice 5:10
Body Neratovic: Glogar 2, Jan Dvořák ml. 2, Zd. Dvořák 1.
Ostatní výsledky 11. kola: Sadská – TTC Kladno B 10:5, Sadská B – Roz-
toky 1:10, Říčany – Lochovice 9:9, Brandýs n. Lab. B – TSM Kladno 10:4, 
TTC Kladno A – So Příbram 9:9.

 zKRAJSKÁ SOUTĚŽ I. TŘÍDY
TJ Neratovice B –  Velký Osek 10:6
Body Neratovic B: Jan Dvořák nejml. 3, Michal 2, Sauer 2, Jan Dvořák 
ml. 2, čtyřhra 1.
Po vyrovnaném průběhu deblů, kdy každý vyhrál jeden, se béčku Neratovic 
v úvodu dvouher hodně zadařilo. Dvořák nejml., Michal, Sauer i Dvořák 
ml. vyhráli své úvodní dvouhry a Neratovice B rychle vedly 5:1. V dalším 
průběhu dokonce vedly 8:2 a o jejich vítězství nebylo pochyb. Velký Osek 
sice snížil na 8:5, ale konečné vítězství Neratovice B uhájily.
   

 zAero Odolena Voda – Mnichovo Hradiště B 10:6
Body Odolena Vody: Hudečková 4, Kulíšek 3, Schmelz 2, Hendrych 1.

Jedenáctým dějstvím byla ukončena první polovina krajských soutěží družstev ve stolním tenise. 
Ve středočeské divizi má mělnický region jediného zástupce, jenže TJ Neratovice na domácích 
stolech proti Hořovicím neuspěly. V krajské soutěži I. třídy se už béčku Neratovic i Aero Odolena 
Voda dařilo. Oba celky využily domácích stolů k tříbodovému vítězství.

 1. Říčany 11 6 3 2 98:70 21
 2. Brandýs n. Lab. B 11 7 0 4 94:64 21
 3. TTC Kladno B 11 6 2 3 92:77 20
 4. Sadská A 11 6 1 4 93:71 19
 5. Roztoky 11 7 1 3 96:73 16
 6. Hořovice 11 5 1 5 86:80 16
 7. TJ Neratovice 11 5 0 6 68:93 15
 8. TSM Kladno 11 4 2 5 88:89 14
 9. TTC Kladno A 11 4 2 5 84:83 14
 10. Příbram 11 4 1 6 82:93 13
 11. Lochovice 11 3 3 5 71:96 12
 12. Sadská B 11 1 0 10 43:106 3

   1. Ml. Boleslav B 11 9 2 0 108:66 29
 2. Krchleby 11 9 0 2 98:61 27
 3. Kutná Hora 11 8 0 3 98:80 24
 4. Kolín C 12 7 3 2 109:76 24
 5. Libice n. Cidl. 11 6 2 3 100:83 20
 6. Aero Odolena Voda 11 6 1 4 86:82 19
 7. Mn. Hradiště B 11 6 1 4 95:67 19
 8. TJ Neratovice B 11 3 0 8 69:101 9
 9. Sadská C 11 3 0 8 84:91 9
 10. Zruč n. Sáz. B 12 2 2 8 86:107 8
 11. Velký Osek 11 1 1 9 48:106 4
 12. Přezletice 11 1 0 10 47:108 3

Ilustrační foto

Odolena Voda dokázala doma vyhrát stejným výsledkem jako Neratovice B, 
ovšem úvod zápasu se ji nevyvedl. Prohrávala už 0:3, jenže dalších šest 
singlů se stalo její kořistí. Vedení 6:3 přineslo do týmu klid, i když další 
dvě dvouhry prohrála. Ovšem jistotu vítězství přinesly poslední tři dvouh-
ry, která Odolena Voda vyhrála vždy 3:1 a v tabulce se tak mohla posunout 
před svého soupeře.
Ostatní výsledky 11. kola: Zruč n. Sáz. B – Mladá Boleslav B 9:9, Sadská 
C – Kolín C 8:10, Přezletice- Kutná Hora 6:10, Krchleby – Libice n. Cidl. 
10:7.                                                                     pet

Budějovice, Karlovarsko i Brno (ve 
všech utkáních zvítězili hosté až 
v tiebreaku 3:2 – pozn. red.). Mo-
ravané  se  radovali  ze  zisku  dvou 
bodů.  Nejenže  lépe  podávali,  ale 
i  lépe  útočili,  což  se  projevilo  ze-
jména  v  kritických  chvílích  tiebre-
aku. Když  těch  třináct odehraných 
kol  shrnu,  postoupili  jsme  sice  na 
kýžené osmé místo zajišťující účast 
v play off, ale v zádech máme Zlín, 
který  svou  šanci  jen  tak  nepustí,“ 
ohlédl se za dosavadním průběhem 
jeden z šéfů AERA Pavel Satoran-
ský. 
 Znalcům této soutěže netřeba 

připomínat, že její dlouhodobá část 
v únoru vyvrcholí. My bychom 
touto cestou jménem realizačního 
týmu rádi pozvali všechny přízniv-
ce AERA, aby nechyběli při utká-
ních svého celku 21. 1., kdy přivítá 
ČZU Praha, 4. 2. v taháku kola, kdy 
se na palubovce AERA představí 
úřadující mistr Dukla Liberec, kte-
rý bude chtít určitě Odolce vrátit 
domácí porážku 3:0! O zbývajících 
zápasech dlouhodobé části pak bu-
deme informovat v únorovém vydá-
ní. Můžeme jen předeslat, že AERO 
bude hostit Ostravu a Ústí n.L., tedy 
„hratelné“ soupeře.                      str
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fOTBALOVÉ ZÁRYBY SI POLEPŠILY O ČTYŘI MÍSTA

PODZIM JSME MOHLI ZVLÁDNOUT LÉPE...

 zOhlédnutí za podzimem ve va-
šem podvědomí vyvolává rozpaky 
nebo spokojenost?
„V rámci našich možností, součas-
ného kádru a jeho fungování platí, 
že  jsme nedopadli nejhůř. Tím ne-
říkám, že jsme v některých utkáních 
nemohli dopadnout lépe.“

 zKteré zápasy tím máte na mysli?
„Například  ten poslední proti půl-
mistrovi  Viktorii  Všestudy,  v  němž 
jsme nebyli  zase  až  tak  horším  tý-
mem. Nicméně jsme naproti soupeři 
nevyužili  šance a dokonce nezužit-
kovali alespoň k vyrovnání pokuto-
vý kop.“

 zNení to zase tak dlouho, když 
jste nás upozornil na jednu velmi 
zásadní věc a to, že celek stavíte na 
vlastních odchovancích?
„Drtivá  většina  hráčů  kádru  bydlí 
v Dolních Beřkovicích. Jen tři jsou 
ze sousedního Mělníka.“

 z  Podle vašeho názoru, někdejší-
ho třetiligisty, jsou Všestudy půl-
mistrem právem?
„Nerad  říkám  ukvapené  názory, 
protože  jsem  neviděl  jejich  utkání 
vícekrát, než je potřeba k seriózní-
mu závěru. Co jsem však měl mož-
nost vidět, domnívám se, že se pre-

Fotbalový podzim sice skončil 15. kolem 20. listopadu, ale u Sokola Zá-
ryby to neplatilo. Ty měly odložené utkání 14. kola v Poděbradech, kde 
se v termínu pro nezpůsobilý terén hrát nemohlo. 

Co jsme před tímto rozhovorem s předsedou TJ Sokol, současně i šéfem 
fotbalového klubu TJ Sokol Dolní Beřkovice docentem Emilem Vašíč-
kem, CSc. Nemohli nejednou v ochozech přeslechnout, to byla vyslovená 
úcta a respekt vůči jeho osobě: „Nebýt Vaška, sotva by u nás fotbal fun-
goval!“ Co vy k těm lichotkám, pane předsedo? „Fotbal není o jednotliv-
ci, ale o dobré partě kolem něj. Kdyby tomu tak u nás nebylo, sotva bych 
u něj dodnes vydržel!“

zentují  dobrou  kombinační  hrou, 
i když u nás zaostaly v koncovce.“

 zV těchto souvislostech nelze 
opomenout loňské jaro, kdy jste 
se předvedli právě na všestudské 
Viktorii v tom nejlepším světle 
a odvezli si z jejího hřiště cennou 
výhru.
„Bylo  to  utkání  se  vším  všudy,  co 
k  dobrému  fotbalu  na  této  úrovni 
patří. Hrálo  se nahoru, dolů a my 
jsme  dokázali  potrestat  chyby  do-
mácí  obrany,  Viktorka  ty  naše  ni-
koliv.“

 z  V rozhovoru s koučem Viktorie 
Patrikem Waltrem jsme se dozvě-
děli, že by se Všestudy nebránily 
historickému postupu do B. třídy?
„Přál  bych  jim  to,  ale  aby  uspěly 
v  B.  třídě,  musel  by  se  jejich  re-
alizační  tým  na  čele  s  trenérem 
poohlédnout po několika posilách.“

 zSituace na opačném pólu tabul-
ky okresního přeboru předem avi-
zuje, že na jaře bude dusno hned 
v několika klubech v otázce setr-
vání mezi fotbalovou elitou?
„Pokud  byste  touto  otázkou mířili 
i  na  nás,  domnívám  se,  že  máme 
na to, abychom se v OP udrželi. Za 
předpokladu,  že  udržíme  současný 

kádr pohromadě a že ho doplníme 
o maximálně dvě posily.“ 

 z Jste ochoten sdělit jména těch 
fotbalistů, kteří by se mohli v jar-
ních odvetách objevit v základní 
sestavě?

„To  není  žádné  tajemství,  proto-
že  do  kabiny  by  se měl  především 
vrátit dlouhodobě zraněný Kadlec, 
který už je fit.“

 z  Vedením mužstva jste pověřil 

Dohrávka se tedy hrála až v mrazi-
vém prosinci. Domácí Bohemia Po-
děbrady byla velkým favoritem, ale 
fotbalisté Sokola Záryby si s tím vů-
bec nelámali hlavu.  A bylo to vidět 
i na hřišti, kde si už v prvním polo-
čase vytvořili zásluhou střely Schüt-
ze jednobrankový náskok.  A když 
v  50. minutě Antoš přidal druhý 
gól, začalo se v posledním utkání 

I. A třídy rodit překvapení. Domá-
cí Poděbrady nedokázaly být před 
brankou Sokola Záryby důrazní ani 
ve druhém poločase. Výjimkou byla 
střela Kadlece, který v 75. minutě 
vystřelil a zárybský obránce si střelu 
srazil do vlastní branky. Závěr utká-
ní si už Záryby pohlídaly a tři vybo-
jované body je tak v tabulce usadily 
na přijatelné 10. místo.                 pet

Ilustrační foto

 
 1. Polepy 15 10 2 1 2 47:25 35
 2. Sokoleč 15 10 2 0 3 46:25 24
 3. Klíčany 15 9 0 2 4 37:16 29
 4. Kosmonosy 15 8 0 3 4 36:25 27
 5. Poděbrady 15 7 3 0 5 26:20 27
 6. Horky n. Jiz. 15 7 1 4 3 27:22 27
 7. FK Pšovka Mělník 15 4 5 1 4 32:32 24
 8. Luštěnice  15 7 0 3 5 25:26 24
 9. Velim 15 7 0 1 7 29:26 22
 10. Sokol Záryby 15 6 0 1 8 24:30 19
 11. Divišov 15 5 2 0 8  26:33 19
 12. Čelákovice 15 6 0 1 8 29:27 19
 13. Kunice 15 4 2 2 7 23:24 18
 14. Sázava 15 5 1 0 9 21:34 17
 15. Říčany 15 3 1 0 11 19:34 11
 16. Dobrovice B 15 1 2 1 11 15:53 8
 

Fotbalisté Sokola Záryby měli 
po dohrávce v Poděbradech 
právo si zatleskat, když tu pře-
kvapivě vyhráli 2:1 a přezimo-
vání si polepšili o čtyři místa.  

„PODZIM JSME MOHLI ZVLÁDNOUT LÉPE A VYTVOŘIT SI TAK 
PRO JARO LEPŠÍ ODRAZOVÝ MŮSTEK,“ 

MYSLÍ SI PŘEDSEDA EMIL VAŠÍČEK

dvě dosud hrající opory Romana 
Kaňku a Petra Štěpánka, které asi 
v zimní pauze nečeká ta nejjedno-
dušší práce?
„Oni  díky  své  všestranné  zralosti 
vědí  velmi  dobře,  co  jaro  obnáší 

a  to  důslednou  přípravu  a  zodpo-
vědný  trénink.  Vzhledem  k  tomu, 
že mají  u  kluků  respekt,  věřím,  že 
do odvet půjde tým dobře připrave-
ný!“                                             str

Bohemia Poděbrady – Sokol Záry-
by 1:2
Branky: 75. vlastní – 28. Schütz, 
50. Antoš. Rozhodčí: Pudil. ŽK: 0 – 
Přibyl, Šulc, Vytlačil, Fabián, Šašek. 
Poločas: 0:1.                                 
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BILANCUJEME PODZIMNÍ ČÁST fOTBALOVÉ 
KRAJSKÉ I. A TŘÍDY SKUPINY B (2) 

 zFK PŠOVKA MĚLNÍK
V minulé sezoně obsadila Pšovka 
Mělník v této soutěži velmi solid-
ní sedmé místo se ziskem 44 bodů. 
A jak napovídá uplynulý podzim, 
blízko k vyrovnání umístění z mi-
nulé sezony má i letos. Se ziskem 
24 bodů drží po podzimu právě loň-
ské umístění. Ovšem vstup do nové 
sezony měla Pšovka impozantní. 
V úvodních osmi kolech dokázala 
sedmkrát bodovat a nasbírat 16 bo- 
dů. Skvělý vstup do nové sezony 
předvedla Pšovka u nováčka v So-
kolči, kde mu nastřílela sedm bra-
nek (7:2), když už dokázala vyhrát 
poločas 6:1 a rozhodnout tak brzy 
o svém vítězství. Pšovka zajíždě-
la ven i k druhému utkání a rovněž 
k nováčkovi. Tentokrát na Benešov-
sko do Divišova, kde to nebylo vů-
bec snadné. Grabmüller poslal Pšov-
ku do vedení už v 11. minutě a v 64. 
minutě zařídil Šťástka dvoubranko-
vý náskok. Přesto Divišov na druhý 
gól rychle odpověděl a začal boj 
o vyrovnání. Pšovka ale vítězství 
2:1 dokázala uhájit. Domácího pro-
středí se Pšovka dočkala až ve třetím 
kole a znovu byl soupeřem nováček. 
Tentokrát se hrálo okresní derby se 
Sokolem Záryby, a to nemá nikdy 
jasného favorita. V Mělníku tomu 
nebylo jinak. Už v 5. minutě šly 
Záryby do vedení a plných 50 mi-
nut Pšovce trvalo než vyrovná. V té 
době se probudil Krejčí, který nejen 
vyrovnal, ale o deset minut později 
dokonce poslal Pšovku do vedení. 
Přesto se Sokolu Záryby podařilo 
vyrovnat a vynutit si penalty. V nich 
už byla úspěšnější Pšovka. Nepora-
žena zůstala Pšovka i v Horkách nad 
Jizerou, které šly do vedení po hodi-
ně hry, ale už za tři minuty bylo srov-
náno na 1:1. Tento stav vydržel až do 
konce, a tak znovu rozhodovaly pe-
nalty a opět ve prospěch Pšovky. Na 
penalty došlo i v pátém dějství doma 
proti Sázavě. Ta dokonce vedla už 
2:0, přesto Pšovka aspoň vyrovnala. 
Ovšem penalty tentokrát nevyšly. To 
jako by Pšovku poznamenalo v další 
kole v Kosmonosech. Sice vedla 1:0 
a vyrovnala na 2:2, ale pak dvakrát 
inkasovala a poprvé nezískala ani 
bod. Vše ale napravila doma proti 
Velimi (3:1) a u lídra soutěže v Po-

Poprvé po dlouhých letech se stalo, že krajskou fotbalovou I. A třídu 
hrály dva týmy z mělnického regionu. Zatímco Pšovka Mělník už měla 
v této soutěži zkušenosti, nováčkem se stal Sokol Záryby. Oba týmy 
nakonec s podzimním výkonem mohou být spokojeny, i když Záryby 
s menším počtem bodů, než Pšovka, budou mít v jarních odvetách přeci 
jen více záchranářských starostí.

lepech, kde uhrála remízu 2:2 a po 
dramatickém penaltovém rozstřelu 
(11:12) si připsala druhý bod. Ov-
šem přišel i výprask. Toho se dočka-
la doma od Klíčan (0:4) a nezvlád-
la ani zápas v Čelákovicích (1:2). 
Ovšem zbytečná ztráta bodů přišla 
v 11. kole doma proti FK Říčany. Ty 
vedly už 0:2 a Pšovka horko těžko 
vyrovnávala. Nakonec byl z toho 
jen jeden bod, když penalty pro-
ti Říčanům nezvládla a druhý bod 
putoval do Říčan. Plný bodový zisk 
nevybojovala ani u poslední posled-
ních Dobrovic B. I tam musela do-
hánět jednobrankové manko, ovšem 
penaltový souboj ji tentokrát vyšel. 
V následujícím souboji s Poděbrady 
začala Pšovka dobře. Dvakrát šla do 
vedení, ale soupeř vždy rychle vy-
rovnal. Ovšem druhý poločas už byl 
jejím propadákem. Na vedení Podě-
brad 3:2 sice ještě odpověděla, ale 
v poslední čtvrthodince dvakrát in-
kasovala a podruhé tak přišla doma 
o všechny body. Závěr podzimu se 
už vydařil. V předposledním kole 
o vítězství 2:1 v Kunicích rozhodla 
už v prvním poločase a v posled-
ním kole si připsala dva body po 
dramatickém duelu s Luštěnicemi. 
Nejdříve vyrovnala v nastaveném 
čase a po penaltovém rozstřelu 6:5 
si připsala druhý bod. Konečné pod-
zimní 7. místo a zisk 24 bodů ji tak 
zajistilo klidnou zimní přestávku.
 

 zSOKOL ZÁRYBY
Nováček I. A třídy skupiny B zakon-
čil podzimní sezonu až 10. prosince 
dohrávkou v Poděbradech a úspěš-
ně. Dokázal tam vyhrát 2:1 a jeho 
celkovým podzimním ziskem je 
19 bodů, které mohou být slušným 
základem pro boje o záchranu v jar-
ních odvetách. Záryby zahájily sezo-
nu v Luštěnicích a ne špatně. Od 12. 
do 51. minuty vedly 1:0, ale závěr 
nezvládly, dvakrát inkasovaly a pro-
hrály 1:2. Domácí premiéra dopadla 
ještě hůře. Sokolči sice vzdorovaly 
65 minut, ale pak třikrát inkasovaly. 
A tak k derby na Pšovku zajížděly 
bez bodového zisku, ovšem v derby 
se vytáhly. Od 5. minuty vedly 1:0, 
v 76. minutě vyrovnaly a vybojo-
valy tak první bod. Penalty už byly 
v režii Pšovky. Znovu ale dokázaly, 

že venku to nemusí být tak špatné. 
To ostatně potvrdilo 4. kolo, v němž 
Záryby po výhře 4:2 vybojovaly tři 
body v Divišově. Páté dějství bylo 
druhým domácím utkáním, ale Zá-
ryby v něm proti Horkám n. Jiz. 
nedokázaly potvrdit body z venku 
a po výsledku 0:1 odevzdaly soupeři 
všechny body. Pohroma však při-
šla v Sázavě, kde prohrály 0:4, ale 
o týden později mohly doma poprvé 
slavit. Soupeřem byly Kosmonosy, 
které by měly patřit k abonentům 
na postup, ale Záryby je porazily 
3:1 a připsaly si tak první domácí 
body. Jenže v dalších zápasech se 
nedařilo vůbec střelecky. Ve Velimi 
prohrály vysoko 0:4 a po porážce 

doma 0:2 dovolily, aby si body od-
vezly Polepy. Ani v Klíčanech se 
neprosadily, prohrály 0:3 a ocitly se 
v nebezpečném sestupovém pásmu. 
Zvláště, když si doma nedokázaly 
poradit ani s Čelákovicemi. Sice se 
konečně dvakrát prosadily, ale čty-
řikrát inkasovaly a přišla tak čtvrtá 
porážka v řadě. O to sympatičtější 
byl závěr podzimu. Ve zbývající 
čtyřech kolech si Záryby připsa-
ly neuvěřitelných 12 bodů. Začaly 
v Říčanech, kde vyhrály 2:0, doma 
deklasovaly béčko Dobrovice 6:0, 
ve zmíněné dohrávce 14. kola při-
vezly z Poděbrad tři body za vítěz-
ství 2:1 a stejným výsledkem doma 
udolaly Kunice.

 
 z Podzimní tabulka

 1. Polepy 15 10 2 1 2 47:25 35
 2. Sokoleč 15 10 2 0 3 46:25 34
 3. Klíčany 15 9 0 2 4 37:16 29
 4. Kosmonosy 15 8 0 3 4 36:25 27
 5. Poděbrady 15 7 3 0 5 26:20 27
 6. Horky n. Jiz. 15 7 1 4 3 27:22 27
 7. FK Pšovka Mělník 15 4 5 2 4 32:32 24
 8. Luštěnice 15 7 0 3 5 25:26 24
 9. Velim 15 7 0 1 7 29:26 22
 10. Sokol Záryby 15 6 0 1 8 24:30 19

(11. Divišov, 12. Čelákovice 13. Kunice 14. Sázava, 15. Říčany, 16. 
Dobrovice)

 
 z Tabulka doma

  1. Klíčany  8 6 0 2 0 27:6 20
 2. Kosmonosy 7 6 0 1 0 20:5 19
 3. Velim  8 6 0 0 2 19:5 18
 4. Sokoleč  8 5 1 0 2 32:18 17
 5. Horky n. Jiz. 7 5 0 2 0 17:8 17
 6. Luštěnice 8 5 0 2 1 14:9 17
 7. Polepy 7 5 0 1 1 27:13 16
 8. Čelákovice  8 5 0 1 2 17:14 16
 9. Kunice 8 4 1 1 2 19:11 15
 10. Poděbrady  8 4 1 0 3  9:7 14

(11. Sázava,  12. Divišov, 13. Říčany,  14. Sokol Záryby, 15. FK Pšovka 
Mělník, 16. Dobrovice B)

 
 zTabulka venku

 1. Polepy  8 5 2 0 1 20:12 19
 2. Sokoleč  7 5 1 0 1 14:7 17
 3. FK Pšovka Mělník  8 3 3 0 2 18:14 15
 4. Poděbrady 7 3 2 0 2 17:13 13
 5. Horky n. Jiz. 8 2 1 2 3 10:14 10
 6. Sokol Záryby  8 3 0 1 4 11:18 10
 7. Klíčany 7 3 0 0 4 10:10 9
 8. Kosmonosy  8 2 0 2 4 16:20 8
 9. Divišov 8 2 1 0 5 12:17 8
 10. Luštěnice 7 2 0 1 4 11:17 7

(11. Sázava,  12. Velim, 13. Kunice, 14. Čelákovice, 15. Říčany, 16. 
Dobrovice B)

PŠOVKA MŮŽE MÍT KLIDNOU ZIMU, VÍCE STAROSTÍ BUDOU MÍT ZÁRYBY
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PŘEŘAZENÍ DYNAMA Z KLADENSKÉ SKUPINY

 zMálokdo ví, že jste nedávno 
prodělal vážnou operaci, po níž 
vám lékaři doporučili klid!?
„Rozčílím se jen v těch případech, 
kdy  jsem  v  reálu  a  vidím,  že  se 
všechno  neodehrává  v  duchu  fair 
play! Proto raději na zápasy necho-
dím. Případně až na jejich samotný 
závěr, abych si s lidmi, kteří se pro 
Dynamo obětují, podebatoval.“

 zSnad nám odpustíte osobní 
otázku, ale lékaři si vás pozvali na 
další operaci srdce?
„Což je pravda. Budu v rukách od-
borníků,  kteří  mají  respekt  svých 
kolegů, nejen doma, ale  i v zahra-
ničí.“

 zNa prahu ročníku 2016 - 2017 
jste opustil vám velmi blízkou kla-
denskou skupinu B. třídy a válíte 
úspěšně v mělnické...
„O tom jsme nerozhodovali my, ale 
Středočeský fotbalový svaz“

 zTakže se mýlí ti, kteří nám tvr-
dili, že návrat na Mělnicko byla zá-
ležitost kabiny a prezidenta Kra- 
tochvíla?
„Na to jsme příliš malí páni. V tom 
směru za Dynamo rozhodují jiní, ti 
nahoře,  na  což  my  nemáme  sebe-
menší vliv.“

 zNaproti všem očekáváním zvlá-
dáte svou roli v relativně nároč-

Pomalu, ale jistě se působení Jiřího Kratochvíla, prezidenta B. třídního Dynama Nelahozeves, blíží k dvacítce sezon. Ti, co si pamatují příchod 
tohoto fotbalového nadšence a obětavého člověka do Dynama, se vzácně shodují: „Škoda, že podobných „fanatiků“ není v české kopané dole víc. 
Stačí se pozorněji rozhlédnut, aby si člověk uvědomil, kolik klubů skončilo předčasně svou existenci!“

nější mělnické skupině více než 
dobře?
„Jsem  pragmatik,  takže  tu  nejpat-
řičnější odpověď dostanete od kou- 
če  Dana  Kaplana.  Stačí  však  po-
hled  na  tabulku.“  (po podzimu je 
Dynamo na třetím místě o čtyři 
body za vedoucí TJ Kly, jejíž kádr 
tvoří řada bývalých třetiligistů Ov-
čár, a druhým Lužcem o jeden bod 
při bilanci 13 7 1 4 1 25:12 27 bodů 
– pozn. red.)

 zV průběhu podzimní části jste 
si dokonce vyzkoušeli vedoucí 
post. Co vy na to?
„Že  lepší  je útočit  zezadu, než být 
stíhán  konkurenty,  kteří  touží  po 
postupu.“

 zNeměníte se. Pořád dokážete 
být lehce ironický a současně od-
povídat na osobní otázky s neu-
věřitelným nadhledem! Kdyby se 
tedy naskytla šance postoupit do 
A. třídy ?
„To bychom museli v jarních odve-
tách zaútočit na oba zmíněné celky. 
Nicméně postup bychom stejně tak 
jako tak nebrali.“

 zZopakovat si minulost a zahrát 
si vyšší soutěž, nebyla to přece jen 
škoda?
„Dnes je život o penězích, pro mno-
hé otázka bytí a nebytí. A. třída při-

jde  na  nemalé  finance,  což  určitě 
dál nemusím rozvádět!“

 zKdo si pamatuje vaše postavení 
v předcházejícím ročníku 2015-
2016 v kladenské skupině z vaší 
odpovědi pochopí, proč jste po-
stup odmítli?
„Jsme rádi, že kluci, trenér i reali-
zační tým na čele se sekretářem pa-
nem Palicem táhnou v tomto směru 
za jeden provaz a situaci chápou.“

 zVraťme se do probíhající sezo-
ny. Patří Klům post lídra právem?
„Domnívám  se,  že  ano  a  to  díky 
kádru,  který  tam mají  k  dispozici. 
I oni vloni šanci jít výš odmítli. Pa-

trně stejně jako nám i jim vyhovuje 
to, že zůstávají v B. třídě a fotbalem 
se především baví.“

 zA co druhý Lužec, který pro-
žívá patrně návrat do minulých 
let, kdy si v kraji rovněž zakopal 
o kvalitu výš?
„Tady  bych  nespekuloval,  to  po 
mě nechtějte, neboť o tamější AFK 
Eletis  nemám  dostatek  seriózních 
informací!“

 zKdyž se podíváme na tabulku, 
odpovídá umístění jednotlivých 
celků jejich síle?
„Myslím si, že ano, ať už jde o pátý 
FC Mělník,  sedmou  rezervu  diviz-

ních Neratovic/Byškovic či desátou 
Vitanu Byšice. Potíže se záchranou 
bude mít mužstvo Slavie Velký Bo-
rek.“

 zV případě vašeho celku, nemrzí 
vás tak trochu všechny ty poztrá-
cené body v penaltových rozstře-
lech?
„Selhali  jsme v nich čtyřikrát,  což 
podtrženo a sečteno by znamenalo 
vedení v naší skupině.“

 zKádr máte postavený na talen-
tovaném mládí, což určitě těší?
„To daleko nejdůležitější  ale  spat-
řujeme v tom, že to jsou naši kluci, 
kteří  mají  do  fotbalu  obrovskou 
chuť.“

 zTo výmluvně potvrdili ve Staré 
Boleslavi, klubu bratří Matějov-
ských, kde zvítězili vysoko 5:1 ?
„Tam se z našeho pohledu děly psí 
kusy, což převedeno do srozumitel-
né  řeči  představovalo  to,  že  naši 
kluci  na  jejich  trávě  lítali  a  starší 
domácí  páni  prostě  nestíhali.  A  ti 
naši  starší  jako  exligisté  Vrábel 
s Dubským  tomu „lítání“  dali  řád 
a rozum!“                                          str

„O NAŠEM PŘEŘAZENÍ Z KLADENSKÉ SKUPINY DO MĚLNICKÉ 
SE ROZHODLO NAHOŘE,“ ŘEKL jIŘÍ KRATOCHVÍL

VOLEJBALISTKY KRALUP ZAKONČILY ROK 
KONTUMAČNÍMI PORÁŽKAMI

Ziskem šesti bodů si tak vybojova-
la osmibodový náskok před čtvrtým 
Benešovem a v posledních dvou 
dvojkolech, která budou pokračovat 
14. a 21. ledna, by už neměla třetí 

místo ztratit.
 Podstatně hůře dopadly ženy Kra-
lup, které se v posledních zápasech 
potýkaly s marodkou klíčových hrá-
ček. K utkání do Komárova vůbec 

Kralupy neodjely a prohrály tak dva-
krát kontumačně 0:3, což definitivně 
zajišťuje poslední místo a po  ukon-
čení bojů v základní části jen účast 
ve skupině o záchranu.                     pet

 zSkupina Ba
15. a 16. kolo: Komárov – Kralupy n. Vlt. 3:0 kontumač-
ně, 3:0 kontumačně, Tuchlovice – Roztoky B 2:3 a 3:0, 
Rakovník – Příbram 1:3 a 0:3.

Krajské přebory volejbalistek v posledním dvojkolech neskončily pro zástupce Mělnicka zrovna nejlépe. 
Děvčata Neratovic ve skupině A měla v osmém dvojkole volno a téměř jistou účast ve finálové skupině si zajis-
tila už ve dvojkole sedmém, kdy dvakrát deklasovala bez ztráty setu poslední Mladou Boleslav. 

 1. Suchdol 14 13 1 39:6 38
 2. Zruč n. Sáz. 14 11 3 36:14 34
 3. TJ Neratovice 12 5 7 20:24 15
 4. Benešov 12 2 10 11:31 7
 5. Ml. Boleslav 12 1 11 4:35 2

 1. Příbram 16 16 0 48:3 48
 2. Rakovník 16 10 6 33:25 28
 3. Komárov 16 9 7 33:24 27
 4. Roztoky B 16 6 10 25:36 19
 5. Tuchlovice 16 5 11 22:37 17
 6. Kralupy n. Vlt. 16 2 14 9:45 3

Krajský přebor I. třídy ženy
 zSkupina A

15. a 16. kolo: Mladá Boleslav – Suchdol 0:3 a 0:3, 
Zruč n. Sáz. – Benešov 3:1 a 3:1, TJ Neratovice měly 
volno.
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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

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

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

PRODÁM
zz Prodám holuby červené pštrosy. 

Tel.: 737 152 508. 
zz Ječmen – tel.: 606 466 499.

KOUPÍM 
zz Koupím svářečku Triodyn nebo 

KS. Tel.: 730 141 470.
zz Koupím traktor nebo malotrak-

tor či zemědělskou techniku. Tel.: 730 
141 470.

BYTY-PROnÁjeM
zz Hledám pronájem bytu 1+1 nebo 

2+kk v Mělníku. Tel.: 773 990 945.

VZPOMÍnÁMe

Dne 2. ledna jsme si připomněli 
11. výročí od tragického úmrtí 

našeho milovaného syna 
Stanislav Šťastného 

z Velkého Borku. 
Stále vzpomínají a nikdy neza-

pomenou maminka Květa a bratr 
Láďa s rodinou.

Dne 2. ledna jsme si připomněli 
11. výročí od tragického úmrtí 

našeho milovaného syna 
Rostislava Šťastného 

z Velkého Borku. 
Stále vzpomínají a nikdy neza-

pomenou maminka Květa a bratr 
Láďa s rodinou.

Víš, co je smutek? Čekat na  
někoho, kdo se už nikdy nevrátí.
2. února 2016 přišel nový den.  

Pro nás to byl však nejkrutější sen. 
Ten stále trvá, každý den,  
nejde zapomenout, Járo!
Nikdy nezapomeneme!

Vzpomínají rodiny Ulrychova 
a Bradáčkova

26. ledna by se dožil 90 let pan 
Václav Karabáček 

z Nebužel. 
Vzpomínají manželka, 

dcery a synové s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata. 
Nikdy nezapomeneme.

Dne 15. 1. 2017 
jsme si připomněli první smutné 

výročí, kdy zemřel pan 
Miroslav Krajník 

ze Skuhrova 
ve věku 81 let. 

Stále vzpomíná manželka Helena, 
syn a dcery s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 27. prosince uplynulo 

11 smutných let, 
co nás náhle opustila naše 

milovaná maminka, babička, 
paní Světla Štarhová z Obříství. 

Se smutkem v srdci stále 
vzpomínají dcery 

Milena a Hana s rodinami.

ZAMĚSTnÁnÍ
zz Přijmeme šikovného studujícího 

VŠ na pozici IT. Tel.: 728 311 170.
zz Přijmeme strážného do Obříství. 

Výhodné pro důchodce. Tel.: 776 446 
793.
zz Kadeřnictví Velký Borek přijme 

kadeřnici. Tel.: 607 652 571. 
zz Počítačová pohotovost přijme 

servisního technika v oboru IT. Ná-
stup možný ihned. Tel.: 728 311 170.

zz Hledáme šikovnou, čistotnou ko-
legyni se zájmem o vaření a kuchyni 
jako pomocnou sílu do hotelové ku-
chyně na Mělníku. Náplň práce: úklid 
a čistota inventáře, přípravné práce 
pro kuchaře, jednoduché vaření, pří-
prava snídaní apod. Možnost ubyto-
vání a stravy zdarma, pružná pracovní 
doba. Životopis: prace@ludmila.cz. 
zz Gastro  Plch s.r.o. Velký Borek 

hledá řidiče „B“, praxe nutná. Roz-
voz zboží do školních jídelen. Tel.: 
602 306 250.

ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno hle-
dá do školní jídelny vyučenou 
kuchařku na plný úvazek od  
1. 2. 2017. Informace na tel.: 
606 148 573. 

zz Gastro Plch s.r.o. Velký Borek 
přijme skladníka pro vyskladnění 
zboží – obsluha vysokozdvižného vo-
zíku. Nástup ihned. Tel.: 602 306 250
zz Hledáme kuchaře do restaurace 

v Mělníku. Tel.: 604 690 116.

PODĚKOVÁnÍ
Upřímně děkuji 

starostovi Mělníka 
MVDr. Ctiradu Mikešovi 

a pracovnicím MÚ 
za krásnou gratulaci k mým 

90 narozeninám.      
  Antonín Moudrý, Mělník

NEVYCHÁZÍTE S PENĚZI, 
HLEDÁTE MOŽNOST 

PŘIVÝDĚLKU? PRO  VŠECHNY 
BEZ ROZDÍLU VĚKU!

NĚMECKÁ fIRMA NABÍZÍ 
SPOLUPRÁCI TĚM, 

KTEŘÍ CHTĚJÍ PRACOVAT.

ŘIDIčSKÝ PRŮKAZ 
SKUPINY „B“ A VLASTNÍ 

AUTO PODMÍNKOU
KONTAKT 

607 706 652, 60 6571 233
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SLUŽBY
zz Provádím instalatérské práce, 

rozvody vody, čištění kanalizace elek-
trickým perem, výměny bojlerů a dal-
ší práce. Karel Jirák, Sportovní 3205, 
tel.: 737 652 093.
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 Kdo doučí středoškolskou mate-

matiku? Maturita. Tel.: 777 016 554. 

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

RŮZnÉ
zz Hledám práci pro nákladní auto-

mobil LIAZ sklápěč. Tel.: 603 479 911.
zz Obec Chorušice hledá nájemce 

hostince čp. 27 ve Velkém Újezdu, 
nástup od 1. 3. 2017 nebo dle dohody.
Bližší informace: OÚ Chorušice, tel.: 
315 693 221, e-mail: ou@chorusice.cz.
zz Pro kartářky, léčitelky, esoteričky 

nabízím místnost s parkováním k pro-
nájmu u Mělníka. Tel.: 602 821 000.

Přijímáme objednávky 
na sadbové brambory 

a cibuli sazečku. 
Zahrada – zahrádkářské potřeby, 

Mělník, Nemocniční 475, 
tel.: 315 622 606.

Nově otevřená restaurace 

Rychta 
na zámku v Brandýse nad Labem 

přijme 
servírku, barmana, kuchaře, 
pomocnou sílu do kuchyně 

na HPP nebo dohodu. 
V případě Vašeho zájmu info 

na 725 595 352 nebo m.sofrova@gmail.com

Nová služba 
broušení nožů a nůžek, 

sleva 50% do konce února. 
Výměna baterií v hodinkách. 

Tel.: 602 222 300, e-mail: sktmel@seznam.cz   SKT Mělník, s.r.o.
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*Akční cena vozu 315 000 Kč vč. DPH.
Splátka platí při úvěru v délce trvání 84 měsíců a akontaci 91 000 Kč vč. DPH.
RPSN 13,07 %,  výpůjční úroková sazba 3,2 %

*91 000 Kč 

se splátkou

3 990 Kč  

Tento vůz již za

včetně pojištění
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AKČNÍ NABÍDKA AUTOSALONU FORD MĚLNÍK
PRVNÍCH 50 ZÁKAZNÍKŮ, kteří si nechají zpracovat individuální nabídku v našem autosalonu 
a prokáží se kódem akce, získá od Ford CARent praktickou drobnost.
PRO PRVNÍCH 5 ZÁKAZNÍKŮ , kteří vůz v této akci zakoupí, máme připraveny ve spolupráci 
s naším partnerem Live Nation EXKLUZIVNÍ VSTUPENKY NA KONCERTY SVĚTOVÝCH HVĚZD!FOM117

kód akce

ZELEŇ
 údržba městské zeleně
 hrabání listí  odplevelování záhonů
 zálivka  štěpkování bioodpadu
 svoz a likvidace vánočních stromků
  mechanické a ruční sekání travních pásů 
 a úseků podél komunikací
 svoz bioodpadu
  ošetřování chodníků, dlažby 
 a ostatních povrchů bez aplikace chemie

ČISTOTA MĚSTA
  strojní a mechanické čištění 
 vozovek a chodníků
  ruční úklid  blokové čištění
  úklid autobusových zastávek
  úklid a svoz odpadu kolem kontejnerových 

stání a separačních nádob
  úklid a likvidace černých skládek
  čištění a údržba dešťových vpustí
  odvoz odpadů včetně skládkování
  kropení komunikací
  úklid mělnického vinobraní
  zimní strojní údržba komunikací 
 a chodníků
  zimní ruční údržba chodníků, autobuso-

vých zastávek a přechodů pro chodce
  odstraňování a likvidace sněhových převisů 

a rampouchů

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
  úklid a údržba dětských hřišť a pískovišť

ELEKTRO
 opravy a údržba veřejného osvětlení
 práce vysokozdvižné plošiny
 slavnostní výzdoba – osvětlení 

VEŘE JNÉ WC
  pasáž na náměstí Míru 
  provozní doba Po – Ne: 9:00 – 17:00

KULTURNÍ AKCE
  stavění stánků, pódia a parketu
  úklid po sportovních a kulturních akcích 

pořádaných městem
  mělnické vinobraní

DOPRAVA A MECHANIZACE
  odvoz a likvidace drobného odpadu 
 ze zahrádek, půd a sklepů
  mytí zpevněných ploch (výrobní haly, 
 parkoviště ) bez aplikace chemie
  kropení a čištění komunikací
  zemní práce JCB  dílenská činnost
  pronájem dopravních značek
  kontejnerová doprava
  odvoz materiálu a odpadu do sběrného 

 dvora pro osoby a podnikatele
  výškové práce s použitím plošiny

MOBILIÁŘ MĚSTA
  správa, údržba a opravy městského mobiliáře
  údržba a opravy laviček
  autobusové zastávky
  pomníky a sochy   květináče, sloupky

ODPADY
  nakládání s odpady města, �rem a občanů 
  (mimo svozu komunálního 

a nebezpečného odpadu)
  ukládání bioodpadu včetně nabídky 

štěpkování

ÚDRŽBA A OPRAVY
  drobné opravy komunikací,
 chodníků a obrubníků
  opravy dlažby, dosypávání spár v dlažbě
  opravy komunikací obrusem
  údržbářské práce na majetku města
  opravy zábradlí
  drobné zednické práce
  čištění okapů a okapových svodů

SLUŽBY OBČANŮM A FIRMÁM
  odvoz materiálu a odpadů do sběrného 
 dvora za úplatu
  sekání trávy a údržba zeleně
  ostatní služby – stěhování apod.
  pronájem stánků, parketu a laviček

TECHNICKÉ SLUŽBY 
MĚSTA MĚLNÍKA, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Plavební 735, 27601 Mělník
Tel: +420 315 622 593
www.tsmelnik.cz


